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INSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațlune In Brașov și la ur- 
mătârele Birouri da anunolurl: 

In Viena: Jf. /Was, Heinrich 
Schalck, Rudolf Afosss, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppeltk, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat; în 
Bucureaoi: Agence Ravas, Suc- 
cursale de Roumanie; în Ham
burg: Karoiyt & Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o seria 
garmond pe e coldnâ 6 or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reolame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

AlîTVL ILVm.

„Gazeta* 1 iese în flfi-care fii, 
Abonamenie pentru Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

*) A se vedâ §. 262 din codicele
penal rusesc.

Pentru România si străinătate;
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoi.

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.
ANinamentul pentru Brasov 
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Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., p© șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul In oasâ: Pe un an 
12 fl,, pe 6 luni 6 fl., pe tTei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 cr. v. a. 
SĂU 15 bani. Atât ahonamen- 
tele cât și inserțiunile sunt 

a Be plăti înainte.
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Nou abonament
la

Cu 1 Octoinvre ISf>5 st. v.
s’a deschis nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii șl spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentuluib

Pentru Austro-Ungaria:
£e vlh. an ................................. 12 fl.
pe șese lia-zii ................................. 6 fl.
pe trei Ivlzxî. ................................. 3 ±1.

Pentru România și străinătate:
pe vl3X a,n. ....................... 40 fzanci
pe șese Ivlh.1 ..... 20 ,, 
pe trei luzii ...................... IO ,,

Abonarea șe pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei* 1.

Demonstrațiunile în Agram.
Soirile cele mai noue, ce sosesc 

din capitala Croației, vorbesc de 
înoite demonstrațiuni aci în contra 
stegurilor unguresc!, aci în contra 
stâgului sârbesc, ce s’a arborat în 
turnul bisericei sârbesc!.

Er!, în 16 1. c., Majestatea Sa 
a visitat biserica sârbâscă. Se vede, 
că cu ocasiunea acâsta erăși a5 fost' 
scos stindartul sârbesc, pe care-1 re-' 
trăseseră în c|iua dintâi, după demon3 
strațiunile de pe strade. Pănă ce 
monarchul a fost în biserică; nu s’a 
întâmplat nimic.

îndată ce s’a depărtat însâ, 
demonstranții croaț! au năvălit 
asupra bisericei sârbesc! și, între 
strigări de „dolu srpska zastava". 
au aruncat cu petrii spărgând tâte 
ferestrile bisericei și bombardând 
mai ales stâgul sârbesc.

După o jumătate de dră, au 
sosit gendarm! cu baionetele pe 
pușcă și au împrăștiat mulțimea. 0 
foiă ungurâscă raportâză, că Sârbii 
ar fi primit pe gendarm! cu strigări 
de „âljen", ceea ce pote fi însă și 
numai o născocire „patriotică."

Este trist, că între Croaț! și 
Sârbi domnesce o așa mare ură, în
cât cei dintâi n’au vrut să tolereze, 
ca Sârbii să se folosâscă de stindar
dul lor național cu acâstă festivă 
ocasiune.

Aceeași fbiă ungurâscă carac- 
terisâză situațiunea scriind : „Precum 
au început Croații demonstrațiunile, 
așa le continuă. Stâgul maghiar l’au 
târît deja în tină, astăzi i-a venit 
rândul stâgului sârbesc, care Croa
ților tocmai așa nu le place, cum 
nu le place stegul maghiar".

Nu puțină sensațiune a produs 
în cercurile politice din Pesta și 
faptul, că pe cât de puține erau 
stegurile unguresc!, pe atât de multe 
erau stâgurile negre-galbene. Chiar 
Majestatea Sa să fi observat în limba 
germană; „văd fdrte multe stâguri 
negre-galbene". Ei, or! cum s’arlua 
lucrul, der și acâsta este o demon- 
strațiune.

Mai departe i-a supărat pe Un
guri și împrejurarea, că monarchul 
a dat răspunsurile în limba germană. 
De ce nu în limba maghiară ? se 
întrebă ei supărați.

Aceste și altele, ce se subsu- 
meză sub cuvintele „demonstrațiuni 
croate", iac, ca foile maghiare, car! 
vorbesc mai independent, să pre
sents situațiunea în nisce colori, ce 
'nu, armouiâză^picl-decum cu rapor
turile optimiste ale pressei oficibse. 
Așa scrie „Magyarorszăg".

„Sunt în adevăr regretabile a- 
ceste întâmplări, cărora nu li-a pu
tut pune stavilă genialul nostru 
Banffy și Banul croat. Aceste în
tâmplări pot să dovedâscă acum, pe 
ce picibre slabe este așeflată pute
rea nostră publică în Agram, dâcă 
din minut în minut p6te să isbuc- 
nâscă acolo flacăra urei neînfrânate."

Monarchul la Agram.
Despre petrecerea Majestății Sale îu 

capitala Croației, aducem următorele amă
nunte :

Luni diminâța la 9 6re a sosit trenul 
curții î;t gara din Agram. Majestatea Sa 
era însoțit de contele Khuen-Hedervary, 
care îi mersese înainte pănă la Lepovina, 
apoi de ministru-președinte Banffy etc. 
Primarului care ’1 saluta la gară, îi răspunse 
Monarchul, că se iutereseză călduros de 
progresul cultural al regatului Croato-Sla- 
von, și că cu mare buouriă vine să asiste 
la Inaugurarea câtor-va nouă institute de 
cultură.

La intrarea în oraș, trăsura Monar- 
ohului fu condusă de un banderiu strălucit. 
La gară formau cordon tinerii universitari 
îmbrăcațl în gală, precum și soooliștii (reu
niunile gimnastice oroate) în uniforma cu 
cămăși roșii și cu săbii.

■ Studenții ca și gimnasticii, traseră să
biile între strigări de „zivio“, când zăriră 
pe Majestatea Sa. In sunetul clopotelor 
oonvoiul traversa stradele prinoipale. Aprdpe 
de piâța academiei era ridicată o mare și 
prea frumdsă portă de triumf, pe care se 
cetea inscripția: ^Dobro dosaou (bine ai 
venit) și „Zivio Kralj Franjo Iosip I!u

De aici merse convoiul peste piața 
Zrinyi și Iellaoicl. Tdte casele erau împo
dobite cu verdeță, covdre și tricoldră cro
ate, er numărdse clădiri erau împodobite 
cu stegurl negre-galbene. Tricolorul ungu
resc se vedea numai rar pe oâte-va clă
diri ale „oficiilor oomune." Pe locuința 
archiducelui Leopold Salvator era arborat 
stâgul casei de Austria roșu-alb-roșu, și 
fațada casei era împodobită cu-o mulțime 
de stâgurl croate și negre-galbene, între 
cari nici unul unguresc. Piâța Iellaoicl era 
formal acoperită de stâgurl și stegulețe 
tricolore croate (roșu-verde-albatru). îna
intea palatului Banului, unde a desoins 
Majestatea Sa, și din vârful căruia fâl- 
făia un stâg mare negru-galben și la 
stânga și drâpta tricolorul croat și ungu
resc, era sședată o oompaniă de onore și 
garda oivică (croată) dela Varașdin. Aici 
așteptau toți demnitarii preoțesol, civili și 
militari, și uniformele generalilor și oficeri- 
lor garnisonei se amesteoau ou talarele 
preoțesol și costumele de gală naționale. 
Intre numărosele deputațiunl a fost și una 
a Budapestei, apoi deputațiunl bosniace și 

herțegovinene în îmbrăcămintea lor orien 
tală etc.

