
Bedactnmea. Atainistrațmea, 
li Tipografla:

Brașov, piața maro Nr. 30.
Scrisori nefranoate nu ie 

primesc. — Manuscripte nu ne 
retrimet.

INSERATE ae primesc la Adml- 
nlfitrațluna în Brașov și la ur- 
mâtdrele Birouri da snunolurl: 

în Viena: 2f. Dukss, Heinrich 
Schalck, Rudolf Mosse, A. Oppeliks 
Naehfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannehcr, în Budapesta: V.
Goldbergerg, Eckstein Bornat : în 
Bucuresci: Agones Havas, 8uc- 
outbale de Roumanie; în Ham
burg Karolyi & Liebmann,

Prețul Inaorțlunllor: o seria 
garmond po o colonâ 6 cr. și 
30or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seriă 10 or. s6u 30 bani.

z-vzzz.

„Ga?eta'‘ iese în BS-care ți. 
Abonamente pentru AnstroTUngaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

Pentru România si străiiătam:
Pe un an 40 frinot, pe ?4ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineou 8 Iranul.

8e prenumără la tâte oflcielo 
poțt&lo din Intru și din atară 

fi la dd. aolontorl.

itoamestul mirs Biasut 
administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe iăse 
luni 5 fl.} pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
său 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a se plăti îpainte.

Nr. 220. Brașov, Mercurî, 4 (16) Octomvre 1895.

Nou abonament
la

6ĂZ1IA TBMSttWniI
Cu ft Octomvre 189S st. v.

a’a deschis nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentuSish
Pentru Austro-Ungaria:

pe un. am. ................................. 12 fl.
pe șese lixxii ................................. S fl.
pe trei ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe ia.zx axi ....................... franci
pe șese ...................... 20 „
pe trei 1-arxi ...................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
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Monarchul la Agram.
De erl Majestatea Sa monar

chul nostru petrece în capitala Croa
ției, unde n’a mai fost de 27 de ani 
încoce. Trei fiile va dura acostă vi
sita. care nu se tace din incidentul 
manevrelor, ci are o importanță deo
sebită.

Monarchul merse la Agram, ca 
se asiste la deschiderea noului tea
tru național și a altor institute de 
cultură naționale croate. Tot-odată 
’i s’a dat visitei Suveranului și o în
semnătate demonstrativă politică prin 
aceea, că a fost însoțit de miniștrii 
unguresc! și a tost salutat acolo și 
de-o mulțime de deputațiun! ale co
mitatelor unguresc! învecinate.

Printr’asta s’a intenționat, de-a 
se manifesta pretinsa consolidare a 
raporturilor de drept public între 
Ungaria și Croația pe temeiul cu
noscutului pact. Cu alte cuvinte, 
avea se se arate lumei, că poporul 
croat s’a împăcat definitiv cu Ma
ghiarii și că legătura dintre Ungaria 
și Croația-Slavonia este ac|î cât se 
p6te de amicabilă.

Pe lângă aceBta se mai (țice, 
că căletoria monarchului mai avea 

se încoroneze și activitatea politică 
a Banului croat Khuen-Hedervary 
și se fiă tot-odată espresiunea recu- 
noscinței pentru stăruințele lui în
cununate de succes. Numitului Ban 
i-se atribte adecă meritul special 
de a fi sdrobit oposițiunea croată și 
de-a fi adus pe Croaț! la supunere 
și la ascultare față cu pactul dela 
1868 în înțelesul, cum a fost inter
pretat de guvernul maghiar.

Intru cât i-a succes în adevăr 
lui Khuen-Hedervary de-a pacifica 
pe Croaț! în mod durabil, ori nu, 
nu voim se cercetăm aici. Adevărul 
este, că ac|î densul este stăpân pe 
situațiune. Banul croat să fi și fost 
acela, care a propus Majestății Sale, 
de-a visita Croația, 6r ministrul-pre- 
ședinte Banffy a trebuit să însoțescă 
pe monarch, deși acâstă călătoriă 
n’a fost pusă la cale de el.

împrejurarea acesta este sem
nificativă pentru viitorul rol, ce 
pare a-i fi destinat lui Kuen-He- 
dervary, care a fost de doue-ori în
sărcinat cu formarea cabinetului un
guresc, dăr n’a putut isbuti din 
causa întrigelor lui Banffy și a so
ților săi. După succesul de acum 
se pote întămpla ca a treia 6ră to
tuși să reușăscă Banul croat, . eare 
este persona' grata la Majestatea Sa, 
de-a cuceri fotoliul, pe care șede 
atji baronul Banffy.

Der se trecem la marele festi
vități din capitala croată, unde Ma
jestatea Sa este primit cu mare în
suflețire, căci ori cum ar fi situa- 
țiunea creată cu concursul Banului, 
Croații sunt mândri pe regatul lor 
și pe marele progrese culturale, ce 
le-a lăcut națiunea croată de 27 de 
ani încăce.

Acestă mândriă națională s’a 
manifestat la primirea regelui, care 
la intrarea în oraș, între strigările 
nesfirșite de „Zivio“, ale poporafiu- 
nei a fost salutat mai întâiu de So- 
koliștii (gimnasticii,) croați, cu că
mășile roșii și mantalele cenușii, prin 
aceea, că și-au tras toți săbiile și 
au închinat stegurile, pe când stu

denții universitari, îmbrăcați în cos
tum de gală, și-au tras asemenea 
săbiile.

Acesta și alte multe nomente 
arată avântul, ce l’a luat poporul 
croat în aspirațiunile sale, cu tot 
regimul de fier al actualului Ban.

Der în mijlocul veseliei pentru 
venirea monarchului s’au ivit și 
unele incidente și demonstrațiuni, 
cari de sigur, că n’au fost după gus
tul acelora, cari vor se înfățișeze 
lucrurile așa, ca și când acji Croații 
ar fi încântați de protecțiunea Un
gariei și a guvernului ei.

Mai întâi de tăte s’au vecjut în 
Agram numai vre-o 2—3 stâguri 
ungurescl pe unele clădiri publice. 
Stâgul unguresc de pe arcul de 
triumf principal a fost luat jos de un 
student, a fost rupt și călcat în pi- 
cidre. Așa s’a întâmplat și cu nisce 
stâguri sârbesc!, față cu cari a is- 
bucnit erăși ura specială dintre Cro
ați și Șerbi. Tinerimea universitară 
a mai plănuit și demonstrațiuni îu 
stil mare în contra miniștrilor un
guresc!, despre cari încă n’au sosit 
soiri mai detailate.

Decă tote aceste demonstrațiuni 
sunt în adevăr fără de nici o în
semnătate, după cum susține biroul 
de pressă unguresc, va arăta vii
torul.

Pangermanism.
Piarele germane din Austria și 

Germania de un timp încoce ârăși 
au început a-se ocupa în coldnele 
lor cu planuri p anger maniste. De curând 
adecă a apărut o broșură volantă, 
care pledâză pentru crearea unui 
mare imperiu german, ce, se înțe 
lege, să cuprindă și țările austriace. 
Piarele germane din Nord și Sud 
au reprodus cu mare zel conținutul 
acelei broșuri, și mai ales foia „Ge- 
genwart“ din Berlin publică din inci
dentul acesta la loc de frunte un 
articol, cu vechiul motiv, că „Patria 
germană trebue se devină mai mare !u 
Pice, că Germania nu se pâte mul- 

țămi cu teritorul ei de astăzi, ci 
trebue se tindă de ași anecta — Aus
tro-Ungaria.

