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Brașov, piața maro Nr. 30.
Scrisori nafranoatc nu se 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimet,

INSERATE se primesc la Admi
nistrați un e în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de nnunolurl: 

în Viena : Jf. Dukes, Heinrtch 
Schalek, Rudolf Afosss, A. Oypeltks 
Nachfolger; Anton Oppslfk, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Bemol: în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
oursale de Boom ani o ; în Ham
burg: Karolyi <& Liebmann.

Prețul IAserțiunilor: o seria 
garmond pe e ooidnă 8 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Beolame pe pagina a B-a o 
seria 10 or. S6U 80 bani.

„Qazeta“ iese îi flS-care fii.
AJonamente pentrn Austro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

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

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 frânei, pe ș6ho 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tdte ofloiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Ahraamautul jelim Brasov 
fidministratiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe ș6se 
lunî 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 6 or. v. a. 
sâu 16 bani. Atât ahonaman- 
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Nou abonament
la

EMITĂ TBARSILVAIIII
Cu 1 Octomvre flS9«» st. v.

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

Prețui! abonamentufisiiiii
Pentru Austro-Ungaria:

pe nn. azx ................................ 12 fl-
pe șese 1-vun.i ................................ S fl.
pe trei 1-o.xi.î. ................................ 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe vua. azx ...................... <fcO frazxci
pe șese lvtxii..................... 20 „
pe trei liani ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

0 comparațîă fugitivă.
Revenim astăcll asupra Croației, 

înse nu ne vom ocupa nici de splen- 
ddrea festivităților, ce le-a arangiat 
capitala croată în ondrea monar- 
chului, nici de demonstrațiile ce s’au 
făput pe strade contra însemnelor 
ungurescl și serbesci; nu vom vorbi 
nici de ura specială îl 'contra pof
telor de predomnire maghiare, ce 
s’a manifestat cu ac6stă ocasiune.

Vom face numai o asemănare 
fugitivă între ■starea de acji a Croa
ției, și între starea, ce s’a creat de 
28 de ani încdce Transilvaniei.

Pe acel timp, când se plămădea 
pactul dualist, avea și Transilvania 
autonomia ei, și de câte-ori se vor
bea de Croația și de drepturile ei 
de independență constituțională, se 
tăcea amintire și de Transilvania. 
Se aflau pe atunci încă bărbați de 
stat austriacl și croațl, cari susți
neau cumcă păstrarea autonomiei 
Transilvaniei este o necesitate pen
tru asigurarea libertății națiunilor 
nemaghiare, și o garanță pentru în
suși autonomia croată.

De atunci multe s’au schimbat. 
Croaților li s’a dat din partea ma

ghiară istorica „fdiă albă“, pe care 
să-și scrie pretensiunile lor. De aici 
a eșit pactul ungaro-croat dela 1868, 
care, după o repețită revisiune, esistă 
încă și astăcțl. Transilvaniei înse nu 
numai că nu ’i s’a dat o fbiă albă, 
dăr nici măcar promisiunea lui Deak, 
făcută după dărîmarea autonomiei 
ei, că — „de aici încolo tbte se vor 
face în bună înțelegere cu Românii “ 
— nu s’a împlinit. Transilvania a 
devenit un mare comitat unguresc, 
care se guverneză pănă în cjiua, de 
a$I în mod discreționar dela Pesta.

Cu drept cuvent se bucură 
Croații de sosirea Regelui în capi
tala lor, căci avură ce să-i arate, 
ca resultat al muncei lor în timp 
de aprbpe trei decenii pe terenul 
culturei naționale croate: Universi
tate, Academiă de sciințe, teatru na
țional, gimnasii și șcble reale, con- 
servatoriu și alte institute unde se 
cultivă artele.

Ce pote se arate însă națiunea 
română, odinioră politicesce egal în
dreptățită, în Transilvania ?

înainte cu 27 de ani Românii 
făceau încă contribuirl pentru o 
Academiă de drepturi română și 
pănă în <ț'ua de acți mai vegetăză 
încă așa numitul „fond de teatru 
român11, care s’a înființat tot p’a- 
tuncl, der nici Academiă, nici teatru 
național, nici alte institute mai 
înalte de cultură națională Românii 
n’au vecțut pănă ac|i.

S’a înființat însă cu banii sta
tului o universitate maghiară în 
Clușiu, unde se cultivă un spirit 
dușmănos națiunei române, s’au în
ființat școli medii și preparandii de 
stat, cu limba maghiară, școli in
dustriale pentru Secui, Kulturegy- 
leturi, și Kișdedovuri etc.

Afară de-o mare parte a scble- 
lor poporale, ce și le-au înființat 
Românii cu mari jertfe din banii 
lor; luptând pas de pas cu stăpâni
rea, scolele nbstre medii și institu
tele nbstre teologice și preparan- 
diale, se dateză încă din vremurile 
antidualistice.

Securea maghiarisării înse le 
atacă pe rend și pe aceste și nu
mai eri am înregistrat o sentință 
prin care se decreteză desnaționali- 
sarea a 21 scole 'poporale de model 
din fostele ținuturi grănițeresci.

In Croația der, vedem — cu 
tbtă nemulțumirea ce esistă acolo 
din causa pressiunei maghiare asu
pra regimului croat și din causa de- 
fectuosității pactului — o stare de 
cultură națională înfloritbre, pe care 
națiunea croată pbte fi mândră.

Și la noi în Transilvania ce ve
dem? Vedem cum sistemul de dis
trugere a culturei naționale române 
îșl pregătesce, de serbătorile mile
niului, carul de triumf, la care umblă 
acum să înjuge pe cei învinși, ca 
se se adeverăscă c|isa lui Deak, că 
„tote celelalte se vor face cu bună 
învoire și în bună înțelegere cu 
Transilvănenii!“

CRONICA POLITICĂ.
5 (17) Octomvre.

ț)iarul „Agramer Zeitungu publică un 
articol, ce’l primesoe dela corespondentul său 
din Viena, și în oare se tractâză despre 
raporturile viităre din consiliul comunal 
vipnes. In aoea corespondență se cfioe> 
alegerea lui Dr. Lueger ca primar al Vienei 
e afară de orl-oe îndoială. Mai grea va fi 
alegerea pentru celelalte posturi din consi
liul comunal, de ore-ce partidul creștin-so- 
cial nu prea are bărbați esperțl pe terenul 
administrațiunei comunale. In o privință, 
se dice, că va procede partidul anti-liberal 
mai corect, decât cel liberal: va oferi adecă 
postul unui viceprimar și șese posturi de 
senatori comunali minorității liberale. Este 
acum întrebarea, că ore partidul liberal 
va accepta aoeste posturi, său nu.

*
După cum i-se anunță din Petersburg 

lui „Pol. Gorr.u la sărbările încoronărei Ța
rului în Moscova vor lua parte Șahul Per- 
siei și Emirii din Chitea și Bokhara.