In sunetele olopotelor și strigătelor 
de „Zivio" ale imensei mulțimi, monarchul 
sosi înaintea palatului Banului; trecu în 
revistă compania și garda oivică de onore 
și primi defilarea strălucitului banderiu 
oroat, apoi intra ou adjutantul său oonte 
Paar în apartamentele sale.

La 10 6re a fost primirea deputațiu- 
nilor, er la 2 6re p. m. se începu festivi
tatea așeclărei ultimei petrii la noua clă
dire a teatrului național și la olădirile 
scâlei reale și a conservatorului reuni unei 
de musioă.

*

Demonstrațiunile. La marea trafioă a 
fost arborat stegul și emblema ungurâscă. 
200 de juriști c’o mare mulțime oerură de
părtarea aoestor embleme. Spre a evita 
scandalul, trafioantul le și îndepărta. La 
gară poporațiunea ceru asemenea să se 
depărteze emblema ungurâsoă, ceea ce se 
și întâmpla.

La arcul cel mare de triumf era ase
menea arborat un stindard unguresc. Mai 
mulțl studențl universitari s’au dus să-l ia 
jos. Unul cu numele Vladimir Frank s’a 
urcat pe arc și l’a rupt jos. Poliția n’a 
putut să împedeoe acesta. Mai târfiiu se 
(fiice, că amploiații unguri erăși au așefiat 
pe un arc un steg unguresc. Raportorii 
’■ugurl se plâng, că nu s’au văcfiut în tot 
Agramul decât 2 — 3 stegurl unguresol pe 
la oficiile comune.

Pe biserioa serbescă era un stâg ser- 
besc. Si oontra acestuia a demonstrat mul
țimea. Asemenea și contra stâgului dela 
„Srbska Banka* 1. Aid făcendu-se oposițiă, 
mulțimea a bombardat looalul cu petri. Po
liția a vrut sâ aresteze pe studenții, oarl 
erau în capul demonstrațiunei, dâr popo
rațiunea i-a eliberat earășl. Nu s’au astâm
părat demonstranții pănă oe nu s’au de
părtat și aceste stegurl.

CRONICA POLITICA.
4 (16) Octomvre,

Am fost amintit ieri despre visita 
prințului Lobănoff, ministrul de esterne 
rusesc, în Berlin, și despre aceea, că el

FOILETONUL „&AZ TRANS."

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

(Fine'

Funcționarii din Petersburg mai cfiic, 
că „primejdioșii și desperații" esilațl po- 
litiol ar fi ataoat vardele cu revolvere, așa 
că acelea au fost silite să useze de glonț 
și baionetă.

Se vede, că esilații au ajuns la re
volvere în același mod miraculos ca și la 
tipografia. OrI-cine cunosoe cât de-cât 
temnițele și judecătoriile rusescl, scie, că 
condamnații, înainte de-a fi duși în celu
lele lor, sunt supuși unei visitațiunl cor
porale, care se repetă mei riguros înainte 
de-a fi duși înaintea judecătoriei. Este ou 
neputință și de neoreejut, că s’ar fi permis 
la prisonieil politici „periouloșl și desperați" 
sâ între ou revolvere în celulele lor; și 
mai de necrefiut este, că li-s’ar fi permis ; 
sâ porte arme așa de periculose cu sine, 
când sunt duși înaintea judecătorilor, ca sâ 
fiă osândiți. Polițiștii ruși pot fi proști, 

dâr chiar așa de proști tot nu suut, oa 
sâ aducă prisonierl „periculoși și desperați" 
cu busunarele pline de revolvere.

Intrega poveste portă timbrul unei in- 
vențiunl stupide, pusă la cale pentru de-a 
acoperi adevăratele întâmplări, pentru de-a 
duce în rătăcire pe cetitorul, care nu e 
familiarisat cu împrejurările vieții esilaților. 
Măcelărirea din Iakutsk n’a fost resultatul 
descoperirii unei tipografii „nihiliste", nu 
al unui atac întreprins de âmenl „despe
rați și periculoși" asupra păzitorilor lor, — 
a fost resultatul direct al prostiei și bru
talității oficiose, resultatul indirect al unei 
porunci crudele și lipsite de necesitate, 
dată de guvernorul provinciei Iakutsk, gene
ralul Ostașkin. Acest oficer voia sâ trimită 
20—30 de esilațl pe oale administrativă *)  în 
regiunile arctice tără aprovisionament po
trivit și în grupe așa de mari, că trebuiau 
să moră de fome, neputându-șl câștiga în 
aoele regiuni cele de lipsă pentru nutre- 
ment.

Eu cunoso regiunea asta din temeliă. 

Am călătorit prin ea în sănii trase de câni 
în iârna anului 1867/68, șl-ml aduc aminte, 
oă în decursul unei săptămâni întregi ter
mometrul meu a arătat 40 pănă în 50 
grade Fahrenheit sub nulă. Și în sălbătă- 
cimea asta arotică, pe care abia am stă- 
bătut’o pe lângă cele mai mari încordări, 
voia generalul Ostașkin să trimită 20—30 de 
esilațl politici — între aceștia și două-trei 
fete tinere — fără mijloce de traiă și în 
grupe așa de mari, încât sălbaticii surugii 
iakuțl nu i-ar fi putut nici provede cu de-a- 
le nutrementului, dâr nici duoe mai de
parte. Când se adreseră esilații oătră guver
norul Ostașkin cu respeotuosa rugare, să-i 
trimită la locul destinat în modul usitat 
pănă atunci, adecă câte doi, și provăfiuțl 
cu merinde și cu cele de lipsă, guvernorul se 
supăra. El porunci unei companii de oa- 
zacl să mârgă la casa, unde așteptau pe- 
tenții, și să-i aduoă la polițiă. Cazacii în
cercară să scotă pe esilații năcăjiți, înță- 
pându-i cu baionetele și lovindu-i cu patu
rile puștilor. Numai puțini, - cari n’aveau 
prioepere pentru astfel de resoluțiunl la 
rugarea lor, s’au opus. Și apoi urmă măce

lărirea desorisă de „Times". Șâse dintre 
„politici" fură omorițl, între aceștia și o 
fată tânără, pe care o străpunseră cu baio
neta ; nouă au fost răniți grav și toți cei
lalți bătuți crâncen.

Intr’un prim articol, care tractâză des
pre acest eveniment, „Times" pune între
bările îndreptățite: „E cu putință 6re să 
se întâmple astfel da lucruri ou sciroa Ța
rului, care trece de om uman? Așa să fiă 
el de orbit de dootrinele absolutismului, 
încât inima lui să nu se misce în fața a- 
cestor întâmplări? Acum i-s’ar da cel mai 
potrivit prilegiu de-a delătura odată pentru 
tot-dâuna astfel de scene și un astfel de 
sistem, care numai dejoseso guvernul și 
religia lui."