Anectarea imperiului habsbur- 
gic, 4ice numitul cjiar, este o con- 
dițiune sine qua non pentru esistența 
marei puteri germane. Lucrul acesta 
și-l închipuesce ca fărte ușor auto
rul articolului din „Gegenwart“. El 
cjice, că înainte de tote trebue înghițite 
naționalitățile negermane, și atunci — 
tăte se vor isprăvi de sine. Stă cum 
îșl imaginâză șovinistul neamț trans- 
fusiunea acâsta:

După oum ne putem convinge din is
toria lumei, desvoltarea culturală merge în- 
tr’acolo, oa poporele mai mici se fiă înghițite 
pe încetul de cele mai mari, și mai ales de 
popârele mari culte.....

Fiă-care dintre poporele mai mici e 
consoiu despre aceea, că el e destinat pei- 
rei, seu mai bine trecere: într’un alt po- 
popor mai mare. împrejurarea acesta faoe, 
oa mândria națională să se ridice încă 
odată și sâ isbucnâscă, ea semănă însă cu 
flaoăra ce se stinge.

Este imposibil, oa poporele mid să 
potă vecinie resist» preponderenței de 70 
miliâne Germani și 60 milione Ruși. Este 
comio, de-a crede, că 6 l/2 miliâne de Ma
ghiari seu milione Cehî și Moravo-
Slavl să înghită 70 miliâne Germani. Pe 
lângă acesta amintitele popâre sunt așa de 
încleștate de teritârele germane, înoât 
mântuirea lor e imposibilă.

Abstragend dela numărul mic ce-I 
represintă popdrele mai mid, acestea și în 
cultură sunt atât de îndărăt rămase, îucât, 
cumpăaind ele avantagiele și desavanta- 
giele trebue să înțelegă, ce câștig mare ar 
ti pentru ele, a pute fi membri egali în
dreptățiți ai unui mare popor cult. Chiar 
și acea cultură, pe care o posed aminti
tele poporașe, au de a-o mulțămi în cea 
mai mare parte Germanilor....

Și astfel continuă tot pe acestă 
cordă șovinistul c}lar german, dis- 
considerând în mod uimitor tăte 
drepturile popărelor mai mici. Se 
vede, că pe încetul și Nemții vor în
cepe a lucra după calapodul ma
ghiar. Au avut Germanii tot-deuna 
tendințe de anectare și asimilare,

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

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

(Urmare).

Prima încunosciințare despre tragedia 
din Iakutsk am primit’o în vâra trecută 
prin o epistolă privată din Siberia. De- 
atuncl am căpătat opt comunicări deosebite, 
scrise independent unele de altele, despre 
întrega întâmplare; pe lângă acestea co
piile de pe actele oficiose, cari se refer la 
asta afacere, planurile casei și a ourții, 
unde s’au întâmplat măcelărirea, numele 
tuturor funcționarilor și esilaților, tecstul 
întreg al sentinței judecătoriei marțiale, 
care a condamnat pe oei rămași în viâța, 
ultimile epistole ale celor trei bărbați, cari 
au fost spâucjurațl, și tâte amănuntele, ce 
sunt de lipsă pentru deplina înțelegere a 
împrejurărilor. Aceste comunicări ar umple 
tomuri; ele ’ml-au venit, precum am amin
tit, dela 8 persâne deosebite, cari nu sunt 
tote esilate, și din cele mai deosebite părți | 

ale imperiului rusesc. Cu unii dintre scri- 
itârl sunt cunoscut în personă și-’i sciu ca 
bărbați de onâre și vrednici de credință.

Comunicatele ofioiose ale corespon
dentului „Tribunei de New York“ vre să 
discreditese comunicările făcute de „Times“ 
prin aceea, că le ascrie înainte de tâte 
scriitorului ras Stepniak, înegrind cu 
acâstă ocasiune caraoterul aoestuia. Acesta 
este un metod de luptă caracteristic ru
sesc; să ponegresol pe dușman, să-’l de
dări ucigaș, acesta e cel mai înalt concept 
de strategiă ai biroorației rusesc!. Nu aflu 
de lipsă a apăra pe Stepniak, nici nu sciu 
în ce legătură stă cu „Times“, dâr comu
nicările acestei foi sunt adevărate.

Funcționarii rusescl din Petersburg 
susțin, după cum <ji°° corespondentul din 
„Tribuna11, că acâstă tragedia siberiană a 
fost indirect resultatul descoperirii unei ti
pografii „nihiliBte“ în Iakut.sk, desporerire 
făcută de căpitanul Rusinoff. Asta nu este 
adevărat. Generalul — nu căpitanul — 
Rusinoff călători înainte cu vr’o doi ani 
prin Siberia, după cum se dice, pentru 

de-a observa viâța esilaților. Dâr el s’a re
întors încă de demult, și niol n’a fost în 
Iakutsk. Cele mai însemnate fapte ale lui 
au fost suprimarea gazetei liberale din 
Tomsk „Gazeta sibirică“, pentru-că le da 
ocupuțiune esilaților politiol și pentru-oă a 
publioăt un nerolog despre unii din ei; și 
a doua nimioirea tuturor inscripțiilor de 
pe pietrile dela mormintele răposaților esi- 
lațl politici din Tomsk. Intre insoripțiile 
nimicite sub supra-veghiarea lui personală 
au fost, între altele și următârele: A... B .. 
a răposat in singurătatea temniței din 
Tomsk în... 188..“, și „B... C... a răposat 
în Tomsk la... 188... în etate de... anl“. 
Aici au . fost adause vorbele lui Christos: 
„Dragoste mai mare nu are nimeni ca 
omul care-’șl jertfesce viâța pentru prietinl“. 
Cuvintele acestea a fost nimicite.

Presupun, că un ofioer, care e capa
bil să persecute contrari politici pănă din
colo de mormânt și să ștârgă cuvintele lui 
Christos de pe crucea monumentului lor, e 
în stare să 'descopere o tipografia „nihi
listă11, chiar și într’un loc, unde ea n’ar 

esista. Dâoă ar fi aflat’o, pentru-ce n’a 
coafiscat’o, atunci, când a fost în Siberia? 
Au trecut doi ani, de când am cetit câte 
oeva în foi siberiane despre visita lui.

La unul, care ounosce ca și mine 
orașul Iakutsk, trebue să-i apară povestea 
cu tipografia „nihilistă11 dela prima aucjire 
de neadeverată. In Rusia nu creso pressele 
pe cel dintâi arbor. Guvernul le consideră 
mai perioulâse ca dinamita, și ohiar și în 
cele mai mari orașe, ca Petersburg și 
Moskva, pot ti ascunse numai cu cele mai 
mări greutăți și pe lângă cele mai grozave 
primejdii. Cum s’ar putâ dâră, ca o mână 
de esilațl politici, cari stau sub cea mai 
aspră controla polițienescă, cari nu posed 
mai de loc bani, să aducă o mașină de ti
par într’un oraș așa de îndepărtat, cum e 
Iakutsk? Aici nu asistă nici o gazetă și, 
preoum ’mi-e cunoscut, nu esistă în o 
împregiurime de o muă de milurl. Și apoi 
ca să considerăm totul, oe folos ar avâ 
esilații aici de o presă, ohiar dâcă s’ar în
tâmpla minunea minunilor, ca să-șl pâtă 
câștiga una? Iakutsk e numai un orășel cu 

Iakut.sk
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înae nici-odată nu s’a manifestat 
atât de tare ca acum pofta lor de a 
înghiți popore.