Ministrul de esterne rusesc, prințul 
Lobanoff a fost intervievat dilele trecute 
de d-1 de Blovitz, corespondentul din Paris 

al 4’arului ,,Times’1*. Lobanoff 4ise în sour 
următorele: Țarul nu pote lua hotărîrl în 
mod absolut, ci numai pe basa opiniunei 
publice, manifestată în împrejurimea lui. 
Francia se ocupă ou trup ou suflet cu in
dustria, și va triumfa în cele eoonomioe. 
Espedițtunea madagascarului a dovedit, că 
Francesii, și dâoă se oârtă între sine, nu
mai decât inoâtă certa, dâoă este în joc 
onârea stâgului, și tdte inimele francese 
bat ou asemenea entusiasm în cașuri de 
acestea. Căderea lui Bismark a fost unul 
dintre cele mai remarcabile incidente isto
rice al timpului din urmă. Tinărul împărat 
sbdră cu aripile sale proprii, și de aoeea 
n’a putut trăi împreună cu Bismark. Răs- 
boiul din 1870 a fost o nenorocire pentru 
lume, oăol a lăsat în urma sa simțeminte 
de răsbunare, cari astădl apasă greu Eu
ropa, și o țin în oontinuă neliniște.

Maiestatea Sa în Agram.
Asupra petreoerei Maiestății Sale în 

Agram și a demonstrațiunilor, ce s’au fă
cut cu acesta ocasiune, dăm încă următâ- 
rele amănunte:

In 4iua dintâiu după sosirea monar- 
chului, au fost primite, precum seim, de- 
putațiunile, etc.

Inteiu fură primiți demnitarii curții, 
consiliarii intimi etc. apoi preoțimea cato
lică în frunte cu archiepisoopul Posilovici, 
preoțimea serbâsoă condusă de patriarchul 
Brancovici, presbiteriul evangelio, comunita
tea religiosă israelită. După aoeea urmară 
deputațiunile comitatelor învecinate ungu- 
rescl : Zala, Somogy, Baranya și Baos- 
Bodrog și ale orașelor Neoplanta, Zorrbor, 
Szabadka și Baia, fn răspunsul său, Maies
tatea Sa 4ise, că în venirea acestor depu- 
tațiunl vede și un semn, oă raporturile in
time amicabile între Ungaria și Croato- 
Slavonia, ce esistă de sute de ani, sunt ne
schimbate.

Apoi urmă deputațiunea orașului Fiume, 
corpul oficeresc, deputațiunea dietei croate, 
deputațiunea academiei de sciințe și arte 
sud slavică. In fine urmă deputăția oomita- 
telor și orașelor oroate-slavone, aoeea a 
orașului Agram, a Academiei, a Universi- 
tăței etc.

La doue âre p. m. se începu festi-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Corona St. Ștefan.
Anul viitor Ungurii vor serba aniver

sarea de 1000 de ani a venirii lor pe aceste 
plaiuri. Cred a nu fi de prisos, dâoă, res- 
foind o veohiă oronică, voiu da din inoi- 
dentul acesta un mio istoric al originei co
ronei ungare.

„Corona St. Ștefan** din Ungaria da
teză de prin al decelea secol al erei creș
tine. In anul 997 murind Geza IV, ducele 
Ungurilor, a lăsat în urmă-i pe tiiul său 
Ștefan, care ou tote tinerețele, n’avu mai 
mare dorință, deoât de-a vedâ țâra întorsă 
la creștinism. Spre scopul aoesta a făcut 
pace cu toți vecinii, și ajungând la convin
gerea, oă niol un regat din lume nu se pote 
fonda și. consolida fără de religiune și drep
tate, stărui puternic pentru aceste institu- 
țiunl sublime.

Supușii săi barbari, adorând încă dei 
mincinoși, se răsculară jăfuind oetățl și sate 

și făcând pradă în creștini; Văflend Ștefan 
primejdia, îșl aduna oștile, și făcend să se 
porte înaintea lor flamurele Sântului Măr- 
tin și S.-lui George, porni în contra rebe
lilor, cari asediau Vesprimul și-i învinse cu 
desăvârșire. Vesel de acâstă victoria, pe 
oare o atribuia ajutorului oeresc, fonda pe 
locul bătăliei o mănăstire mare, și o închina 
S.-tului Mărtin.

Din acel câs începând tinărul duce 
n’avea altă gândire, decât a lăți în Un
garia creștinismul. Pentru-oa să binemeri- 
teze îndurările cerului, săvîrșia mulțime de 
binefaceri, și adese-orl îl vedeau la pragul 
bisericei închinându-se și rugându-se ou la
crimi. El trimise pretutindeni după apos
toli zeloși, cari să propage creștinismul, și 
îndată alergară la ordinele lui preoți și 
călugări învățațl. Cel mai deștept dintre 
aoeștia fu A stric, care de altmintrelea se 
numia Anastasiu. Astric merse la el dim
preună cu 7 monachl. Duoele Ștefan ri
dica îndată o mănăstire ou hramul St. Be
nedict, și dându-o în grija oelor 7 monaohl 
avea mare plăcere să stea împreună cu ei. 

Prin energia și stăruința sa și prin cuvân
tările unora dintre eolesiasticl îi succese în 
fine a înlocui idololotria cu religiunea 
creștină.

Ungaria întregă făoendu-se creștină, 
Ștefan împărți țâra în 10 episcopate, vrâud 
ca Strigoniul să fiă centru. Un scaun epis- 
copesc îl așe4â în Oalooea și voi, ca Astrio 
să-i fiă episoop. Ștefan însă soia bine, că 
tote ostenelele lui vor rămână zadarnice, 
dâoă nu va solioita și aprobarea Pontifi
celui roman.

La anul 1000, adecă patru ani după 
mbrtea tatălui său, trimise pe Astrio la 
Roma, ca să ceră dela Papa oonfirmarea 
episcopatelor, și totodată și corona de rege, 
ca având aoeste însemne să pâtă desăvârși 
cu atât mai ușor opera marelor sale pla
nuri.

Astrio ajungând în Roma și după da
tină fiind introdus în Consistoriu, istorisi 
în scurt ceea-oe făouse Ștefan în Ungaria 
îrf favorea religiunei catolice și a popore- 
lor sale. Spune, cum ducele maghiar a ri
dicat o mulțime de biserici și la urmă oeru 

pentru el oorona regâsoă. Cardinalii, asoul- 
tând cu oea mai mare plăcere spusele lui 
Astrio, rugară pe Pontifioe să aprâbe cu 
autoritatea lui supremă tote cele făcute de 
Ștefan, să-i dea oorâna regâsoă și, spre 
adaugerea demnității, să-i dea dreptul, ca 
la ocasiile festive, să i-se porte înainte 
orucea, ca unui legat apostolic. Insu-șl 
Papa lăuda mult virtuțile lui Ștefan, și 
dând delegatului său oorona, cjise, că i-o 
trimite cu bucuriă în sărnn de reounoscință 
și de iubire. Dimpreună ou oorona însă i-a 
trimis și o scrisore în oare 4ioea :

„Legații voștri și mai ales prea iu
bitul nostru frate Astrio, episcopul Calooei, 
a împlut de bucuriă inima nostră și și-a 
împlinit misiunea lor cu atât mai ușor, că 
noi, avend semne dela Dumnedeu, aștep
tam fierbinte sosirea lor dela o națiune, 
care ne era mai necunoscută. Ferioită so- 
liă! care fu prevenită de un nunțiu oeresc 
si îndreptată de ministeriul ângerilor.... 
înainte de tote mulțămim lui Dumne4eu, 
Tatăl Domnului nostru Isus Christos, care 
în dilele nâstre a aflat un David în fiiul 
lui Geza, un om după inima sa, și Jumi- 
nându-1 cu cerâscă lumină, l’a ridiout spre 
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vitatea așecjărei ultimei pietre la noua 
olădire a teatrului național. Maiestatea Sa 
a lovit aiol cu un oioean de argint de trei- 
orl pâtra de înoheiere. După aoeea ’i se 
presentară architeoții teatrului. De aci 
Maiestatea Sa merse la noua clădire a gim- 
nasiului și a șcâlei reale, unde se săvârși 
aoelașl ceremonial. In fine merse la noul 
conservator al reuniunei de musioă, așe
zând și aici pâtra de înoheiere a clădirii.