Astfel de mijloce nu suprimă, ele în- 
verșunâză și măreso răul, în oontra căruia 
sunt îndreptate.

Cei rămași în vieță ajunseră înaintea 
tribunalului militar, acusațl, că s’au opus 
autorităților publice, și condamnat! fără să 
li-se conoâdă vr’un apărător. Pe trei îi 
spântfiurară; pe patru-spre-cjece, între aceș
tia și patru femei, îi oondamnră la munoă 
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și-a prelungit în momentul din urmă tim
pul de petrecere în oapitala Germaniei. 
Cancelarul german prințul Hohenlohe, pre
cum și oei-lalți demnitari germani se în- 
trecură în a-i face ministrului rusesc tdte 
onorurile, pi de di se ținură consultări 
mai lungi și se arangiară prânzuri și se
rate. Este remarcabil, că ambasadorul en- 
gles a lipsit dela dineul dat de Hohenlo- 
he. piarul german nBi)rsenzeitungu dice, că 
relațiile dintre Rusia și Germania, acute 
mai înainte, au luat un caracter mai in
tim, și incidentele din Orient vor fi pri
vite de acum înainte cu ochi mai puțin 
pesimiști. Franciei de sigur nu-i convine 
acostă apropiare, și Anglia deja a început 
a lamenta asupra ei. Lobanoff a plecat 
adl dimineță spre Petersburg.

*
După soirile sosite în Londra, în 

Asia mică a erupt o revoluția generală 
contra autorităților turcescl. Amănunte 
aouma încă nu sunt cunosoute.

*
Un articol de fond, publicat în dia- 

rul curței bulgare „Bulgarie11, ia posițiă 
pe față contra triplei alianțe, și în spe- 
oial contra Austro-Ungariei. In amintitul ar
ticol se spune, că monarchia voesce nu
mai să esploateze Bulgaria, despre ceea-ce 
dovedesce și atitudinea luată cu ocasiunea 
încheiărei convenției comerciale. Tot ace
lași cjiar confirmă scirea publicată de $ia- 
rul ruseso „Noworosisky Telegrafii că cu
rentul rusofil devine în Bulgaria din di în 
Zi mai puternic, și că principele Ferdinand 
nu pdte întreprinde nimic contra acestui 
curent. *

Piarul „Kblnische Zeitung“ primesoe 
din Constantinopol o depeșă, în care se 
spune, că Porta a fost înounosciințată des
pre faptul grav, că doue panțerate de ris- 
boiu englese au bombardat fi nimicit orașul 
turcesc Zabara de pe peninsula Katas. Se 
Zice, oă Anglia voesce să-și esercite câțl-va 
ani protectoratul asupra insulei turcescl 
Bahrein, de lângă țărmurul ostie al Ara- 
biei, deore-oe numita insulă e de mare în
semnătate pentru pescuitul de perle. Ora
șul Zabara zace în apropierea acestei in
sule. Motivul nemijlocit la procederea An
gliei este încă neounoScut. piarele englese 
afirmă, că ele nu sciu nimic de acea bom
bardare și pdte să fiă ceva neînțelegere în 
lucru.

Masa studenților români din Sibiiu.
Sibiiu, 15 Octomvre n. 1895.

Ați amintit cu altă ocasiune. că di
recțiunea institutului de credit și economii 
„Albina11 din Sibiiu a luat hotărîrea, de-a 
provede cu prând gratuit nu mai puțin oa 

50 de elevi români aflători la școlele se
cundare din Sibiiu.

Acâstă hotărîre s’a și tradus în faptă 
cu începutul dilei de 1 Octomvre n. c. In 
edificiul institutului „Albinau s’a deschis 
masa gratuită pentru 50 studențl români 
dintre cei mai harniol și mai buni, oarl 
vor avâ aid prândul regulat. Cu prive- 
ghiarea pentru purtarea corectă a mena- 
giului s’au angajat damele române din Si
biiu, în frunte cu d-na Maria Cosma, pre- 
sidenta Reuniunei femeilor române din 
Sibiiu, împreună cu t6te membrele Reu
niunei, domne și domnișore.

Faptul îșl are importanța sa deose
bită atât din punct de vedere umanitar, 
cât și mai ales national și soc’al. Este o 
bine-facere din cele mai mari pentru acești 
tineri români întrunirea lor la o masă 
comună cjilnioă, după ce, resfirați fiind pe 
la diferitele institute străine din Sibiiu, nu 
aveau pănă acum nici un centru comun de 
convenire. La masa comună a lor vor ave 
ooasiune nu numai de-a strînge mai tare 
legăturile între ei, ci de a-șl însuși tot
deodată, fiă măoar și numai în parte, acele 
oondițiunl ale crescerei naționale, pe cari 
la institutele streine e cu neputință de-a 
și le însuși.

Inaugurarea nouei mese a studenților 
români s’a făcut Dumineca treoută în pre- 
sența unui numeros ji distins public român 
din Sibiiu. Dl protopresbiter Papiu făcu o- 
bicinuitul serviciu divin, după care dl Ioan 
Hannia, ca president al Direcțiunei „Al
binei “ rosti disoursul de inaugurare, în 
oare accentua între altele, că la inițiativa 
dlui director al „Albinei,u Partenie Cosma, 
oonsiliul administrativ al acestui institut a 
hotărît să lărgescă edificiul institutului, pen
tru ca să se pătă institui aici o masă pen
tru 50 studențl români de la scălele medii 
din Sibiiu, cărora să li se dea prântjul gra
tuit. Iu același timp d-na Maria Cosma a 
stăruit pe lângă membrele Reuniunei, oarl 
cu amabilitate s’au angagiat cu suprave- 
ghiarea menagiului.

Intr’altele dise d-1 Hannia în dis
cursul său:

„Institutul nostru „Albina'1 șl-a cucerit 
teren, șl-a câștigat încredere nu numai 
locală și în patria nostră mai restrânsă, 
der departe preste frontierele ei. Institutul 
„Albina1' nu numai a ajuns, der a întrecut 
multe alte institute de asemenea categorie 
cu mult mai vechi, și rivaliseză cu insti
tute de primul rang în patrie, ba putem 
elice în monarchic. Tote acestea cu ajuto
rul lui Dumnedeu, dela care vine „tdtă 
darea cea bună și tot darul", dâr pe lângă 
aoesta și prin solerția și prin înțelepciunea 
Albinei originale în conducerea afacerilor 
institutului. Multe sunt bunătățile, ce din 
an în an tot mai cu îmbelșugare s’au re 
vărsat asupra societății din partea institu
tului „Albina"; lung și prețios este lanțul 
lor; er astăcjl, dâmnelor și domnilor, avem 
ferioirea de a asista la sărbătorirea încă a 
unei mari și pe la noi pănă acum ne mai 
pomenite bunătăți, de a fi martori făuririi 
încă a unei verigi de aur la lanțul cel 
lung".