România agricolă.
IV. Căușele stărei desolate de astă«ți.

(Urmare).

De aceea nu putem, decât se 
aprobăm pe deplin procederea d-lui 
ministru Carp, ca pretutindenea din 
moșiile statului 1/4 se se vendă în 
loturi mari de câte 10 și 25 hcta și 
cu înființarea de majorate seu mi- 
norate pentru a forma prin sate o 
clasă de țerani fruntași, indepen
denți de proprietate și de fluctua- 
țiunile politicei militante, din care 
se se recruteze pe viitor preoții, în
vățătorii, primarii, notarii de prin 
comune etc. Că va aduce o schim
bare esențială spre bine, aceea este 
sigur, der cine pote afirma, că ea 
va curma reul? — Și ore ea nu ar 
fi necesară și pentru celelalte co
mune de asemenea? In orl-ce cas, 
ea trebuia făcută de mult, și omi
terea a fost o greșelă.

Apoi o altă greșelă politică și 
economică a fost de a introduce și 
permite luarea de moșii mari în 
arenda și esploatare la tot felul de 
omeni, fără de nici o pregătire se- 
ridsă prealabilă, nici cu cunoscințe 
și esperiențe de specialitate și tără 
de a lua vre-o măsură în interesul 
solului și al locuitorilor. Cu deose
bire a fost o greșelă a permite la 
ămenii sreini de țeră, să ia în aren
dă moșii de mii de pogone și do
menii de ale statului chiar, și să 
concentreze 10—15—20 pănă la 30 
moșii mari de multe mii și deci de 
mii de pogone în mâna lor, fără ca 
să facă cea mai mică îmbunătățire 
pe ele, și să contribue cu ceva la 
cultura și progresul economic al ță
rii, ceea-ce încă a trebuit să-și dea 
cu timpul resultatele funeste.

Grație lor arendașii în lupta de 
esistența au devenit superiori pro
prietarilor și țăranilor, și i-au putut 
codi din ce în ce mai mult pănă la 
nimicire.

Lor este de a-se mulțumi, decă 
tăria și puterea agriculturei nostre, 
nu consistă și se radimă adî nici 
în proprietarii de moșii mari și nici 
în țărani, ci în arendași; nu în ome
nii cu o pregătire specială, său cari 
din moși și strămoși s’au ocupat și 
îndeletnicit cu agricultura, ci din 
declamații și transfugii tuturor ocupațiu- 
nilor omenesci. Nu este deci mirare, 
decă agricultura nostră, ca sistem

vre-o 6C00 loouitorl, cari locueeo în case de 
lemn; fiă-care locuitor e cunoscut poliției 
și corespondența esilaților stă sub „oon- 
trolă“ severă. Cum ar pută ei trimite 
scrieri „nihiliste" în Europa într’o depărtare 
de 4000 de km., ohiar dâcă le-ar pute 
produce ?

Funoționarii din Petersburg mai sus
țin, că numai oei mai „primejdioșl și mai 
desperați prisionerl și esilațl ar fi internați 
în Iakutsk. Numele lor nu le-ar cunosce 
nici autoritățile looale, fiind însemnați nu
mai ca numeri. Și afirmările aoestea sunt 
false, ba ultima chiar absurdă. Jumătate 
din numărul esilaților politici din Iakutsk 
au fost trimiși fără sentință judecătorescă, 
pe oale administrativă, la Siberia. N’au 
fost dovedi suficiente nici pentru o judecă- 
toriă rusâscă, au fost deci simplu esilațl la 
porunca ministrului de interne. Numele sunt 
câte-odată numai adoptate, der obiceiul 
de-a însămna condamnați cu numeri în 
Siberia e în pracsă necunoscut. Numai un 
singur cas de felul acesta ml-a venit la 
cunoscință, și asta a fost oând un oondam- 
nat n’a voit să-și spună numele. El fu 
trimis ca „număru 2.“

(Va urma.) 

de cultură și intensivitate, nu a făcut 
nici un pas înainte, ci a rămas tot 
cea veche, și țăranul tot în miseria 
de mai înainte.

Lor este de a-se atribui, dăcă 
sciința și cultura cu totă înmulțirea 
scolelor în țeră, n’a putut prinde 
încă rădăcină în popor și la țeră — 
căci omenilor de afaceri, nu le tre- 
buesce cultură și sciință, și cei cu 
sciință sunt desconsiderați, fiind-că 
nu au parale.

Sciința și cultura au rămas iso
late de partea practică a vieții și 
ocupațiunei Românului. Intrega nos
tră economiă consistă în principiul, 
că solul trebue să producă în con
ținu fără restituțiune; boul din jug 
care muncesce (jiua întregă și țăra
nul, care de primăvara pănă ce dă 
zăpada, muncesce pănă’i vin stele 
vercți înaintea ochilor, este neproduc
tiv, și deci și merită sortea, ca să 
se hrănescă cu știr, lobodă și alte 
buruenl, și numai arendașul improvi- 
sat din cârciumar, maslinar și braga
giu, este om productiv. Aceste păreri 
bizare le poți aufii la noi forte des, 
și dela omeni, cari trec de omeni 
de ore-care seriositate.

Prima fașă a fost scâterea pro
prietarilor mari din moșii, și înlo
cuirea lor prin arendași dimpreună 
cu anihilarea țăranilor, și acum a 
doua este formarea de companii de 
arendași, și concentrarea arendei 
moșiilor în mânile câtor-va persone 
fericite. Vestitele societăți de publi
can! ai Romei, cari au răpus pe In
tegra și sdravăna țărănime a Italiei, 
și în urmă agricultura și bunăstarea 
ei și cu cari nimeni nu mai putea 
lupta și susține concurența, sunt în 
deplină concentrare și formațiune 
și la noi. Rar vei întâlni la noi un 
arendaș, care să aibă și să caute 
numai o singură moșiă, ci de obi- 
ceiu 3—4—5—6—10—20 în diverse 
plăși și județe ale țărei, și fiă-care 
de câte-va mii de pogone întindere. 
Unde o să ajungem cu ea, timpul 
va decide. Semnele însă nu sunt 
bune, „lam vestigia terrent11.

Faptele arătate aci și consecin
țele lor fatale espuse în conecsiunea 
lor logică și naturală, nu că ar fi 
rămas streine, ori necunoscute, băr
baților de stat, seu proprietarilor. 
Nu, ci le cunosc forte bine, le tole- 
reză însă, din causă de oportunitate, 
și merg și dânșii cu curentul, nea- 
vend ce face, seu neavend tăria de 
a-se opune curentului.

(Va urma.)

„Noua Ordine.“
Sub aoest titlu înregistrezi foile un- 

guresol aprope în fiă-oare fii mulțime de 
neajunsuri, ce se iveso în diferitele părți 
ale țârei în urma întroduoerei nouelor re
forme politice-bisericesoi. Astfel „Bud. 
Hir." înșiră următorele :

In Budapesta localurile conduoători- 
lor de matrioule sunt prea mici, trebueso 
mărite, âr personalul e insufîoient, așa că 
bolnăvindu-se vre-unul dintre funcționari, 
lucrurile ar trebui sS stea baltă. Trebue, 
deci, sS se edifice locul mai mare, er per
sonalul să se înmulțâsoă, — lucru, ce va 
oosta nouă sume de bani.

In comuna Jozsa, preotul reformat 
Beor Jănos încă a doua (fi după Introdu
cerea nouâlor reforme a săvârșit o cununiă 
la biserică, cu desconsiderarea conducătorului 
de matricule. Contra preotului „negligent 
s’a pornit acum „aspră cercetare."