Marți diminâța, în 15 Octomvre n., 
monarohul, însoțit de Banul Hedervary, a 
visitat mai multe institute publice, după 
care s’a dus la biserica sărbâsoă, unde a 
fost întâmpinat de oier, în frunte ou pa
triarohul Brankoviol, în ornat biserioesc. 
După un scurt serviciu divin festiv, la care 
a oficiat patriarohul Brankoviol, aoesta a- 
dresâ domnitorului o scurtă vorbireJrc limba 
sărbescă, mulțumindu-i pentru preaînalta vi- 
sită. In vorbirea sa, patriarohul, făcând a- 
lusiune la demonstrațiunile din <jiua prece
dentă, îndreptate contra stindardului sâr- 
beso, ce se arborase pe biserioă, aocentuâ 
între altele, că „presența de adl a regelui 
în catedrala sârbescă este o strălucita satis- 
facțiune pentru insulta, ce li-s a făcut en 
Știrbilor.*

De aci monarchul se duse la univer
sitate, unde la vorbirea de bineventare a 
rectorului universității, rostită în limba 
croată, Maiestatea Sa răspunse în limba 
germană. Răspunsul a fost întempinat din 
partea tinerimei universitare cu strigăte 
puternice și prelungite de „zivio* la adresa 
„Regelui croat*. Foile ungurescl timbrâză 
și împregiurarea acâstă ca o demonstrațiunc 
intenționată.

In timpul acesta se lățise vestea prin 
oraș, că din nou s’a arborat pe biserica 
sârbescă stindardul național sârbesc, care 
în cjivia precedentă fusese luat jos din causa 
demonstrațiunilor. Arborarea să se fi făcut 
aoum chiar din ordinul Banului, care în 
stindardul sârbeso privea un simbol al bi- 
sericei, fără tendință națională.

Destul, că tinerimea universitară 
aflând despre arborarea stegului, îndată 
după oe se depărta monarchul dela univer
sitate, pleoâ spre biserica sârbâscă. Mai în- 
tâiu bombardă cu pietri, între strigări de 
„Dole zastava!" (Jos cu stindardul 1) oâteva 
tereștri dela „Srbska banca* , ce se află în 
apropierea bisericei. Dintre funoționarii 
băncei și dintre cei oe loouiau în acel edi- 
fioiu oâțl-va inși fură răniți.

De aci mulțimea ajunse la biserică. 
Pentru a liniști pe demonstranți, se arbora 
imediat pe turnul biserioei, alături cu stin
dardul sârbesc, și un stindard oroat. Acâsta 
însă nu ajută nimic. Demonstranții înce
pură bombardarea cu pietri. Câți-va din
tre membrii comitetului parochial fură ră
niți. Polițiștii recurseră la săbii, der în cu ■ 

pasoerea poporului său Israil iubita națiune 
a Ungurilor. Lăudăm drept aceea pietatea 
vostră cătră Dumnezeu și respectul vostru 
cătră catedra apostolică....

Tot ce ați cerut: titlu de rege, mi
tropolie de Strigoniu și episcopatele oele- 
jalțe _  cu autoritatea țieului celui atot
puternic și a fericiților apostoli Petru și 
Pavel — noi având semne și poruncă dela 
Domnul, vă aoordăm din tdtă inima. Re
gatul închinat din munificența vostră Sân
tului Petru; persona vâstră și pe națiunea 
unguriscă de față și viitore, o primim sub 
proteoțiunea sfintei biserici romane și-1 în
credințăm guvernărei și domniei vostre și 
succesorilor voștri celor legiuițl. Când 
aceștia vor fi aleși după lege, vor fi ținuți 
a da și ei nouă și următorilor noștri, prin 
sine său prin solii, cuvenitul respeot și 
obediență; a-se arăta supuși bisericei ro
mane, care oonsideră pe supușii săi nu 
ca pe nisoe șerbi, oi ca pe fii; a persevera 
în credința catolică și a-se nisui s’o pro
page".

Astric părăsi Roma, duoând cu sine 
prețiâsa coronă, și ajungând aprope de 
Strigoniu fu întâmpinat de Ștefan, de epis- 
copl cu oierul și cu magnații. Ștefan luă 
darul trimis de pontificele și, după-oe 
adună un Congres, fu salutat cu bucuriă 
generală și încoronat de rege al Ungariei.

(Va urma). 

rând se vădură impotenți în fata marei 
mulțimi. In momentul de crisă sosi o trupă 
de gandarml, care năvăli cu baionetele 
asupra demonstranților. Aceștia la început 
se retraseră. înaintea bisericei rămaseră nu
mai Sârbii, oarl pretindeau dela gendarml, 
ca să prindă pe doi dintre demonstranți, 
cari se refugiaseră în Redaoțiuuea c|iarlflni 
„Hrvateka". Gendarmii, nefăoând acâsta, 
Sârbii voiau să dea înși-șl năvală asupra 
Redaoțiunei croate, der fură împedeoațl de 
gendarml.

Gendarmii goniră mai departe pe de
monstranți. Când aceștia ajunseră înaintea 
băncei sârbescl, Sârbii, ce se adunaseră 
acolo, erupseră în strigăte de „Zivio țar!* 
(Trăâscă împăratul!), la cari Croații, la ale 
căror spate steteau baionetele gendarmilor, 
răspundeau cu „Zivio hrvatslcy krajl !■' (Tră
iască regele croat!)

In momentul acesta trecu printre mul
țimea demonstranților trăsura, ce ducea pe Ma
iestatea Sa la arohiducele Leopold Salvator, 
pentru a-i faoe o visită. Se (jioe, că monar
chul a rămas tare surprins de scena, ce se 
desfășura înaintea sa. Uimit arunoâ o pri
vire și asupra edificiului băncei sârbescl, 
bombardat cu pietri. Abia după oe trăsura 
monarchului trecuse departe, mulțimea se 
reoulese pentru un moment și începu să 
aolameze pe domnitor.

In fine li-a succes gendarmilor să împrăștia 
pe demonstranți. După prâncj însă ei ple
cară în număr și mai mare spre biserica 
sârbescă, strigând mereu să se ia jos stâgul 
sârbesc, er la urmă începură să dea cu 
pietri pentru a-șl face drum înainte. Gen- 
darmii însă se aruncară asupra lor ou ba
ionetele și-i siliră să se împrăștie. Mai 
multi fură răniți, între cari și un polițist. 
Demonstranții outrierară acum între stri
găte asurcptore întreg orașul. Ordinea se 
restabili numai după ce Banul Khuen-Heder - 
vary, săra pe la 6 ore, ordonă să se ia stin
dardul de pe biserica serbcscă, unde fusese în 
aceeași di dimineța rearborat la porunca lui.