In fine, adresându-se cătră tinerii stu
dențl, admiși a-se împărtăși de beneficiul 
prânzului gratuit, le (jise, că prețul, ce se 
pretinde dela ei în schimb, nu este, decât 
o depunere de capital moral, spre a fruc
tifica în tolosul și spre binele lor propriu. 
Să se străduâscă der a deveni creștini buni, 
omeni de omeniă și membri folositori so
cietății în genere, âr cu deosebire so
cietății și nâmului românesc.

Vorbi apoi Preacuvioșia Sa părintele 
arohimandrit Pușcariu, îndemnând tinerimea 
la recuuoșcință față ou binefăcătorii săi.

Aceste discursuri au fost întrerupte de 
repețite urări de „să trăiască".

Mă mir, cum nu se sfiesoe raportorul 
fâiei române cuotidiane de aici, de a se 
aoăța și de aceste discursuri, numai și numai 
ca să potă lovi în persone!

In total serbarea a fost frumosă și co- 
respuncjătdre importanței ei. Primul ser- 
vioiu la masă la făcut d-na Bădild, vioe- 
presidenta Reuniunei femeilor române, în
soțită de mai multe domnișore, între cari 
drele Gosma, Aurelia Moga, Maria Benția, 
BorGia, AdamovicI, cari tote purtau un 
șurț de bucătăria și erau cu capul desco- 

I perit.

Românii Sibieni, și cred că toți Ro
mânii de bine, vor întâmpina cu bucuriă 
acest generos fapt, cu care direcțiunea 
„Albina" a surprins publicul român.

X.

România agricolă.
IV. Căușele stărei desolate de astădî.

(Urmare).
Vorbind în cestiune cu diferiți 

domni proprietari, ei au recunoscut, 
că văd și cunosc și ei periculul cel 
mare, ce-’i amenință din partea aren
dașilor, prin concurența inegală și 
prin devastarea moșiilor lor, pe cari 
li-le vor slei cu totul nu peste multă 
vreme, dâr nu au ce face, căci este 
forte greu se lupți singur.

Unii au încercat se facă o cul
tură mai sistematică și mai bună, 
decât arendașii, și au făcut și ore- 
cari îmbunătățiri pe moșiile lor, ca 
prin aceea se se impună, der au 
plătit scump încercarea lor — s’au 
ruinat și li-s’au vândut moșiile, seu, 
în cașul cel mai nevinovat, au tre
buit se le dea și dânșii în arendă, 
căci nu-și mai găsiau socotâla! Și 
totuși n’ar fi atât de greu de resol- 
vat cestiunea: de a întări comuna 
rurală, de-a scăpa pe proprietari și 
țărani de-o concurență inegală arti
ficială, prin împedecarea formării de 
asociațiunl și sindicate de arendași, 
și prin împedecarea concentrărei de 
mai multe moșii mari într’o singură 
mână, cu deosebire însă prin impu
nerea de dări și restricțiuni arenda
șilor în favorul ridicării culturei și 
înzestrării moșiilor.

Se cjice însă din contră, și se 
publică în tote foile, că cultura țării 
a progresat, producțiunea și esportul 
de cereale a sporit enorm, și spo- 
resce din an în an, că arenele și 
valorea pământului au crescut enorm 
din ceea ce era înainte, și deci din 
tote ce s’ar c|ice despre stagnațiunea 
țăranului și a agriculturei țerei, nu 
este nimic adevărat.

Că producțiunea și esportul de 
cereale ale țerii în general au sporit 
enorm și au ajuns pbte la apogeu, 
aceea este adeverat. Numai se nu 
întrebăm cum și de unde! Arenda 
moșiilor erăși a putut cresce ușor, 
a-se îndoi și întrei, când noul aren
daș în loc de 6—700 pog. arătură, ce 
se cultiva înainte, a spart el singur 
la tot atâtea sute de pogone de țe- 
lină din nou, și numai grâu pune 
afii peste 1000—2000 de pogone. 
Că s’au devastat păduri, pășiunî și 
fenațe, și s’au prefăcut tote în ță- 
rînă, pentru a-le pote storce de for
țele lor productive câțl-va ani, acesta 
nu e progres. Arendașul a putut 
urca și îndoi chiar arenda moșiei, 
ne-avend decât a lua câteva sute de 
pogone de țelină ori se defrișeze și 
islăzuescă din pădure, er țăranilor 
să le urce cu atât mai mult condi- 
țiunile învoelilor, tacsele de pășiunit 
pentru vite, și pentru pământul ce 
li-1 dedea în parte de lucrat în dijmă, 
lucru ce el putea face forte ușor, 
căci nu-1 împedeca nici un articul 
din contractul încheiat cu proprie
tarul, nici disposiții din partea gu
vernului, și el tot nu era în deficit.

De aceea se esplică, că impu
nerea unei fonciere de 2O°/0 pro
prietarilor absentiști din țeră, cari 
trăesc în permanență în streinătate, 
la Paris etc., n'a avut nici un re- 
sultat practic. Statul n’a înduplecat 
pe nici unul din ei, de-a se întorce 
la moșiile lor din țeră, căci ei au 
urcat arânda moșiilor lor cu cele 
2O°/o ȘÎ mai mult, și au găsit arân- 
dași, cari să le ia, er arândașii le- 
au îngreunat țăranilor pășunatul, așa 
că în definitiv, tot țăranul a fost 
lovit și s’a răspuns prin o depre- 
ciare și reducere a numărului și va- 
lorei vitelor.

Ore decă în schimbul acelei 
legi, guvernul liberal ar fi impus și 
moșiilor particulare unele restric- 
țiunl în favorul menagiării și con
servării substanței și culturei solului, 
și ar fi silit și pe proprietar, ca și 
pe arândaș, se contribue fiă-care la 
dotarea și inzestrarea moșiei, silin- 
du-i se facă case și ecarete, n’ar fi 
avut alt resultat ? Cel puțin ei ar fi 
avut unde să șâdă și în ce să lo- 
cuescă, și moșiile lor n’ar fi fost pus
tietăți și ruine, ce sunt astăcjl.

Că însărcinarea mai tare a pro
prietarilor și țăranilor a făcut pe 
aceștia inegali în lupta de esistență 
și în concurența lor cu arândașii, ca 
un esemplu am pute cita cașul ce 
se petrece dincolo, la voi, în satele 
săsescl.

Acolo țăranii sași, deși sunt 
mai culți și mai bine disciplinați, 
deși au avut averi și gospodării sis
tematice cu pământuri mai bune din 
moși și strămoși, sunt mai buni cul
tivatori, decât Românii, și au mai 
multe societăți de ajutor mutual: to
tuși în lupta de esistență și concu
rență cjilmcă, ei fiind mai împovă
rați, decât Românii, dau înapoi și 
perd din teren, er Românii progre- 
seză. Acest fenomen se pote esplica 
unic prin faptul, că Sașilor pentru 
a fi tot antemergătorl în cultură li
se cer prea multe daruri pentru bise
rică și școlă peste puterile lor și peste 
venitul moșiilor lor. Românul, care 
e mai puțin pretențios, progresâză.

Ore să nu fiă și la noi tot așa, 
și să se petrecă același lucru ? Aci ță
ranul este frugal și nepretențios pănă 
la estrem, n’ai ce-i mai pretinde. 
A-i egala, ar fi singurul mijloc de a 
constrînge pe arândașl, să contribue 
la ridicarea culturei și înzestrarea 
moșiilor.