Primarul comunei Glogoveț din comi
tatul Aradului, n’a vrut odată cu capul sS 
afișeze pe oasa comunală „tabla nâgră", pe 
oare se fac vestirile etc. Din motivul a- 
cesta fu suspendat și tras în cercetare.

Locuitorii comunei laâk din comita
tul Vas au împroșcat ou noroiu și ou gunoiu 
„tabla nâgră", ce era acățată dinaintea 
oasei notariale pe un stâlp. Notarul, voind 
să scape tabla, fu luat de gât și scurturat 

binișor. Ordinea abia s’a putut restabili prin 
întrevenirea fișpanului, a inspectorului de 
matrioule și a oâtor-va gendarml.

In comuna D6r, oomitatul Șopronului 
oficiul matrioular e într’o oasă privată a 
loouitorului Penzea Mihăly. Fiiul acestuia 
nu se putea împăca nici de cum cu „tabla 
nâgră" și a sărit ou sSourea asupra oelor 
ce voiau sâ o afișeze pe părcte. In fine a 
înt.revenit fisolgăbirâul, cu asistență de gen- 
garml și astfel i-a succes a afișa tabla, dâr 
nu mult după aceea s’au pomenit, oă tabla 
e făoută țăndări și aruncată pe câmp.

Acestea sunt semne, oarl aprobâză în 
de-ajuns nemulțumirea, ou oare sunt in
tim pinate nouăle reforme chiar din partea 
Maghiarilor.

3 (15) Octomvre.

Dela curtea română. M. S. Regele 
Carol a primit în audiență la orele 10, pe 
d. general G. Mânu, președintele Camerei, 
âr la ârele 10.40 pe d. G. Gr. Cantacuzino 
președintele Senatului. — Altețele Lor Re
gale prințul Ferdinand și princesa Maria 
au plecat erl din Sinaia, ou un tren spe
cial, la Slănicul din Prahova, unde au sosit 
la orele 1.50. Aici AA. LL. au visitat sa
linele, care erau iluminate cu electricitate, 
Coborîrea în saline s’a făcut pentru prima 
oră ou noul ascensor poleit ou aur.

Șovinism maghiar. Cât de departe 
merg Maghiarii ou șovinismul lor să pote 
vedâ din următorele: Cum se scie, admi- 
nistrațiunea liniilor ferate din Croația se află 
în mânile funcționarilor maghiari. Din in
cidentul visitei monarohului în Agram di
recțiunea căilor ferate din Croația a dis
pus sâ se aducă din Ungaria trei vagăne de 
țarină, pentru ca Msj estates Sa, oa rege al 
Ungariei, la intrarea sa în Agram, sâ pă- 
șescă pe pământ maghiar.

Victima flncă’ ilor. Din Tohanul vechia 
ni-se scrie cu data de 14 Octomvre n.: 
jDuminecă noptea spre Luni a isbucnit un 
foo mare în șura cârciumarului de aici Ion 
Grozea. In șură durmeau doi îmblătitorl 
cu numele lacob Finiș și lacob Stăniloi vă- 
duv de 66 ani, ambii 4^erI din VlădenI; 
dintre aceștia, cel din urmă a căfiut victimă 
focului arcțend cu totul încât, nu ’i se mai 
cunosee figura de om. Șura n’a fost asigu
rată, arfiend pănă la pământ dimpreună ou 
rechisitele economice și bucatele din ea; 
paguba se urcă la 1000 fl. Causa incendiului 
încă nu s’a constatat.

— o—
Morte în fântână. într’o comună cu 

numele Gyenes-Diâs din comitatul Zala s’a 
întâmplat următârea nenorocire: Zidarul 
Giber Jânos voia sâ-șl curăeț fântâna, 
care era cam de 15 stânjinl de afundă. 
Mai întâiu se apucară sâ soâtă apa. Când 
nu mai era decât pe fund, găleta nu se 
mai umplea, ci sta de-asupra. Zidarul Gi
ber puse pe fiul sâu, un băiat cam de 16 
ani, sâ se lase în fântână. Acesta pe la ju
mătatea fântânei oăcju din gălâtă. Cei de
asupra aufiiră sgomotul produs prin căderea 
lui, și tatăl se puse acum el însuși în gă- 
lâtă ca sâ scotă pe fiu-sâu. El oăfiu însă 
de-asemenea în fântână, și se îneoâ. Lu
crătorii, cari steteau în jurul locului de pa
coste, mai târfiiu au tras afară cu oârlige 
de fier pe cei doi înecați.

— o —
Teatru de papagai. Duminecă după 

amâfil la 4 ore se va da în sala cea mare 
a otelului oentral Nr. I o representațiune 
cu papagai și oaoadu dresați. Aceste pa
seri dovedeso o dooilitate estra-ordinară și 
dovedesc o inteligență admirabilă. Cu deo
sebire sunt hăzlii în rolul lor de comici 
păpagaii pitici numiți Inseparable, oarl ase
menea debuteză oa artiști. Acest teatru de 
papagai. a debutat cu mult suooes în mai 
multe orașe din Austria și din Ungaria, âr 
mai în urmă în orașul Clușiu din Transil
vania. Atragem atențiunea publicului bra- 
șoven, în deosebi a oelor cari vor să pro
cure oopiilor o distracțiune plăoută, asupra 

reprasentațiunei de Duminecă. Detailurj 
vor conțină afișurile.

—o —
Din Purcărenl am publicat erl o co

respondență, despre care ni-se spune, oă 
n’ar conțină icona fidelă a stării luorului. 
Pentru lămurirea adevărului așteptăm deci, 
ca și partida contrară se-șl arete vederile 
în acâstă cestiune.

Din congregațiunea comitatului 
Caraș-Severin.

Am amintit, că în 11 Octomvre s’a 
ținut adunarea de tomnă a comitatului 
Caraș-Severin. Au fiuat parte la adunare 
120 — 130 membri, între cari vre o 30 Ro
mâni. Dintr’uu raport al „Dreptății" pri
vitor la decurgerea acestei adunări estragem 
următârele:

îndată după deschiderea adunărei, 
membrul Coriolan Brediceanu adresa vioe- 
șpanului o interpelația în limba română de 
următorul cuprins.

Prin legea privitore la matricule, 
statul n’a voit nici de cum sâ ia părinților 
dreptul firesc, oe-1 au cu privire la fiii lor, 
de a-i numi cu numele, care lor le place. 
Dreptul acesta e așa de natural, îuoât nici 
nu se pote lua dela părinți. Cu tăte aces
tea se aud plângeri de tâte părțile, că 
funoționarul civil nu scrie în matricula de 
stat numele, ce 'i s’a dat copilului în bo
tez și care s’a introdus în matrioula biseri- 
câsoă, ci in loc de loan îl a orie „Janos," 
în loc de Ficulae— „Miklos" etc. De aici 
pot sâ ,se nască mulțime de încurcături. 
Vorbitorul întrâbă deci, deoă vice-șpanul 
a dat instrucțiune conducătorilor de matri
cule, ca sâ procâdă astfel și decă da, cu 
ce-șl motivâză procederea ?

Vice-șpanul Litschek Bdla a răspuns 
numai decât, că el n’a dat nici o instruc
țiune. Purtătorii de matrioule sunt funcțio
narii de stat, ei îșl primeso instrucțiunile 
dela ministru și noi, fiice vice șpanul, 
n’am avut, decât să le predăm ceea-ce li-s’a 
trimis de sus. Legea prescrie, ce e drept, 
ca matriculele să se pârte în „limba sta
tului," der eu, având în vedere motivele 
aduse de membrul Brediceanu, voiu". face 
întrebare la ministeriu și voiu proceda 
după îndrumările, ce voiu primi.