Monarchul mai visită în după-amâcja 
aceleași dile diferite institute, âr sâra luâ 
parte la balul arangiat în onorea Maies
tății Sale și a ospeților, unde s’a juoat și 
jocul național „Colo*. Aci monarohul s’a 
întreținut ou diferiți fruntași, nu însă și cu 
pat-iarchul Branlcov ts, care încă era de față.

România agricolă.
W. Stnrea ngriculturei actuale.

I Urmare).

Fiind spiritul de asociațiune la 
noi așa de puțin desvoltat, nu vei 
găsi o singură societate de credit, 
ori de producțiune particulară. Nici 
reuniuni de credit și ajutor mutual 
ale agricultorilor între sine, mari 
seu mici, nici asociațiuni pentru îm
bunătățirea rasselor de vite, perfec
ționarea culturilor, pentru căutarea 
de noue debușeuri etc. particulare, 
nu esistă.

Tot ce esistă este oficios făcut 
de guvern și cu concursul statului; 
județele au fonduri speciale numai 
pentru construirea de așa numitele 
șosele județene, din cțecimea căilor de 
comunicațiune, și încolo voteză și 
fac datorii la cassa de depuneri în 
anii de crisă pentru cumpărarea de 
porumb la țărani, ca aceștia să nu 
peră de fome.

încolo societăți de credit și 
economii prin județe, plăși și co
mune, făcute de țărani și pentru 
țărani, cum sunt ale vostre, nu se 
pomenesce; nici reuniuni de podgo
reni pentru înființarea de pivnițe 
sistematice comune, cum sunt așa 
numitele „Kellervereine“ ale țărani
lor sași dela d-vostră. Chiar nici 
Mocanii d’aici, cari sunt separați în 
două grupuri, nu s’au putut aventa 
pănă la înființarea unei reuniuni de 
producțiune și ajutor reciproc între 
ei — deși sunt transilvăneni și au 
avut de ajuns ocasiune de-a vede 
și cunosce de aprope organisațiunea 
vostră economică.

Mult—puținul, ce esistă și s’a fă
cut pănă acum în interesul agricul- 
turei este făcut de stat și al statu
lui : șoselele cele mai multe sunt 
ale statului, așa numitele șosele 
naționale; căile ferate tote ale statu
lui; docurile la Galați, Brăila, cheiu
rile în porturile Dunărei, tote făcute 
de stat. Corecțiuni și regulărl de 
rîuri, canalisărl etc. nu s’au făcut. 
Societățile de credit, deși sunt pe 
acții, der sunt făcute cu concursul 
statului. Ele sunt 3 la număr — 
Creditul funciar rural, Creditul agri
col și Banca agricolă (nouă).

Creditul funciar rural acordă la 
proprietari împrumuturi cu ipotecă 
pe imobile rurale.

Creditul agricol, cu 32 sucursale 
în cele 32 județe ale țărei, acordă 
împrumuturi pe amanet și vite, la 
arendași și țărani. Răscola din urmă 
a țăranilor a scos la ivelă așa nu
mitele Credite agricole, cari erau 
înființate ca să vină în ajutorul ță
ranilor, cu deosebire se serviau și 
beneficiau de ele mai mult numai 
arendașii streini, cari se serviau de 
banii și creditul statului român, în 
esploatarea moșielor sale și a ță
ranilor, și realisau beneficii însem
nate, 6r țăranii erau codiți la un 
număr neînsemnat, ce se puteau îm
prumuta. Și fbrte multe amanete, 
constituite de denșii, erau fictive.

De aceea guvernul junimist se 
văcju silit, să ia capital și adminis- 
trațiunea Creditelor agricole cu to
tul în sarcina statului și să-le readucă 
la destinațiunea lor primitivă de-a 
împrumuta pe amanet unic pe ță
rani. Astădi nu se mai pot împru
muta la Creditul Agricol, decât ță
ranii, cari pe un certificat al prima
rului de esistența amanetului și sol
vabilitatea solicitatorului, pote că
păta între 50—500 lei. Daraverile 
vechi cu arendașii și proprietarii 
nici pănă acjî, după 6 ani de 
Creditele Agricole județene nu le- 
au putut lichida, deore-ce pe la tote 
sunt încă o mulțime de restanțe, 
neavend ce lua debitorilor.

Tot sub guvernul conservator- 
junimist s’au înființat în anul din 
urmă Banca Agricolă, societate pe 
acțiuni cu capital social de 12 mi- 
lione de lei, care p6te fi urcat păn’ 
la 20 milibne, în scop de-a veni în 
ajutorul agricultorilor mari, proprie
tari și arendași, prin acordarea de 
împrumuturi pe amanet, în vite, 
producte, mașini agricole, pe polițe, 
scontarea de polițe, deschiderea de 
contcurente etc.

Mari speranțe se legau de noua 
instituțiune, că ea va da o nouă 
impulsiune fericită agriculturei țărei 
întregi, mai cu semă, că în fruntea 
ei se pusese un om cu vederi largi, 
un bărbat de stat consumat, er în 
consiliul de administrația erau din 
omenii cei mai cu va4ă din partidul 
conservator, ca General Mânu, pre
ședinte al Camerei, col. Rosnovanu 
etc., și din care nici omenii de 
afaceri nu lipsiau, deore-ce erau mai 
mulțl bancheri într'ensul.

Totă lumea se aștepta, că prin 
ea proprietarii de moșii, cari își 
caută ei singuri moși ele, și au și 
vite, unelte mai multe etc. vor ob
ține un avantagiu însemnat asupra 
arendașilor, cestiune, care va pută 
fi numai în favorul și progresul 
agriculturei țerii. Apoi era vorba 
de facerea unei anchete seriose și 
statistice esacte, nu fictive, asupra 
agriculturei țerei, mai cu semă avend 
prevăzută chiar prin lege facultatea 
de a lua în arendă și în esploatare 
docurile, avend tot-odată prin ea 
posibilitatea de a atrage la sine și 
concentra în mânile sale întrega 
producțiune și desfacere de cereale 
a țării, c’un cuvent se credea, că 
noua bancă agricolă în mii de chi

puri va influința asupra direcțiunei 
și sistemei agriculturei țării.

Cum s’a achitat ea de aceste 
îndatoriri multiple și greutățile ce 
le-a întempinat ea la început, vom 
vede mai târcjiu.

SOIRILE DBLEB.I
5 <17) Octomvre.