' Decă esportul de cereale va 
da prin aceea ceva înapoi, nu va fi 
mare perdere pentru țeră, căci în 
schimb, țăranul se va hrăni mai 
bine, proprietarii și țăranii vor res
pira mai liber, se va ridiâa și. îm-, 
bunătăți cultura de vite și,' mai pe 
sus de tbte, se va mai face câte 
ceva pe moșii și cu încetul aspectul 
țării întregi se va schimba.

(Va urma.)

4 (lf>) Octomvre.
Ministrul honvezilor are de gând să 

dispună, cum (fi00 „Bud-Hir," oa toți hon
vezii să servâscă în aotivitate doi ani. Se 
soie, că pănă acuma serveau doi ani numai 
acei honvezi, cari se calificau pentru 6re- 
care șarge, er grosul honveZimei, din lipsa 
mijlâoelor financiare, era chiămat la ser
viciu ou o jumătate de an mai târZiu, deci 
servea numai iy2 ani.

—o —
„Rabin germanisator." piarele din 

Budapesta sunt foc și pară, că rabinul din 
Godollo cu numele Iosif Klein nu se 
folosesoe de loo de limba maghiară, și ține 
predici germane comunităței jidane de 
acolo, oare „cu trup cu suflet e maghiară." 
Lucru ne mai pomenit acesta în a doua 
patriă a jidanilor!

—o—
In atențiunea oficierilor în reservă. 

Se scie, că în fie-care an se ține așa nu
mitul „Hauptraport" al oficierilor în re- 
servă. Gu aoâstă ocasiune pănă acum, ofi
cierii în reservă aveau datorința de a in
duce tote datele, privitore la persăna lor, 
într’un conspect anumit. Acum însă minis
trul de resbel în înțelegere cu ministrul de 
honveZl au dispus, oa rubricele din acele 
conspeote, oarl se refer la ocupațiunea și 
venitul anual al fiă-cărui ofioier în reservă, 
să fiă legalisate de respectivele autorități. 
Cel ce stau în serviciu de stat au să pro
ducă conspeot legalisat de superiorii lor, 
âr cei privați, conspect legalisat de autori
tățile administrative.

—o—

silnică pe vieță; pe cinci, între ei două 
femei, îi trimiseră pe cincl-spre-cjece ani în 
mine; pe patru, băețl și fete sub două 
deci de ani, îi oondamnră la dece ani 
muncă silnică și pe alțl doi îi trimiseră ca 
coloniști în satele arctice Verchoiansc și 
Sredni Colinso, în cea mai îndepărtată 
parte a provinciei Iacutsk. Și sentința a- 
cesta e, după părerea funcționarilor din 
Petersburg, o dovadă de „moderațiune ne- 
obiclnuită !“

O altă dovadă despre acâstă „mode- 
rațiune neobicinuită" ne oferă și faptul, că 
esilatul politic Cohan, după-ce căpătase cu 
ocasiunea măcelului patru glonțe, zăcend 
aprope cinci luni, a tost dus pe pat sub 
furci. ’L-au spânzurat punendu-i bilțul de 
gât și trăgând patul de sub el.

Decă acesta e „moderațiune" musoă- 
lescă, apoi să te ferâscă Dumnedeu de 
asprimea rusescă.

înainte de-a-’i spânZura, unul din ei 
scrise câte-va șire oătră un amic. „Nu ne 
temem de morte, ceroațl să vă folosiți 
cum-va de mortea nostră, comunicați lu
crul lui Kennan."

Acest apel, adresat mie de sub furci, 
n’are să fiă zadarnic.

Tr. de V. L.
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Piâță de mașini internațională eco
nomică în Viena. Din 1 pănă inolusive 
14 Maiu 1896 se vor espune în Viena ma
șini din tâtă lumea, și aoâsta mai ales pen-, 
tru scopul de a-se esamina invențiunile 
noue pe terenul acesta. Toți fabricanții de 
mașini sunt provocațl, să concureze la a- 
mintita espositiă cu produsele lor teohnice. 
Pănă acum deja au promis concursul lor 
mai multe sute de fabrici din monarchiă și 
■străinătate, mai ales din Anglia și America.

—o—
Rabin snprem în Ungaria. La con

gresul rabinilor din Ungaria, ce s’a încnput 
ieri în :Budapesta, rabinul din Seghedin, 
Dr. I. Low, a făcut propunerea ca congre
sul să alâgă un „rabin suprem" pentru în- 
•trâgă Ungaria, chiar oum au făout și ra
binii francesl, oarl îșl au pe'„Grand rabin11 
cu reședința în Paris. Inoă n’au sosit soiri 
positive, oă ce s’a întâmplat ;după propu
nerea rabinului din Seghedin.

— o—
Avis pentru comercianți. Camera po- 

mercială din Brașov face ounoscut, că mi
nistrul de comeroiu ung. a escris oferte 
pentru asigurarea materialului neoesar de 
stâlpi de telegraf pentru anul viitor. Ter- 
minul înaintărei ofertelor este pănă în 25 
Octomvre a. o. Aceiași cameră înounos- 
ciințâză pe cei interesați, că pănă la 21 
■Ootomvre o. se vor face liferările de lemne 
pentru podurile de fier, ce se vor construi 
pe liniile ferate mărginașe Sepsi-Sân-Georgiu 
— Osik-Szereda și Csik-Szereda—Ghimeș.

—o—
Musica militară din loc va concerta 

de aici înainte în fiă-care Sâmbătă sâră la 
hotel ,,Europa“. Inoeputul la 71/2 ore sâra. 
Prețul 30 cr.

Congregațiunea comitatului 
Huniădâra,

ținută în 14 Octomv. n. c.
Deși puțini la număr, membrii ro

mâni au stat și a8tă-dată la postul lor. Ma
ghiarii încă au fost puțini și pe cât au pu
tut sau ferit de luptă.

După nouă ore, fișpanul declară șe
dința desohisă. înainte de tâte s’a cetit răs
punsul . ârchiducelui Iosif, fe? adresa de 
oondolență, ce’i s’a trimis din partea re- 
presentanței comitatense. S’a luat la ounos- 
oință.

A urmat apoi publicarea legilor sanc
ționate și deliberarea asupra ordinațiunei 
ministeriale, prin care oomitatul este în
drumat, ca pănă la finea anului curent să 
facă restaurarea.

piua alegerei funcționarilor adminis
trativi, pe alțl 6 ani, s’a pus pe 28 De- 
■cemvre st. n. a. c. S’a stabilit definitiv lista 
viriliștilor pe anul 1896, și pentru alegerea 
membrilor, cari vor intra în locul celor, 
cari es după espirarea celor trei, respec
tive șese ani, s’a pus 4’ua de 5 Noemvre 
st. n. a. c. diminăța dela 9 pănă după amecți 
la 4 ore inclusive.

La acest punct ne ținem de datorință 
a atrage atențiunea alegătorilor români, 
unde se vor ține alegerile, ca cu bună 
vreme să se îngrijescă de candidați, er în 
kjiua alegerei, toți alegătorii românii îndrep
tățiți, să fiă la locul lor și să-și dea votul 
numai pentru aceia, cari întru adevăr portă 
la inimă sortea alegătorilor, și vor apăra 
interesele lor cu tot devotamentul.