Brediceanu (unguresoe): ia la cunos
cință răspunsul, dâr râgă pe vice-șpan, ca 
în representațiunea sa cătră Iguvern să 
câră, ca cel puțin să se pună ambele nume 
în matrioulă, și românesoe și unguresce în 
parantese.

Dr. Ștef. Pefrovici întrebă românesoe, 
dâcă are vioe-șpanul cunoscință, oă în co
muna Poiana de lângă Caransebeș a gras- 
sat mai bine de o lună o bolă lipioiosă 
între copii, fără oa vre-un medic de cerc 
să fi ceroetat oomuna? Vice-șpanul răs
punde, oă n’are cunoscință, dâr va lua in- 
formațiunl și va dispune ceroetare discipli
nară.

La cererea de a se vota 1177 fl. 
pentru sprijinirea a 28 industriași din co
mitat, oa aceștia să-și potă espune produc
tele la esposiția milenară, luă cuvântul dl :

C. Brediceanu, oare fiise : Poporațiunea 
comitatului, în cea mai mare parte Români, 
nu pote fi îngreunată cu nouă dări, pen
tru ca anumițl domni să mârgă la es- 
posițiă. Noi Românii n’avem ce căuta la 
mileniu. Ori că mileniul e o serbare de stat, 
orl-că e serbare specială maghiară. In ca
șul prim ar trebui să jubilăm și noi ca ce
tățeni ai patriei. In actuala constelațiune 
politică însă, considerând oum suntem trac
tați din partea statului, noi niol oa cetățeni 
n’am pute lua parte. Ca Români însă, ca 
popor român recunoscut, nici n’am fost in
vitați. Noi putem fi sâu conserbătorl, seu 
âspețl. Conserbătorl nu suntem, er decă 
suntem ospețl, noi n’avem să contribuim 
la serbare, oi cei ce o arangiâză. Ungurii 
să dea și suma d’o miiă și câțl-va florini, 
nu o stâroă dela bietul țăran român orei- 
țăresce. Eu, deoă ași fi Ungur, mi-ar fi ru
șine să fac astfel.

Vioe-șpanul Litschek dioe, că mileniul 
e o serbare de stat, ce se face în amintirea 
fundărei acestui stat, deol toți cetățenii 
pot lua parte la mileniu.
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Dr. St. Petrovicl: nâgă, că mileniul 
ar fi serbare de stat, el este aniversarea 
venirei rassei maghiare în loourile, cari as- 
tăcjl se numeso „Ungaria". Să nu se oâră 
dela noi să jubilăm împreună ou Maghiarii, 
cari au venit acum 1000 de ani, "căol noi 
n’am venit atunci, noi am fost aici atunci. 
Dâcă D-v6stră vreți jubileu, faceți-1 sin
guri. Când noi vom serba mileniul nostru 
duplu, peste vre-o 200 de ani, atunci noi 
înși-ne îl vom faoe și nu vom oere ajuto
rul D-vâstre.

Pusă cestiunea la vot, se primesce cu 
84 voturi contra 13. Cu Ungurii au votat 
și 13 Români, mai ales funcționari, între 
cari și dl Antonescu, care făouse cjil0!0 tre- 
cute darul de 1000 fi. pentru reuniunea 
învățătorilor dela Caransebeș. Contra Ro
mânilor a votat și protopopul A. Grecu din 
Silha, fiindcă, după cum se 4i00, aspiră la 
(Canoni cat în Lugoș ! !

La întrebarea membrului Brediceanu, 
dâcă puterile didactice, ce se vor aplica 
la noua șcâlă de agronomiă, care se va 
deschide în Lugoj la 1 Noembre o., au 
cunoscința limbei române, vice-șpanul răs
punde, că va fi cu îngrijire, ca să scie 
românesce. Adauge însă, că „statul nu pâte 
face., decât scole de stat cu limba de pro
punere maghiară, dâr se ține sâma, ca un 
învețător confesional român să propună ele
vilor și să-o învețe și ungurește și româ- 
nesce.u

La punctul privitor la șoolele de po- 
mărit s’a primit propunerea membrului 
Brediceanu, ca statutele să se traducă și 
în limba română și să se împarțe primă
riilor de prin comune.

Cererea președintelui dela scaunul or- 
fanal St. Antonescu. de-a i-se socoti anii 
petreouțl ca deputat dietal în anii de ser- 
vioiu a fost recomandată pentru primire 
de referentul Dr. Pahome Avramescu, în 
considerarea „meritelor sale patriotice11. 
D-l Brediceanu însă o combătu cu hotărîre, 
pentru-că, cji00 d-sa, potentele în tâta vioța 
ea s’a ținut de acel partid al stăpânirei, 
care a fost contrar partidului național ro
mân, de care m’am ținut și me țin. Pănă 
a fosț-în,- dietă, — dioe mai departe Bre
diceanu, - .n’a luorat nimic, decât că a 
servit oa mijloc pentru de-a soâte din par
lament pe cei mai valoroși luptători ai 
partidului național român. In fine oererea 
lui Antonesou a fost primită.

E trîst, că din vre-o 200 de membri 
români abia au luat parte la congregațiune 
vre-o 30, dâr și aoestia la vot erau împăr- 
țițl în două partide contrare.

Raportorul „Dreptății11 observă, oă 
oongregațiunea aoesta a decurs în mod 
mai leal față de Români, ca ori când altă
dată. S’au văcjut programe tipărite româ
nesce, referările s’au făcut în limba ro
mână, membrii români au vorbit româ
nesce etc.

Dela Năseud
Ni-se trimite uimăttirea întîm- 

pinare:
Năsăud, 10 Oct. n. 1895.

Onorată Redacțiune! In n-rul 201 al 
fierului: „Gazeta Transilvaniei" a apărut 
o corespondență de pe „Valea Someșului", 
în carea sub numele anonim de: „mai 
mulțl vechi grănițerl" se pune gimnasiul 
■din Năsăud și respective conducerea ace
luia întrio lumină forte nefavoritâre. Ca 
on. public cetitor să se pâtă oonvinge întru 
■cât corăspund adevărului cele susținute în 
-acea corespondență, ne ținem datori în ur- 
mătorele a pune în vederea onoratului pu
blic datele de lipsă și a adăuga și unele 
lămuriri.

Și acesta o facem numai în îinteresul 
adevărului și spre orientarea on. public, nu 
însă cu gândul de a intra în polemiă cu 
acei anonimi „vechi grănițerl". Rugăm 
deol, ca On. Redacțiune să binevoâsoă a 
ne da looul cuvenit în n-rul cel mai apro
piat al farului „Gazeta Transilvaniei".

Corespondența anonimă oulminâză în 
încercarea da a susțină, că, de când dl 
Ion Ciocan stă în fruntea afacerilor din 
acest ținut, întâmpini: „regres și numai re
gres pe tote terenele."

Este acesta o afirmare nu numai prea 
risoată, der și nedovedită. Ea atribue adecă 
în mod greșit omnipotență unui singur om, 
âră pe cel-lalțl omeni din acest ținut și 
între ei și pe anonimii: „mai mulțl vechi 
grănițerl" îi consideră întru nimica, ca pe 
nisce omeni, cari nu și-ar fi priceput și nu 
și-ar pricepe chiămarea, nu și-ar fi sciut, 
ori nu ar fi voit, ori doră chiar ar fi fost 
dispensați a-șl împlini datorințele, după oe 
tâte terenele de aotivitate și aici, oa și în 
alte părți, deschise sunt tururor.