Pentru Românii din Brașov și jur. 
Din inoidentui viitorei adunări generale a 
„Societății pentru fond de teatru român*, 
oe se va ține aici în 14 (26) și 15 (27) 
Octomvre c., oomitetul de primire a ales 
din sînul sâu a oomisiune constătătore din 
d-nii: L. Hastasi profesor, Dr. D. Popp 
advocat și Gr. Maior redactor, cari au de-a 
stărui, oa la viitorea adunare, Românii din 
Brașov și jur să fiă representațl printr’un 
număr de membri cât mai oorăspuncjâtor 
așteptărilor, ce cu drept cuvânt le are față 
cu noi publicul românesc. In scopul acesta, 
numita comisiune, în înțelegere cu biroul 
comitetului de primire, a hotărît a se 
adresa la anumițl fruntași din Brașov și 
împrejurime, învitându-i a se înscrie ca 
membri ai acestei nobile societăți culturale 
a nostre. Având în vedere mărețul scop 
național, ce-1 urmăresoe „Societatea pentru 
fond de teatru român“, nu ne îndoim, oă 
Românii din orașul și împrejurimea Bra
șovului, la cari se va adresa numita oomi
siune, vor primi invitarea de-a se înscrie 
oa membri, și vor stărui tot-odată de-a câș
tiga și alțl membri noi din cercul dn.-lor. 
In Brașov, taxele de membri se ooleoteză 
prin membrii comisiuDei, âr domnii dela 
sate sunt rugați a trimite taxele cât mai 
curând, la totă îutâmplarea încă îna’nte de 
adunare, la adresa d-lui Lazar Nastasi, 
profesor gimn. în loc.

— o—
D-l Al.Lahovari, ministrul de interne 

român a primit alaltăerl întreg personalul 
ministerului, căruia i-a mulțămit pentru 
sîrguința, cu care ’șl-a îndeplinit funcțiu
nile, și ’i-a rugat tot-odată să depună 
același zel și sîrguință și în viitor.

—o—
In comitatul Ternavei-mici s’a ținut 

adunarea ord. de tâmnă în 14 Oct. n. In 
vorbirea sa de desohidere, fișpanul Sândor 
Jânos se plânse, că pentru postul de vioe- 
notar la scaunul orfanal, dotat ou un salar 
de 800 fi. la an, deși s’a publicat concurs 
de repețite-orl, pănă acum însă en s’a aflat 
nici un concurent. De aci conchide, că ti
nerimea cu studii compleote nu simte nici 
o atragere pentru cariera administrativă, 
unde nu are nici așa bune șanse de înain
tare, nici siguranța postului. Aoeea însă 
n’a spus’o iscusitul fișpan, că în comitatul 
Târnavei mici ar fi destui Români cari să 
ocupe un asemenea post, decă în schimb 
nu li-s’ar cere lăpădarea de neam, și dâcă 
„ortacii" dela cârmă n’ar preferi mai bine 
să țină postul vacant, decât să-l dea unui 
Român. — In aoest oomitat restaurările se 
vor face în 19 Decemvre n. c.

Numiri. Ministrul de comeroiu a nu
mit pe consilierul de poște și telegraf, 
Dionisiu Cimponeriu, director al poștelor și 
telegrafelor din provinoiile ocupate. Minis
trul de justițiă a numit pe judele din Lugoș, 
Nicolae Comșa, jude investigator pe teri- 
torul tribunalului din Lugoș.

—o—
0 invențiune. D 1 dr. E. Pușcariu, 

profesor la universitatea din Iași, a inven
tat un nou sistem de conservarea vaccinu
lui animal în tuburi ermetice. Substanța 
nu se alterâză niol după un an. Prima es- 
periență făoută a dat resultatele următore: 
județul Roman a obținut un suoces de 
96% vaooinărl, județul R.-Sărat 91%, Bo
toșani 96%, Mejedio 95% și Tecuci 97%.

Congregațiunea comitatului 
Huniădâra,

ținută în 14 Octomv. n. c.
(Urmare)

Venind la ordinea flilei Gestiunea ser- 
bărei mileniului maghiar, s’a încins o ageră 
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și interesantă discusiune, la care membrii 
înoepură erășl a se arăta din șalele la
terale.

Era vorba, ca să se voteze și pentra 
anul viitor l°/0 pentru aooperirea speselor, 
ce le va faoe comitatul ou jprilegiul mile
niului. Comisiunea permanentă a propus 
votarea acestui percent.

Primul vorbitor și contra-propunStor 
din partea membrilor români a fost mem
brul Francisc Hossu Longin, care într’o 
vorbire acomodată, ou argumente tari a 
arătat, câtă nedreptate și inconveniență se 
face poporațiunei din acest comitat prin 
noua jertfă, oe’i se cere, fiind-că sarcinele 
publice, în proporțiune cu averea popora
țiunei, sunt atât de grele, încât bieții con- 
tribuentl nu mai sunt în stare a suporta 
și aoâstă nouă sarcină.

Ba chiar oompatrioții maghiari, cjioe 
vorbitorul, s’au pus pe griji din causa ri
sipei, oe se face ou mileniul, căol acum nu 
se demolâză numai strade întregi, oi se 
vorbesce și se scrie prin chare> c& chiar 
teatrul poporal din Pesta vor să-l dea jos, 
par’ oă țâra ar fi chiar de pradă. Dâr este 
și o aprețiare de bună cuviință națională 
când oompatrioții maghiari vin să câră și 
respective să ia așa (ficend ou puterea banii 
din pungile Românilor, pentru oa să facă 
paradă ungurăscă.

Românii din acest comitat, (fi06 apoi 
vorbitorul, nu au nici în clin, niol în mâ- 
neoă cu mileniul Maghiarilor; ei nu pot 
ave motive, de-a lua parte lla aoele ser
bări, de caraoter pur maghiar.

Pentru sceea, cum și din motivele, 
ce le-a adus și în oongregațiunea dela 29 
Martie an. tr. este contra votărei peroentului, 
oe se cere, și propune, ca oongregațiunea 
să nu primâscă propunerea comisiunei per
manente, ci să refuse votarea acelui per- 
oent.

S’au ridicat apoi pe rend, când unul, 
când altul dintre membrii maghiari, silin- 
du-se a presenta lucrul altfel, ca și cum 
serbările mileniului ar fi serbări ale „na- 
țiunei politice," adeoă a tuturor ’naționali
tăților din țâră, la oarl trebue să ia parte 
și Românii.

A luat apoi ouventul membrul Dr. 
Aurel Munteanu, care într’o vorbire ascul
tată cu mare atențiune a sprijinit contra
propunerea, ca să nu se voteze percentul 
cerut, arătând, oă serbările mileniului nu 
pot nici decât însufleți pe Români, pe oât 
timp domnesoe sistemul asupritor de astădl 
și oând tote ne reamintesc suferințele se
culare, ce am îndurat dela oompatrioții 
maghiari și anteoesorii lor.

Aooeutuâză și d-sa, ^oă nu este nici 
decât lucru oavalereso din partea Maghia
rilor, oa să facă paradă națională maghiară 
cu bani românescl, mai ales după ce și 
așa Maghiarii se țin atât de făloșl, oă con- 
duo destinele țării.

Adevărurile pișcă tore rostite d9 mem
brii români, Maghiarii le înghițiau cu e- 
roism propriu și par’ că răsuflau mai ușor 
când fișpanul enunță, oă majoritatea a pri
mit propunerea comisiunei permanente.

Ei, va să clică sunt parale destule, 
pentru a pute face paradă uDgurescă cu 
un oomitat eminamente românesc 1

Abia se liniștiră spiritele iritate prin 
disousiunile asupra speselor mileniului, și 
abia trecurăm peste o mulțime de cause 
comunale, apelațiunl și petițiuul de tot so
iul, când iată se înoinse o nouă disousiune 
încă și mai vehementă și mai întnstătore. 
Comitatul Gianad a reoeroat comitatul nos
tru, ca să sprijinâsoă representațiunea în 
causa prefaoerei scoleior poporale în șcâle 
de stat, — adeoă maghiarisarea întregei 
instruoțiunl publice.