Este un fapt fârte întristător, oă inte
ligența nâstră, în multe oercurl electorale, 
-nu se intereseză de aceste alegeri, și bieții 
țeranl seu sunt huiduițl, său să amăgesc 
prin unii corteșl maghiari, sâu apoi nici 
ei nu se duo la alegeri, și așa alegerea re- 
presentanților se face în modul oum vor pu- 
ternioii cjilei) cu vre-o câțl-va notari slabi 
de ânger, și într’un mod, ce nu pote fi în 
interesul alegătorilor români.

Resultatul apoi este, oă în loc să 
avem majoritate, rămânem în tâte oestiu- 
nile în minoritate, hotărînd asupra unor 
oestiunl fârte importante oâțl-va funoțio- 
narl de pe la diverse deregătorii, cari nici 
ideă nu au despre cele oe se discută, și nu 
au nici nu simt față de aceia, pe cari îi 
■representă.

La lucru dâr’, frați alegători, și ni- 

mioa să nu vă intimideze! Oă oel oe-șl e 
seroită dreptul său nu are de oe să se târnă 
de nimica, âr inteligența nâstră să-și îm- 
plinescă sânta sa datoriă!

Alegeri supletorie pe 3, respective pe 
6 ani, se vor faoe: 1) In Cercul electoral 
al Petroșenilor; 2) In cercul Puiului; 3) 
Sălașului; 4) Pesteana; 5) Hațeg; 6) Ra- 
cosdia; 7) Hunedoia; 8) Deva', 9) Pestișiul 
de jos-, 10) Dobra; 11) Ilia murășiană; 12) 
Rapoliul mare; 13) Ieledențl; 14) Romos ; 
15) Orăștiă; 16) Prad-, 17) Boița; 18) Votia 
de jos și 19) Baia de criș.

E de însemnat, oă în tâte aoeste oer- 
ourl s’au ales președinții comisiunei de 
alegere, fără se se fi ales intre ei măcar un sin
gur Român. Apoi mai tjLă cine-va, oă Ma
ghiarii nu sunt eohitabill față de noi!

Serman oomitat al Huniedorei, pe oe 
mâni ai ajuns.

S’a deliberat după aoestea asupra mai 
multor ordinațiunl ministeriale și s’au pri
mit mulțime de bugete comunale.

Asemenea s’a luat la cunoscință ra
portul anual despre starea administrațiunei, 
oompus de vice-șpanul, și raportele diferi
telor comisiunl alese.

In locul fostului fisolgăbirău din oer- 
oul Devei, Barcsay Băla, s’a ales vioe-no- 
tarul Csulay Lajos, în locul vice-notarului 
sa ales Torok Arpăd, âr în locul acestui 
din urmă s’a ales Gouczi Endre.

Alegerile au mers strună, ca și cum 
tote ar fi fost pregătite anume. Niol la 
aoeste posturi n’a putut ajunge nici un 
Român, — ei sunt buni numai de-a plăti 
dările și de a-șl vărsa sângele pentru pa- 
triă și tron!

Apoi ârăși s’a trecut la primirea fără 
niol o disousiune a mai multor puncte din 
program, și ou încetul membrii se resfirară, 
încât abia au rămas oâțl-va în sală.

(Va urma).

DeBa Năseud.
(Urmare).

Năseud, 10 Oct. 1895.
Și acum âtă conspectul statistio com

pus pe basă de acte autentice, soose din 
arohiva gimnasială dela 1870/71, — anul 
în care s’a oompletat gimnasiul și s’a ținut 
cel dintâiu esamen de maturitate — și pănă 
în anul soolastio curent, care timp îl îm- 
părțim în două periode, și anume: I dela 
1870/1-1879/80 și al Il-lea: dela 1880/1 
pănă în timpul de față, în care period în 
fruntea gimnasiului stă ca director d-1 Ion 
Ciocan.

I.
1870/1 școl. înscriși 176, la finea an. 162
1871/2 169, n ti n 150
1872/3 7) 71 183, 71 77 77 165
1873/4 n 71 178, 71 71 71 163
1874,5 71 178, 71 33 163
1875/6 71 180, 71 71 M 170
1876/7 n 71 171, 71 n n 159
1877/8 n 71 177, 71 ’î 71 169
1878/9 n 71 200, 71 » 71 196
1879/80 „ 71 185, 71 » 71 174

II.
1880/1 școl. însoriși 182, la finea an. 172
1881/2 îi 71 194, 77 71 188
1882/3 n 71 202, 71 71 196
1883/4 •n 71 186, 71 77 181
1884/5 71 71 175, 71 71 169
1885/6 71 39 154, » 71 152
1886/7 71 n 166, 71 71 163
1887/8 n 71 181, 71 71 179
1888/9 71 71 217, n 71 210
1889/90 „ 71 226, 71 77 210
1890/1 71 71 239, 71 71 233
1891/2 71 77 252, 71 71 239
1892/3 71 71 242, 71 71 233
1893/4 71 71 259, 71 71 24«
1894/5 71 71 274, 71 71 262
1895/6 71 71 244.

Aoeste date dovedeso mai pe sus de
tâtă îndoâla freouența dela acest gimnasiu,
și în general progresul îr numărul șoola-
rilor. Er oât pentru proporțiunea freouenței
din anul treout față de cel curent, obser-
văm, că aglomerația din mul treout a ur-
mat de-acolo că au acurs aici mai ales
în clasele superiâre, elevi de tot feliu de
pe la ilte institute, față de oarl apoi s’a
aplicat rigârea arătată la esamenul de ma-
turitate ; apo mulțl dintre școlarii din anul
treout, parte au fost consiliațl din oause
pedagogice a nu se mai reîntârce la acest

gimnasiu, parte în urma sfaturilor, oe li- 
s’au dat, ori din îndemnul propriu, apli- 
cându-se la milițiă, ori alte oariere prac
tice, — nu s’au mai reîntors la gimnasiu. 

Dâră niol nu numărul mare ori mio a 
șoolarilor este acel criteriu, care ar putâ 
oalifioa o șcâlă de bună, ori de rea, ba ra
țiuni pedagogice chiar ne-ar îndemna să 
susținem, oă întimpină mai multe greutăți 
progresul și disoiplina într’o șcâlă prea îm- 
populată, deoât într’una, în care freouența 
nu e așa de mare. Dâr, abstragând dela 
tote acestea, freouența mai mare ori mai 
mică a unei șoâle este oondiționată de 
fdrte multe împregiurărl looale, — ambitu 
sâu raionul acelei șoâle, oomunioațiunea, 
internate, mijlâoe de traifi și altele și 
altele.

Repețim așadâră, pe basa constată
rilor de mai sus, că nu adevărul l’au sus
ținut anonimii: „vechi grănițerl," afirmânc 
oă „de un timp înooce părinții încep a 
„nu-’șl mai aduce fiii lor la gimnasiul nos- 
„tru în număr atât de mare ca mai'înaintef 
e&cl datele positive dovedesc chiar contra
riul, și așa nimenea nu se va teme și niol 
chiar anonimii „vechi grănițerl" nu vor fi 
atât de pusilaniml, să se târnă, oă pe asta 
cale gimnasiul va deveni gol.