Spre mângâiere însă aoâstă afirmare 
nu este adevărată. Cu fapte am pută do
vedi contrarul, cum că adecă: de și sub 
împrejurări fârte grele și esoepționale chiar, 
totuși și în acest timp s’au făcut multe lu- 
orurl bune și vrednice [în acest ținut, fi- 
resoe nu numai prin Ion Ciocan, căol un 
om singur mai ales în afaoerl publice ane- 
voiă pâte face ceva, ci prin el și în con
lucrare cu toți cei ce au căutat să-și 
împlinâsoă datorințele, fără de a-și face 
reolame prin gazete pentru sucoesele obți
nute. Nu este însă timpul și niol locul po
trivit a ne estinde asupra acestora, dâr va 
veni, credem noi, și acel timp, și se va 
afla și looul, când și unde se vor pută con
vinge toți cei chiămațl, că adevăr noi 
grăim, âr cei, ce de o sumă de ani, fără 
scrupul de consciențiositate și fără con
trola ouvenită din partea organelor de pu- 
blioitate, inundâză publicul ou iscodiri ten- 
dențiose atât față de singuraticii membrii 
ai acestui colegiu profesoral, oât și ohiar 
față de acest gimnasiu, fi-vor desvălițl și 
trebui-vor să se rușineze în fața adevărului, 
oe susținem.

Rămâne dâră să ne ocupăm acum cu 
părtea speoifică a corespondenței de sub 
întrebare, căol aici se încâroă și un felia 
de dovedire.

Anonimii: „mai mulțl vechi grăni
țerl" pentru a dovedi regrese la gimnasiu, 
roourg la afirmarea: „De când loan Oio- 
„can a ajuns director al gimnasiului nă- 
„săudean, acest institut, odinioră falnio și 
„măreț, acum decade din an în an în tâte 
„privințele".

Drept basă și motivare la aoâstă a- 
fîrmare a lor, anonimii „mai mulțl vechi 
grănițerl" nu pot produoe alt-oeva decât o 
a doua afirmare, aceea; „că de un timp 
„încâce părinții încep a nu-șl mai aduce 
„fii lor la gimnasiul nostru în număr atât 
„de mare, ca mai înainte'1. Și aoâstă a doua 
afirmare înoârcă cu o tendență nu chiar 
cinstită a o forța din împrejurarea, că: 
„în anul scolastic trecut au fost înscriși la 
„gimnasiul din Năsăud 274 școlari, până 
„când în anul curent sunt înscriși numai 
„236."

Și de aici se face conclusiunea, că 
„dâcă acâsta va merge tot așa, vom ajunge, 
„ca în decursul oâtor-va ani să vedem gim- 
„nasiul nostru gol". „Și causa la tote aceste 
rele este singură și singură numai condti- 
cerea lui Ciocan !u

Atâta este totul, oe anonimii: „mai 
mulțl vechi grănițerl" pot soote la ivâlă și 
compune într’un raționament fals, oa să 
pdtă alarma lumea despre pretinsa decă- 
dință a gimnasiului „din an în an în tote 
privințele". Căci, după firul logic, âtă ce 
se susține în acea corespondență anonimă: 
în anul școlastio ourent s’au înscris la acest 
gimnasiu șoolarl mai puțini, decât în anul 
trecut 1894/5, de aceea gimnasiul din Nă
săud „aoum deoade din an în an în tote 
privințele" ; de aceea „de un timp ÎDcâce 
„părinții încep a nu-șl mai aduce fiii lor 
„la gimnasiul nostru în număr atât de mare, 
„ca mai înainte". „Și decă acâsta va merge 
„tot așa, vom ajunge să vedem gimnasiul 
nostru gol". Și tote acestea rele singur 
numai din causa „conducerei lui Ciocan".

O confusiune prea mare de idei tre- 
bue să fiă în capul acelor anonimi „vechi 
grănițerl", ori de-o ură personală prea ârbă 
trebue să fiă ei conduși față de directorul 
Ciocan și față de corpul profesoral, când 
iau întru nimic a-se veri pe asouns și a 
profana ou astfel de afirmări nemotivate 
însu-și acest sanctuar de cultură — gim
nasiul. Căci nu putem găsi altă esplicare 
pentru o așa de puțină consciențiositate 
față de informarea publicului despre adevăr, i

Să oăutăm acum mai de-aprope și să 
lămurim de-amănuntul oele două afirmări 
ale anonimilor „vechi grănițerl", ca să se 
vadă, cât crecjâment se pâte da acelora din 
partea on. public.

1) „De un timp încooe", susțin d-lor, 
„părinții încep a nu-șl mai aduoe fiii lor 
„la gimnasiul nostru în număr atât de mare, 
„ca mai înainte, numărul școlarilor deci 
„scade, ceea ce este o aparițiune stranie 
și durerâsă".

In fața aoestei afirmări, constatăm, că 
ea este cu totul lipsită de adevăr, și după 
cum se pâte convinge ori și cine din con
spectul statistio, ce-1 dăm mai la vale, lu- 
orul stă dinpotrivă, și adevărul e, că de un 
timp încâce mai mulțî părinți încep a-șl 
aduce fiii lor la gimnasiul nostru, decât 
mai înainte. Numărul șoolarilor deci nu 
scade, ci cresce din an în an și în oiuda 
anonimilor „vechi grănițerl", acesta cresoe 
chiar în timpul din urmă și sub condu
cerea direotorului Ciocan.

(Va urma).

Gestiunea Madagascarului.
Intrâga opiniune publică a Franciei 

salută cu mare bucuriă finitul espediției din 
Madagascar, și 4iar0l0 de tote nuansele se 
esprimă în modul oel mai entusiast asupra 
acestui mare și nou succes al Franciei.

Numai față cu o întrebare observă 
(fiarele francese păreri diferite, și adecă e 
vorba, âre să se institue un protectorat, sâu 
să se anecteze insula. Protectoratul are oei 
mai mulțl aderenți. Ast-fel „Debats*, „Soleil11, 
„Gaulois,u „F'garof „Societe* și „Eclaira vor
besc pentru protectorat, până când „Au
torii^ și „Echo de Paris'1 pledâză pentru 
anectare.

Ț)iarele radicale și socialiste sunt de 
părere că cestiunea Madagascarului, înainte 
de constatarea persânelor responsabile pen
tru greșelile făoute, nu se pâte resolva. 
„RappeP accentuâză, că urzitorii erorilor 
oomise în decursul amintitefespedițiunl tre
bue eruațl și pedepsiți cu totă stricteța. Tot 
așa pretinde și „Petit Republiqueu cercetări 
și pedepsirea funcționarilor responsabili; și 
totodată oere să se constate, că ore în ce 
mod ar putâ avâ Franci a mai mare câș
tig din teritorul ocupat: prin anectare sâu 
prin protectorat? „Matfanu asigură, că în 
oonvenția de pace s’a statorit un protec
torat strict asupra Madagascarului, asupra 
Hovasilor, precum și asupra celorlalte se
minții locuitore pe insulă.

O parte din trupele espedițiunei fran
cese vor rămâne în Tananarivo, âr oea- 
altă se va întârce acasă în Francia.