Comisiunea permanentă s’a făcut, cum 
se dice, căcjută de pe lopată, și a propus, să 
nu se primesoă textual sprijinirea represen- 
tațiunei oomitatului Gianad, oi cu ore-carl 
modifioărl. Modificările oomisiunei perma
nente însă sunt de așa natură, înoât întrec 
in șovinism chiar și representațiunea comita
tului Cianad, cum ai cjioe: n’a-ți-o frântă, 
că ți-am dres’o,—sperând, că prin câte-va 
frase și espresiunl dubidse va pută momi- 
pe membrii români și se va pâră, ca și 
cum oomisiunea permanentă ar fi mai ecu- 

oiliantă și mai eohitabilă față de Români.
Cursa însă nu a prins, căci memtrii 

români au înțeles soopul, oe comisiunea 8 
voit să ajungă și deol au combătut ambele 
intențiunl.

Primul, oare a atacat propunerea 
comisiunei permanente, împreună cu re
presentațiunea oomitatului Gianad, a fosr 
un dascăl reformat în pensiune, cu numele 
Laszlo Zsiga. El și-a esprimat îngrijirea, 
că statul prea pe nedrept se îneârcă a 
lua aoum din mânile confesiunilor și ins
trucțiunea poporală și pentru aceea cere, ca 
oongregațiunea să nu sprijinâsoă asemenea 
ntențiunl.

Se înțelege, că vorbirea reformatului 
a pus în uimire pe membrii maghiari, sci- 
ind bine, că argumentele aduse de vorbi
tor vor face pe mulțl și dintre Maghiari, 
oa să nu primâscă propunerea comisiunei 
permanente, pentru aceea unii membri 
maghiari luară refugiu la o apucătură ne
demnă de-o oongregațiune, prinseră adecă 
a lua pe vorbitor în batjooură, încât abia 
îșl putu termina vorbirea.

(Va urma.)

Dela Năseud.
(Fine)
Năsăud, 10 Oct. 1895.

Neadevărătatea acestei a doua afir
mări a anonimilor „vechi grănițerl", pre
cum și lipsa une1 bune intențiunl din partea 
lor, de a îndrepta spre bine, decă oumva 
ar esista rele, reese și din împrejurarea, 
că pe calea ordinară nu s’a căutat pănă 
acum nici o sanare, ceea ce, dâoă relele 
pretinse ar esista într’adevăr, trebue să se 
oaute numai decât și pe calea sa.

Ci din contră, am pută aduce dovecjl 
și date basate pe acte oficiale despre pro
gresul, oe se face, și disciplina, ce se ob
servă la acest gimnasiu, tote constatări 
autententice, făcute din partea forurilor 
competente. Așa de oâte-orl a fost visitat 
și controlat gimnasiul nostru din partea 
autorităților școlastioe superiore în mod 
ordinar și permanent prin Inclita direc
țiune școlară supremă pentru cercul de în
vățământ al Clușiului, âr în mod estraor- 
nar prin comisari speoiall esmișl din purtea 
In. minister, prin comisari ministeriali cu 
ocasiunea esamenelor de maturitate : în 
protocdlele luate cu acele ooasiunl tot- 
dâuna s’a accentuat și constatat, că pro
gresul dovedit este mulțămitor, disciplina e 
menținută în mod corăspuncj&tor și meto
dele pedagogice, oe se praotică la acest 
gimnasiu, sunt oorecte.

Apoi dovadă mai recentă și de-acasă. 
Reverendissimul vicar Dr. Ioan Pop, 
asistând ca comisar al patronatului la 
finea anului școlastio 1893/4 la esamenele 
de clasă și la cel de maturitate, și, convin- 
gendu se despre progresul îmbucurător, s’a 
aflat îndemnat a constata acest progres 
în cuvântarea sa ținută în fața publicului 
asistent cătră școlari cu ocasiunea sărbă- 
torei de încheiere solemnă a acelui an sco
lastic. ibr cum a primit patronatul raportul 
comisarilor esmișl, dovedesce transcrierea 
aceluiași On. patronat adresată direoțiunei 
gimnasiale, și carea e următorea:

„Nr. 608 a. f. șo. c. d. ex. 1894. Ono
ratei DireoțiunI gimnasiale în loco. — Sub
scrisa oomisiune administrătore în ședința 
sa de astădl sub p. 3 al protocolului a luat 
spre plăcută sciință raportul comisarilor 
esmișl, ca representanțl ai patronatului la 
esamenul de maturitate ținut la 1 și 2 Iu
nie a. c. și la esamenele semestrale de 
clasă, ținute din 19—29 Iunie a. o., în 
care se aceentueză, cum-oă resultatul e 
mulțămitor și că au luat convingerea, cum 
că corpul profesoral, ca și în trecut, așa 
și în anul espirat școlastio, s’a adoperat a 
satisface așteptărilor patronatului. Din șe
dința comisiunei administrătore de fon
durile centrale: școlastio și de stipendie 
din districtul Năsăudului, ținută în Năsâud, 
la 25 Septemvre 1894. Președinte: Dr. 
Ioan Pop m. p. vicariă; Secretar: Nestor 
Simon m. p.".*)

Și apoi e bine să se scie și aceea, 
că comisar esmis, afară de d-1 vicar Dr.

♦) Acestea se refer la anul școlar 1893—94. 
Me-ar părâ bine însă se seim și părerea comisiu- 
nei asupra progresului d.n anul școlastio 1894—95, 

Red.

Ioan Pop, președinție corn, tetului și co
misiunei fondurilor a fosu On. d-n Ioachim 
Mureșianu, advo<^t și membru în comi- 
siune.

Nu mai puțin s’au esprimat într’un 
mod satisfăcător asupra gimnasiului băr
bați de școlă ori de âlte oondițiuni, dâr 
nepreocupați, cari au avut ocasiunea a vi- 
sita institutul nostru, cum a fost în anul 
treout d-1 Al. Odobescu și acum de curând 
făou aoâsta d-1 Iosif Roman în „Familia" 
dela 29 Septemvre 1895, și alții.

Am putâ mai departe cu bucuriă con
stata, că și de când conducerea gimnasiu
lui se află în mânile d-lui loan Ciocan, 
școlarii absolvenți dela gimnasiul nostru 
se află astăcjl: o parte ca bărbați bravi, 
puși în deosebitele sfere ale vieței publice 
(preoți, profesori, advocațl, mediol, teoh- 
niol, forestieri, ofițeri, scriitori etc. și poe
tul Coșbuc), cu cari ori și ce institut s’ar 
pute mândri, — o altă parte, urmând cu 
diligință studiele superiore, la cari s’au de
dicat. Să tăcem de acel însămnat număr 
de școlari, cari s’au aplicat la cariere 
practice și de acelea, unde nu se recere 
esamen de maturitate.

Nu aflăm însă de lipsă a specialisa 
tote acestea aoum aici; soiu toți, cei ce 
au absolvat aici, că nu adevăr s’a scris în 
corespondența de sub întrebare; organele 
ohiămate îșl au convioțiunea aoâsta din 
fapte, apoi cei ce conlucrară și conlucră 
aci, îșl’ au mângâierea, că șl-au împlinit 
și-’șl împlinesc datorința și nu au trebuință 
de laude prin gazete.