Au avut însă mare nevoiă de acâstă 
afirmare, pentru ca presentându-o oa pe 
un simptom „de regres", să o pâtă presents 
în public ca o consecință firâsoă a unei a 
dâua afirmări, pe oare âră nu află ou cale, 
ori nu o pot dovedi, fără o lasă răcjimată 
numai și numai de afirmarea, asupra căreia 
ne lămurirăm mai sus.

2) Aoâstă a dâua afirmare e: „De 
„oând loan Ciocan a ajuns director al gim- 
„nasiului năsăudean, acest institut, odini- 
„oră falnic și măreț, aoum decade din an 
„în an în tâte privințele."

Dintre tâte aoeste „privințe," în cari 
se susține, că ar deoădâ gimnasiul sub oon- 
duoerea actuală, anonimii „vechi grănițerl" 
amintesc numai soăderea numărului școla
rilor la gimnasiu, asupra căreia ne lămu- 
risăm mai sus sub 1 ; âră despre alte „pri
vințe" nu fac altă pomenire, numai că sunt 
„rele", sunt „rane" „aoeste trebue tăiete" 
„înainte de desastrul iminent": bombasturl 
peste bombasturl, fără ca să se vadă vre-o 
urmă de nisuință, de a se și mai proba și 
dovedi câte ceva dintre atâtea afirmări 
golașe.

Pâte că și-au pus de gând acești ano
nimi „vechi grănițerl," ca spre a putâ lovi 
în anumite persâne, să târăe în noroiă tot, 
ce adevărații grănițerl și toți Românii au 
mai scump în acest ținut: gimnasiul, având 
ei oredința: „calumniare audaoter semper 
aliquid haeret."

Și oând dânșii prin atari afirmări lip 
site de adevăr și prin atari deducțiunl si
lite încârcă a faoe tâte aoestea, — așa de 
mult îșl uită de demnitatea chiar a lor, 
precum și de interesul public, încât nu-șl 
aduc bareml aminte, că fără a putâ dovedi, 
a lovi numai din ascuns în persâne singu
ratice și corporațiunl chiar: este o. faptă 
condamnabilă; a năvăli tot pe acâstă cale 
asupra unui institut de cultură: este o 
orimă, și, ce e și mai mult, a le face tâte 
acestea pe oalea unui diar de .publicitate : 
este mai mult decât a-țl bate joc de buna 
credință a publicului oetitor.

(Va urma.''

Crisa ministerială în România.
BucurescT, 15 Octomvre. In con

siliul de miniștri, ce s’a ținut Luni 
la palat, ministerul a expus Maies
tății Sale Regelui motivele, pentru 
cari crede absolut necesar, ca vritd- 
rele alegeri pentru cameră se se 
facă în Novembre și nu în Februa
rie 1896. Regele neîmpărtășind mo
dul de-a vede al cabinetului, minis- 
irul-președinte Catargiu a depus in ma
nile Regelui dimisiunea cabinetului.

BucurescT, 15 Octomvre. Astăzi 
Regele a însărcinat cu formarea noului 
cabinet pe d-l Dimitrie Sturdza, șeful 
partidului liberal. Pentru viitbrea com- 
binațiă ministerială, pe lângă d l 
Sturdza, se desemneză ca siguri pănă 
acum d-nii: E. Stătescu, P. Eoni, ge

neralul Budișteanu și Nicolae Fleva. 
Cu privire la cei-lalți membri ai ca
binetului, combinațiunile sunt va
riate.

BucurescT, 15 Octomvre. D-l 
ministru de interne, A. Lahovary, 
a comunicat acțl tuturor prefecților 
dimisiunea cabinetului și primirea 
acestei dimisiuni de cătră M. S. 
Regele. Mai mulțl prefecți, între 
cari d-nii Paul Theodoru, P. Sfetescu, 
Luca Elefterescu, Bogdan, colonel 
Sturdza, cari se aflau în capitală, 
au dimisionat; alții, din provincia, 
și-au trimis dimisia prin telegrame. 
D-l Lahovary a rugat pe cei dimi- 
sionațl să rămână în posturi pănă 
la numirea noului minister.

D-nul Mihail Beșliu, secretarul 
general al ministerului de interne ase
menea și-a dat dimisia.

ScirI telegrafice.
A gram, 16 Octomvre. In contra 

stegului sârbesc de pe biserica ser- 
băscă se făcu eri după amecji o de- 
monstrațiune mai mare din partea 
unei cete de popor. Poliția trebui se 
intervină cu baionetele. Mai multe per- 
sone au fost rănite. La 6 bre stâgul 
se luă de pe biserică și liniștea se 
restabili. In cercurile dătătăre de ton 
nu se dă însemnătate acestor certe, 
în tot cașul însă va întâmpina greu
tăți înființarea unei diecese serbă- 
ortodoxă în Agram.

Produce pretutindeni mare sen- 
sațiă faptul, că monarchul ignoreză cu 
totul și trece cu vederea pe patriarchul 
Brankovici, cum de pildă s’a în
tâmplat și la cercle, ce l’a ținut la 
balul dat de orașul Agram.

NECROLOG. Subsorișii cu iuima în
frântă de durere anunță, că iubitul soț, 
fiiul esemplar, părintele iubitor, socrul bun 
și moșul neuitat loan Rațiu, fost protopre- 
tor, notar cercual al Branului superior, 
membru fundator al Asociațiunei Transil
vane eto. în 13 Octomvre n. o. Ja ârele 5 
d. pr., după un morb îndelungat, dâră plin 
de resignațiune creștinâscă, șl-a redat no
bilul sâu suflet Creatorului în anul al 
64-lea al etății și al 31-lea al fericitei sale 
căsătorii. Osemintele scumpului defunct se 
vor astruca în 16 Octomvre n. o. la ârele 
10 a. m. în Bran după ritul bis. gr. cat., 
âr s. liturgiă pentru odihna sufletului său 
se va celebra în 17 Octomvre n. c. la 
orele 8 în biserica gr. cat. din Tohanul 
veohiu.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria bine
cuvântată !

Bran, 14 Ootomvre 1895.
Maria Rațiu, născ. Moldovenescu, ca soțiă; 
Maria Rațiu și soțul Iuliu Podâba, amplo- 
at postai în Raab, și familia; Văd. Sara 
Rațiu, ca mamă; Elena Rațiu și soțul Io
sif Onciu, parooh gr. cat. în Iclodu-mare; 
Silvia Rațiu, Marcu Aureliu Rațiu, Sabina 
Rațiu, ca fiice, fiiu și gineri; Dr. Iacob 
Rațiu, prim-medic la spitalul din Periș 
(Rom.), cu soția sa Iosefina Schevjtz. Da
niel Rațiu, șef la tipografia statului în Bu- 
curescl și soția sa Filotea Jeanini. Vero
nica Rațiu și familia, Nicolau Rațiu și fa
milia, oa frați și soră.