Sciri telegrafice.
Agram, 15Octomvre. Monarchul 

respune deputațiunei comitatelor cro
ate următtirele: Pactul basat pe 
principiul comuntății de stat a tutu
ror țerilor cortinei sânte ungare, 
oferă teren destul pentru păstrarea 
și promovarea intereselor naționale 
croate; și cu oât veți prețui mai 
;are acesta comunitate, cu atât 
veți promova mai mult interesele 
d-vostreproprii, prin cultivarea cre- 
dincitisă a acestei comunități-

După am64i urmă așe4area ul
timei petre la noua clădire a tea
trului, a scolei reale și a conserva
torului. Stira se dădu o representa- 
;iă treatrală festivă și orașul fu ilu
minat. Monarchul a fost primit în 
ttite părțile cu entusiasm. Majest. 
Sa acordă teatrului o subvențiă anu
ală de 10.000 fi.

Demonstrațiunilor de eri nu li-se 
dă nicl-o însemnătate.

Berlin, 15 Octomvre. Ministrul 
de esterne rusesc, prințul Lobanoff șl-a 
irolungit timpul de petrecere aci. 
faptului acestuia i-se dă o mare în
semnătate și se crede, că se sever- 
șesce apropiare între Rusia și Ger
mania.

DIVERSE.
Acele cu gămălia. Oine-șl pote face 

o ideă de câte ace cu gămăliă se chel- 
tuesc în Franoia. Un (jiar din Paris dă ci
fra acestei consumațiunl. Francia fabrioă pe 
4i oâte (jece miliâne de ace cu gămăliă ; 
mai întră, venind din Anglia, peste două- 
4eol de miliâne, ceea ce face un total de 
trei-decî de miliâne ace cu gămăliă puse 
în vânzare pe di, adeoă aprope un-spre- 
4ece miliarde pe an. Și pentru-că acâsta 
se urmâză de mai mulțl ani, și pentru-că 
acele cu gămăliă nu se usâză nici odată și 
se rup fârte rar, putem evalua la mai mult 
de 500 miliarde numărul acelor cu gămăliă 
înfipte în aoest moment pe pelota Franoiei, 
ceea ce nu împedeoă însă să au(|I la tot 
momentul stereotipa întrebare: — „Nu cum
va ai un ac ou gămăliă să-mi împrumuți?" 
Dâr dâcă ai trebuință grabnioă de un ac 
cu gămăliă, oa să-l găsesol mai iute, n’ai 
decât să te uiți în jos, mai ales în înohee- 
turile parchetelor. Și scițl pentru-ce se îm
prumută și nu se dă un ao? Pentru-că le
genda, — ca și la noi, — pretinde, că acul 
dat face „înțepătură", gâlcâvă, între cel ce 
dă și cel ce primesce. In câmpiile Breta- 
niei de jos, cel ce vrâ să fiă ferit de sorta 
oribilă de a fi îngropat de viu, trebue să 
facă o ofrandă sântului Iosif din Arimatea, 
ori de oâte orî va trece pe dinaintea sta
tuii acestui sânt, care a înmormântat trupul 
Mântuitorului. Și pentru-că femeia săracă 
nu pote să dea un gologan, — sumă mare 
pentru așa lume, — ea depune un ac cu 
gămăliă pe tava așecjată dinaintea Sântului. - 
In aoeeașl localitate orl-oe fată, care vrea 
să se mărite trebue să înfigă un ao cu gă
măliă în ochiul Sântului Kireok. Sântul îi 
va da pănă la anul bărbat. Și de aceea 
statua de lemn a acestui sfânt e transfer- r 
mată în adevărată pelotă.

Cel mai bogat om. Un 4iftr din sta
tele unite publioă nisce informații amănun
țite asupra „regelui petroleului" Jhon D. 
Rockefeller. D. Rookefeller, care din multă 
vreme treoea drept unul din oei mai bo- 
gațl âmenl din America pare a fi a4l cel 
mai bogat din toți. Averea lui a treout de 
miliard și s’a calculat, că pe fiă-oare an 
ea cresoe cu câte 15 miliâne de dolari seu 
75 miliâne de lei. Aoâstă avere colo
sală se va împărți, după mortea d-lui Roo
kefeller, la patru copii ai săi, trei fete și 
un băiat. Fiă-care din aceștia va avea deci 
mai bine de 250 de miliâne de franol, și 
domnișârele Rockefeller sunt fără îndoelă 
cele mai bogate moștenitâre din lumea 
nouă. Pentru stabilimente publioe, univer
sități sâu spitalurl d. Rockefeller e hotă- 
rît a nu lăsa nimic, fiind decis a face în 
acestă privință tâte libertățile ce va orede 
de cuviință fiind încă în viâță. Cu tâtă 
enorma sa bogăție, d. Rookefeller luorâză 
opt ore pe 4* birou; după oe-șl sfîr- 
șesce munca cjilnică, se întârce în oasa-i 
vastă, der lipsită de lux din New-York, și 
singurele-i distracții sunt distracțiile fami
liare. E forte sobru și obiolnuințele-i sunt 
dintre cele mai austere.

Literatură.
In Tipo-litografia „Sivestru Morariu- 

AndrievicI din Cernăuți, în Bucovina, a 
apărut: Vinuri din pome, scriere în limba 
poporală, de Grigorie Halip, profesor 
la șcâla agronomică din Cernăuți. (Retipă
rire din gazeta „Deșteptarea"). O carte de 
96 pag., fârte de mare interes pentru 
popor. Un esemplar costă numai 20 cr.

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, se 
binevoi6scă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei66.

ProprietarDr» Aure! KHure^ianu.
Redactor responsabil: Gr eg îu BSaior.
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Cursul la bursa din Viena
Din 14 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.50
Renta de cordne ung. 4% - • • 99.10
Irapr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4% ... 98.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 161.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.— 
Renta de hârtie austr...........................100.70
Renta de argint austr.................. 101 10
Renta de aur austr................................121.75
LosurI diu 1860   152.80
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1065.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 468.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 402.60 
Napoleondorl........................................ 9.54y2
Mărci imperiale germane . . . 58.87*/2
London vista.............................  120.25
Paris vista.................................. 47.62 y2
Rente de corâne austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.................................. 45.30

Nrul 6289-1895.

PUBLICAȚIUNE,
referitore la Insinuarea glotelor.
In puterea art. de lege XXXVII 

din 1893 se deobliga toți glotiștii, 
cari au servit activ seu ca reaer- 
viști de reîntregire la armata per
manentă, la marina, la honve4b și 
în fine la gendarmerie, — mai de
parte toți acei glotiști, cari nu au 
fost în serviciu activ militar și în 
reserva de reîntregire, cari înse sunt 
provecjuți cu certificate (de colore 
roșie} pentru glote, ca în 29, 30, 
31 Octomvre a. c. în casa sfatului 
să se insinueze la 8 ore diminâța 
seu personalminte seu scripturistice. 
In 29 Octomvre a. c. au de a-se 
insinua anii 1853—1855 inclusive. 
In 30 Octomvre a. c. au de a se in
sinua anii 1856—1858 inclusive. In 
31 Octomvre a. c. au de a-se insi
nua anii 1859—1866 inclusive.

Pentru insinuarea scripturisti- 
câ servesc bilete de insinuare, 
cari se pot căpăta gratuit dela 
subscrisul capitanat, dela care tot 
de-odată se pot cere informațduni 
asupra tractărei acestor bilete.