Tâte aceste lămuriri însă ne-am ținut 
datori a-le face singur și numai pentru re
stabilirea adevărului și liniștirea Onor, pu
blic, care numai pe calea publicisticei ia 
informațiunl despre mersul lucrurilor din 
acest ținut și pentru-ca să se vadă, că pa
tima nu este nici când un bun sfătuitor, 
— nioî chiar pentru anonimii „mai mulțl vechi 
grănițerl" și cei cuprinși de patimă nu 
sunt în stare a judeca drept și a mărturisi 
adevărul.

De încheiare, declarând tâte cele scrise 
în amintita corespondență contra gimna
siului nostru din Năsăud și contra condu- 
eerei aceluia de porniri dușmănose și agi
tări pătimașe făcute din ură personală, cu 
intențiunea de a scări reputațiunea acestui 
institut (??) și de-a micșora auctoritatea 
corpului didactiv (? ?) în fața lumei, ba și 
față de elevi: protestăm ou energiă în fața 
încercărilor tendențiose, de-a se mânji mă
rețul nume de „grănițer". Grănițerii ade- 
vărațl nu sunt „vulturi falnici clociți în ou 
de rață11; adevărații grănițerl au pășit tot- 
dâuna deschis, cu fruntea înălțată; n’au 
arătat lașitate aruncând cu noroiă numai 
din loourl asounse. In modul acesta purced 
numai ceia, în gura cărora „duch nu este" 
și cărora „anevoie le este a spune ade
vărul".

Profesorii: Dr. loan Malai, Andrei 
Mazanec, Dr. Constantin Moisil, Dr. Puul 
Tanco, Gabriel Scridona, Ioan Lupoe, Greg. 
Pletos, loan Gletie, lacob Pop, Pompei» Gri- 
gorița, .alexandru Halița, Emil Domide, loan 
Pecurariu, Macedon Fetii.

Am dat loc acestei întâmpinări 
a profesorilor dela gimnasiul din 
Năseud, ca se se pdtă apăra contra 
eventualelor învinuiri nedrepte, ce 
li-s’ar fi făcut. Stimăm pe acei ade- 
verațl grănițerl, cari cu totă rîvna 
și cu tragere de inimă îșl apără 
așecjămintele lor culturale, și și lucră 
în fapt pentru prosperarea lor; ne 
pare bine, că domnii profesori nă- 
săudeni, deși prin întâmpinarea lor 
încă nu e lămurită starea gimna
siului grănițeresc, totuși se nisuesc 
a combate ori-ce învinuiri și presu
puneri, că ei nu și-ar împlini dato
rința. Ne mirăm numai de-o sin
gură împrejurare: cum de amintiții d-nl 
profesori mai iau și acum în apăiare 
pe Ion Ciocan, despre care astăzi 
totă suflarea românescă scie, cine 
este și ce „merite" are pentru gră- 
nițeri și fondurile grănițeresci din 
Năsăud !

Resolvarea criseî ministeriale în 
România.

BucurescI, 16 Octomvre. Fiind 
însărcinat d-1 Dimîtrie Sturdza cu 
formarea cabinetului, acesta s’a con
stituit în următorul mod: D. Sturdza, 
președintele consiliului și ministru al 
afacerilor streine; N. Fleva, interne; 
E. Stătescu, justițiă; C. Stoicescu, lu
crări publice; G. Cantacuzino, finance; 
G. Palladi, domenii; General Budi- 
șteanu, resboiu, și P. Foni, instrucțiă 
și culte.

Lista ministerială a fost întoc
mită Marți sera la orele 81/.,. Ime
diat după acâsta, d-1 Sturdza a fost 
primit de M. S. Regele, căruia i-a 
comunicat lista.

D-1 Lascar Catargiu a contra
semnat erl decretul, prin care d-1 
Dimitrie Sturdza este numit prim- 
ministru. *

A4l dupăamâfll s’a ținut primul 
consiliu de miniștri al d-lui Dim. 
Sturdza sub presidența M. S. Regelui.

In „Monitorul Oficial^ de mâne 
va apără decretul de disolvare a 
Corpurilor legiuitdre, și data pe când 
sunt fixate nouele alegeri.*

D-1 Take Ionescu, fostul ministru 
de culte în cabinetul Catargiu, și-a 
luat erl după ametji rămas bun dela 
funcționarii despărțământului instruc
ției publice. Ministrul a chemat în 
cabinetul său pe toți funcționarii, și 
după-ce li-a mulțămit pentru con
cursul, ce i-l’au dat în îndeplinirea 
reformelor sale, i-a rugat, ca se dea 
același sprijin și succesorului său.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 16 Oct. Primele câș

tiguri la loteria de classă, sortite în 
cursul cjilei de a<V sunt acestea: 
Losul nr. 4603 cu câștig de 80 co- 
răne; losul nr. 25,215: 80 cor. și 
losul nr. 2166: 200 corone.

Sciri telegrafice.
Agram, 17 Octomvre, Monarchul 

plecă erl săra la GOdolo, după-ce 
în modul cel mai grațios își luă la 
gară adio dela Banul. Majestatea Sa 
adresă cătră Banul un autograf de 
următorul cuprins: In decursul pe- 
trecerei sale în A gram a observat 
atâtea dovecfl de alipire fidelă și de 
iubire, încât la despărțire se simte 
din inimă îndemnat a mulțămi în 
modul cel mai călduros bravei bur- 
gesiml, și peste tot poporului croat 
leal, pentru manifestările sale leale 
și pentru atitudinea esemplară, ce 
a observat, și care n’a fost turbu
rată prin incidentul punibil. Mai de
parte, asigură pe poporul croat, că 
întotdeuna îșl va aduce cu plăcere 
aminte de cfd0!0 petrecute în mij
locul lui.

Agram, 17 Octomvre. Ieri după 
ameepi s’au continuat arestările stu
denților. Pănă acum au fost deținuți 
cinci studenți. Poporațiunea nu e 
amestecată (?) în demonstrațiunile 
studenților, arangiate contra Maghia
rilor. Poliția a arestat și pe un capelan, 
care se afla între cei-ce aruncaseră 
cu pietri. In interesul studenților a 
intervenit după amecjl deputatul 
Folnegarid, der fără succes.

Agram, 17 Octomvre. Poliția nu 
lasă astăcjl pe picior liber pe nimeni, 
pănă când nu se va fini cercetarea. 
Astă nopte au fost arestați toți câți 
au luat parte la demonstrațiuni. Peste 
nbpte a domnit liniște.

Agram, 17 Octomvre. Direcțiu
nea căilor ferate de stat probabil 
va fi strămutată de aci la Fiume. 
Monarchul se esprimă în modul cel 
mai reprobător asupra demonstra- 
țiunilor.

PrODrieîar: Or. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregwrîu ssaior.
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Cursul la bursa din Viena
Din 16 Octomvre 1895

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de cordne ung. 4°/0 . ■
Impr. oăil. fer. ung. în aur 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 
•Oblig, oăil. fer, ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% • • 
Bonuri rurale croate-slavoue. . 
Xmprum. ung. cu premii . . .
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 
Napoleondorl. .........................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de oorâne austr. 4%. .
Note italiene. .........................