DIVERSE.
Bolnavul și doctorii. In munții East 

— Oakland (Statele-Unite) trăia ou desă
vârșire isolat de restul muritorilor, un 
orav om numit Morris Goldberg, ounosout 
ca posedând âre-care avere. De cât-va 
timp Goldberg fu atins de-o bâlă de gât, 
nu putea niol să mai mănânce, nici să bea, 
era amenințat să mâră de fâme. Cum sta
rea sa se agrava din ce în ce, și dorința 
de a trăi se mărea pe măsura ce vedea, 
că i-se aproprie sfîrșitul, eremitul nostru se 
decise a consulta doctorii. „Pe timpul cât 
îmi veți prelungi esistența, le dise el, vă 
voi plăti câte 225 dolari pe cji". Medicii îi 
făcură o âperație, introducând în stoma
cul bolnavului un tub, prin oare se putea 
hrăni. Grație acestui metod artificial de 
alimentare, Goldberg trăi înoă 40 de cjile, 
și când el muri, nota medicilor se ridicase 
la 9C00 dolari.

^rerrietar: £Se*.  AureB ^ureșianu.
Redactor responsabil: f^aior.
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Henneberg-Seide
— nur ăd?t, menu bireft ab meinen ^abrifcn 
bejogen, — fdjmarj, recife unb farbig, con 
35 kr. bis fl. 14.65 p. ZTÎcter — 
glatt, geffreiff, farrierf, gemufterf, Damaffe 
etc. (ca. 2^0 eerfd?. @ual. unb 2000 nerfd). 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. îlîufter umgefyenb. 2)oppeltes 
Sriefporto rtad; ber Sc^tveij.

Seiden-Fabriken
G. S4ENNEKEI4G

J- (k. u. k. Hofl.) Ziiricli.

Paris vista.................................. 47.65
Rente de oorâne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.  ......................... 45.30

Cursul pieței Brașov.

Din 15 Ootomvre 1895.

Orele de cassă dela 8—1. 999

Cursul ia bursa din Viena.
Din 15 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.15
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.20
Jnapr. oftil. fer. ung. în aur 41/2% . 124.—
Tmpr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost.' I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4% ... 98.—
Bonuri rurale oroate-slavoue. . . —.—
Imprum. ung. ou premii .... 161.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 145.— 
Renta de hârtie austr................... 100 55
Renta de argint austr.................... 100 95
Renta de aur austr...............................121.70
LosurI din 1860 ......................... 152.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1062.—
Aoții de-aleBăncei ung. de credit. 484.—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 400.25
NapoleondorI.................................. 9.55
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................120.35

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..
Ruble rusescl Cump. 128.— Vend.
Lire turcesol Cump. 58.60 Vend. —
Mărci germane Gump. 10.75 Vend. a
Soria, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cură de tămnă
Eflt- în Nou.

Subscrisul are onbre a face cu
noscut on. public că I&estfturația 
din Elisium au aranjat’© și 
pentru împrejurările ierna
tice unde se vor servi mâncări 
calde gi reci.

Rugându-me pentru sprijin bine
voitor sunt

cu distinsă stima
Friedrich Schmidt.

800,2 -3

2 
irl 
tuo 
d -p 
(D

„ALBI NA“
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

PrîlDBSCO depuneri spre fructificare JG jfej 4 Vio
netto, solvindă însăși darea de interese;

SEOllffl polițe comerciale CU 5Vio;
fflrflU împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [U g0 0; 

iescilifle credite în cont corrent ±^uD“aî avantagi6s* 
UCCtt împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU g°|^
cuinpffl și vinflB nionelB și hârtii Jb valore

indigene și străine, în specială de cele românescl;
nociPlimuonn fără nici o nnnnnn nnnnmntnnrn pillinnt} înainte de 

ull|Julllj scadență, și

Cec.-Conto 
la postă 
Nr. 505. 

Bl- __ g

AVI S
a recomanda on. public pentru

_ r
Avem onorea

Sesonul de \ '6mnă și Ernă 
fabricatele nostre din lână curată, 
lide> pentru care garantăm și anume:

Q x n X Q de rocuri, pantaloni, pardesiuri, pal- 
ul010 tone de ernă, stofe de uniforme, 

Postavuri si Eioden de prima calitate, și execuțiune 
fbrte îngrijită. S®leduri pentru bărbați. Stofe de că
măși. Plapome de lână și covore de podini.

Prețuri forte moderate.

recunoscute ca so- H

0 
H 
ir 
N

I
din afară aRugând On. nbstră clientelă din loc și

VÎSÎta magasînul nostru spre a se convinge atât de escelenta 
calitate a mărfurilor, cât și de ieftinătatea lor.

Cu deosebită
2-8 VILHELM SCHERG & C-ie.

Caete cu mostre stau la (lisposițiă.

stimă:

Sosirea șl plecarea imurilor h Brom.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — ore — 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 la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 in. după amedl. 
Trenul de persone: 9 ore 8 minute sera.
Trenul aocel.: — ore — minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — 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 6re 12 min. sera.

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

•) Acest tren circuleză numai

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 ore 43 min. sera.
Tr. accelerat: — 6re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de ametjl. 
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 

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 ore 1 după am. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pars.: 5 dre 20 min. dimin.

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

Joia, Dumineca și la sărbători.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieia 
â 5 cr. se potti cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

cunune, escompteză 
prZ cupe dela sfecle române;

încassari si jM sxx,din ?i 
me însărcinări ie tanca 
azine și locuri libere de depou, to„‘X 

său strada Gării Nr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fi eră de stată;

Hpillinnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfirnfn 
jJlllllDlJUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Uliii Lu 

neutru aslpffl te vietă par“-
Onorabileloru administration! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°'o ale „Albinei" 
ale eărorA cupone se reseumperă seniestrulu fără nici o 

detragere, și cari Be află de vântțare în cursul dilei a bursei 
din Oudapesta, în piese de 500, 1OOO și «OOO de corone. 
ConiparendA cursurile și proclusulA celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totA dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°|0 
suntA a«|i relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puțină întreită a îpoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fondare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

_ ___________________ .86 - *

Orele de cassă dela 8—1. <

ujJDlu detragere
^cu celă mai 

urcatîi ] 
r M a j iw i
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Antreprise de pompe funebre
T’vx'tsels:.

ISrașovii, Strada Porții .Nit. 4. S?olțulu Tergulîi boitorii.

Recomandă on. publică la cașuri de mbrte, așe4ămentulă 
seu de înmormântare bogată asortatu în cari tbte obiectele, 
atâtă sortele mai de rendu, câtă și cele mai fine, se pot fi 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și 'depou de sferturi de metalu ce se 
potă închide hermeticb, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră SÎCriurilnru de leiimu, 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemnu de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plantiCl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu carâ funebru ve- 
netu pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecjită promptă și îeftillU, iau 
asupră-mî și transporturi de morți in’ străinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedândă 
cu cunoscuta’mi soliditate.

La casurî de morte a se adresa la
14_*  E. Tutsek.

âniMciori
(inserțmm și reclame) 

Suntti a se adresa stafisscpise, 
admănîsiratmnî. Sn casui pu-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

.K

Măcârii unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
ca?e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe>ori.

Admiiistr.. „Gazeta Trans'“