La insinuarea scripturistică sunt 
îndreptăți^ următorii glotași:

a) Aspiranți de oficerl (funcțio
nari militari) de glote;

b) Preoți, candidați și elevi de 
preoție, intrucât aceștia sunt supuși 
glotelor;

c) Personalul plasat în institute 
dela miliția permanentă seu honve4l, 
care este obligat de a-se insinua;

d) Funcționarii administrativi și 
de stat, servitorii dela autorități ad
ministrative și de stat, pă4itori de

carcere etc., dâcă prin modul de 
ocupațiune sunt reținuți de a-se in
sinua personalminte;

e) Personalul comisariatelor fi
nanciare și autorităților forestierale; 
toți acei cari servesc la căile ferate, 
la societăți pentru navigațiune cu 
vapor; la oficiile de postă și tele
graf și la institute publice de comu
nicați une și în frabricele și stabili
mentele, aparținetbre acestor insti
tute publice de comunicațiune;

f) Acei aflători în serviciul va- 
pârelor de mare și

g) Acei contractualminte anga
jați la flotele c. și reg. de resbel și 
la anteprenoratele pentru navigațiu- 
nea pe mare, în cas când astfel de 
indivi4l se află pe mare;

h) Funcționari și lucrători dela 
minele de cărbuni;

i) Acei, cari din punctul de ve 
dere al interesului de serviciu sunt 
temporaneu eliberați de serviciul de 
glbte;

k) Acei, cari în 4iu& de insinu
are, în urma afacerilor familiare, seu 
private, documentate în mod corăB- 
pun4etor, — nu se pbte presenta 
personalminte;

l) Bolnavii, dâcă prin boia lor 
sunt absținuți de a-se presenta în 
persona ;

m) Acei deținuți în carcere pre
cum și acei deținuți puși însă con- 
diționalminte pe picior liber. Insi
nuările scripturistice au de a-se face 
în ast-fel de cașuri de cătră șeful 
acelui loc, sub a cărui controlă se 
află respectiva carcera, respective 
cătră șeful acelei carcere, din care 
respectivul deținut s’a pus condițio- 
nalminte pe picior liber;

n) Acei, cari domiciliază în Bos
nia și Herțegovina, pe teritorul Lim, 
seu în țâră esternă, în cas când lo
cul de insinuare nu zace în locul 
de domiciliu seu în împrejurimea 
sa; și în fine

o) acei, cari domiciliază în Ti
rol și Vorarlberg.

In cașurile sub b, f, g, l(, I, m 
și o, se pâte esopera insinuarea ver- 
balminte seu scripturistice prin ru
deniile seu plenipotentațl respecti
vului ; pe când în cașul sub C, d, 
e, h și i prin șeful autorităților, ofi
ciilor și institutelor.

La insinuarea personală are de 
a-se reproduce ultimul document mi
litar (certificatul asupra serviciului 
militar finalminte prestat (Abschied), 
certificatul de eliberare etc.); însi- 
nuărei scripturistice însă are se se 
aclude acest document.

Acei aparținători statului-aus- 
triac, cari de față domiciliază aci,

sunt asemenea supuși prescriptelor 
sus amintite.

Intrelăsarea nemotivată a însi- 
nuărei se pedepsesce cu 2—100 fl. 
seu cu închisâre corăspun4ăt<5re.

Brașov, 24 Septemvre 1895. 
792,3-3 Căpitănatul orășenesc.

Anuncinri 
(inserțiun și reclame) 

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

AdmListr. „Gazeta Trans'“

Cursul pieței Brașov.

Din 14 Ootomvre 1895.

Banonote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cnmp. 5.62 Vend.
Ruble rusesc! Cump. 128.— Vend.
Lire turoescl Cump. 58.60 Vend. —.—
Mărci germane Gump. 10.75 Vend.
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potti cumpâra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

@® TRAGEREA LOTERIEI MÂNE. ®®
• ---------------------------- ---------------------------------  ®
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Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — 6re — m. dimineța.
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. dupâ am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amădl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute săra.
3. Dela Zferneaci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 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 circulăză numai Joia,

Plecarea trenurilor din Braș. 
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 6re 43 min. săra. 
Tr, accelerat: — bre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — ăre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ăre înainte de am^L
Trenul aocel.: 2 bre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 8 ăre 35 min. diminăța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 ăre — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 ăre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia')
Trenul de persone 6 ăre 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

B Grăbiți-ve S
cu cumperarea de Io suri a

LOTERIEI de CLASA UNG
d. e bani,

de 6re-ce tragerea losurilor clasa I va fi

la 16 Octomvre 1895.
priadșal: Un mi ii ou, 

apoi: 400.000, 200,000, 100,000, 80,000, 60.000, 50,000, 
40,000, 30,000, două ă 20,000, trei ă 15,000 cinci â 10,000, 
deue-spre-dece ă 8000, două 4©cl și șepte ă 6000 cor. etc. 
„fără nici un scădement, în bani gata/
LosurI

se

n 
n 
n
mai

întregi I clasă 
jumătăți I cl. 
a patra parte 
a 4ecâ „ ■ 
a doua-4ece p.

fl. 20
10
. 5'
2 _
1'8

J5

n.

n •

Losuiî întregi, pentru 
ambele clase fl. 
jumătăți . . .
a' patra partal 
a 4eee „ 
a doua 4ece p.

786,7—7

I1 ” I

pot căpăta impreună cu planul jocului la
Cassa cSe bancăIAC0E L. ADLER.

□
-w

Suferințele ie plămâni șî pept vindecate.
Domnului JOHANN HOFF,

furnisorul curți c. r., inventatorul așa numitei „Bere sanitară Malz- 
extract“ a lui Johann Hoff, furnisorul celor mai multi Suverain, c. 

și r. Consilier etc. etc. Viena, Graben, Brăuner-strasse 8.
Bere Sanitară Malzextract a lui JOHANN HOFF, 

pentru suferințe «Ie pl&mâni.
Fabricatele fără marcă cu portretu inventatorului Johann Hoff, sunt 

false și să se respingă.
De 76 orî distins din cercurile mai înalte.

MAIL® CHOCOIADA pentru ATOMICI.
Berlin. Mă simt îndatorat a vă aduce mulțumirile mele pentru suc

cesul strălucit, ce au produs berea de Malzextrat asupra sănătății nepotei 
mele. Au avut un efect miraculos. Este de recomandat tuturor, cari n’au 
apetit. A. Rolke.

Blankenbnrg. Vă rog pentru imediata trimitere de 13 bute libere Malz
extrat pentru mama mea bolnavă. C. Kloist.

Pătimăm de durere de stomac, totă mâncarea și beutura dam afară 
în forma unei substanțe ca de cafea rău mirositore. Nici o medicină nu-mi 
folosea. Slăbisem în așa măsură că nu mai avem nici o speranță de însă 
nătoșare. Am început a lua Malzextract. După puține dile am simțit o 
mare îmbunătățire. După Dumnecj.eu am a mulțumi D-tale vieța. Mă rog 
trimitem 50 buteli bere Malzextrat, 10 funțl Eisen-Malz Chocolade Nr. I. 
și 10 cutii Malzbonbone de Hoffer. Al D-tale recunoscător, Voelker direc
tor de moșii în Inglov.

Malzbonbone pentru pept.
Cu bucuriă vă anunț, că tusa și flegma' s’au micșorat, și am totă 

speranța, ca cu fabricația D-tale mă voi însănătoșa.
A. Brun, învățător în Neu-Lipova.

BOHANHOFF
furnisor c. s. r. și a mai multor suverani

Viena, Graben, ISrannerstrasse 8.
Locuri de vendare îu fote farmaciile și prăvălii de specerii și delicatese.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