Nr. i3779 -1895.

120.85
99.10

124.—
101.30
121.30
98.—

161.50
144.75
100.50
100 90
121.50
152.— 

1056.-
481.75
399.50
9.541/,
58.85

120.30
47.57 >/2

101.20
45.30

PUBLICAȚIUNE.
Cu referință la publicațiunea 

din 21 Septemvre a. c. Nr. 10587/95 
asupra închirierei cârșmelor și ha
nurilor orășenescî în oraș și fostele 
comune domeniale, se aduce la cu- 
noscința generală, că cârciuma în 
Porta (Bran) cu ocasiunea pertractă- 
rei
nu

de oferte în 24 Octomvre a. c. 
se va închiria.

Brașov, 11 Octomvre 1895.
Magistratul orășenesc.

Cursul pieței Brasov.
Din 17 Octomvre 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 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 128.— Vend.
Lire turcesol Cump. 58.60 Vend.
Mărci germane Cump. 10.75 Vend. • ~~

Scris, fono. Albina 57() 100.75 Vend. 101.75

Tren 
de 

persân.

Tren
accel.

Trenă 
mixt.

10 —
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

i 
I

9.07
9.37

10 37

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50
125
1.43
1.52
2.18
2 40

6 12
6.41
7.16
8.-

5

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli 8
Veritabile numai, deeă fiăeare eutiă este proveițuta eu marea de Cw 

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

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

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

J

Prin acesta se aduce la cunos- 
cință publică, că institutul de credit 
și economii: 
acțiuni în 
vitatea sa 
muturl cu 
tesce 6°/0.

Domnii acționari restanțierl sunt 
rugați, pană în I Noemvre st. n. c., 
ultimul termin, a solvi restul ne
condiționat la cassa institutului.

Bucium, în 14 Oct. n. 1895. 
direcțiunea.

„Detunata14, societate pe 
Bucium, ’șT-a început acti- 

în 10 I, C. Acbrdă împru- 
8°/0 și după depuneri plă-

Franzbranntwein și sare a lui ?
Vnmfohîlii niimnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu ț. veriiduiiu nunidi, piumbui iui a. h*u.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. v 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. £

Apa de găsiră-Saiicyl a Bui
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă, pentru copii de orl-ce etate și a 
adulțl, asigureză ncâstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- % 
Jul sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. r

€

o
X

Trimiterea principală prin W
Farmacistul A. HOIJL, Q 

c. și r. fnrnisor al curții imperiale Viena, Manta 9 p 
Comande din provinciă se efectueză yilnic prin rambursă poștală.

La deposite s£ se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca G* 
apărare a lui A. JHOLL. %5

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și O 
, Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 

Geisberger. 34-52. W

de

Anunciuri 
(insertion! și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. In cașul pu-

blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementj. 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Administr. „Gazeta Trans'“•

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din I Octombre M5a
6» li I r i ș ii — T ii r <1 a

Tren 
de 

persân.

Tren 

accel.

Tren 
de 

persân.

Trend 

mixtă
Tren
accel.

Trenă 
de

Tren

accel. pergăn.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenă 

mixtu

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenu 
de 

person.

Tren 
mixt

8 05
5."45
9 02"

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
;5.32
6.24
6 59 

Tr. mix.. 

"8A0
9.08

10 40
11.25 
1154 
12.04
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3,14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10
7.50
8.30

■ 9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

9 09

pl. Viena . . .
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny.
Oradea-mare 
Mezo Telegd 
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin 
Ghârb&u

Citișiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cuoerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiud

sos.
A

A

1.55
7.-
3,27
1.19

11.04
10.44
10.07

9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

1 55
7.25
5.23
3.46
2 26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

Tren 
de 

person. 

“05 11.-
4.40 12.26
5.10 111

12.00 8 30

9.42
9.44
9.59 

10 22 
10.51
11.12
12.26'
12.58

1.15'
1.34' 
2.09]
2 19
3.01
3 31
9.30,

■ sos. 
ph

7.20
1.50

11,44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

10.30A
J 4.50 10-10 3.10 8.5210.21

10.41
4.-
4-20

7 33
7.53

3.305.1011-
11.20

9.12Gltiriș
Turda1

V
6.25
8.10 

“4Ă3
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43

C®jpșa-mică — iSibiisi — Avriști — JFăgă,răsti

trenu 

mixtu

trenă 
de 

persân.

Tren 
mixt

trenă 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
de 

person

trenă 
de 

persân.

3.392.20 4.45 11.34 7.10 4 pl. Copșa mică . so^. 3 9.34 6.20 12.35
3.57
4.19

6.35
7.01

1.03
1.25

8.50
9.15 90S. 1

Ocna . . .

Sibiin . . . 1 P’-
8.11
7.44

■ 2 01
1.31 

în totă
5.12
4 49

11.01
10.30

4 36 în totă

= ' 5
1.46 pi. i l 80S. 7.28 8'33

6.16 3.31 A vrig . . . 6.02 5 5
® -<rt- 
-1 saCD

6.54
8.42 O 6.08

* SO5. Făgăraș . . pl. 3.28 4.05
PP -țC

trenă 

mixtă

trenă 

mixtă
trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

Simeria (P i 8 k î) — Ifi i» n e <1 ora

1st
Y

SO8. I

pl. ( Teiuș
Y Creciunel . • A

Blașiu . . .
Y Micăsasa . • 1

Copșa-mică
Mediaș . : . 
Elisabetopol 
Sighișdra 
Hașfalâu
Homorod 
Agoștonfalva 
Apața .
FeldioraY

909.1
pl. ) Bra?°V • •

Timiș . .
Predeal 
Bucuresol .

IY
sos.

7.01
6.—
5.11

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

5.23
tr.mixt 

‘ 4.48
4.23.
3.—
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54 -------t

7 30

6 56
6.54
6.41
6 20
K53
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35 ~3Ă5

Tren 
de 

persdn. 

“9D8
828
8.01

Caacer«Sea, — ©swrlaeiu — SBegEa.-săsesc.

însemnate în stânga

Trenă

mixtă

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

2.25 8.10 3.11 8.59' T F pl. Cucerdea .
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșil. .
4.07 9.37 4.37 10.23 Cipîiu . .
5.07 10.27 5.26 11.11 SOS. ■>

5.40 10.42 5.36 41 k
pl. 1 Oșorheiu .

7.19 12.21 7.19 Y sos. Regh.-săs..
Nota: Orele 

însemnezi drele de nopte.

jpi.
• <■ sos. 1
. pl.

stațiunilor

Trenă 
de 

persân.

7.41
7.03
6.24
5.30

Trenă 
de 

person.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.49

Trenă 
mixtă

sunt a se oeti

1.18
12.32
11.43
10.35
10-

8:25

6.15
6.38
7.13

trenu.
mixtu

8.35
10.28

s t,
trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

trenă 
mixtă

trenă 

mixtă
trenă 
mixtă

Simeria . 
Cerna. .
Hunedora

11.35
11.54
12.20

4.55
6.36

88 r

10.25
10.05
9.38

7.36
6.06

trenă 

mixtă

Brașov . .
Zernești. .

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenă 

mixtă

1.29
12.05

trenă 
mixtă

S 11> 1 i u — Cis » ii <1 i e.

4.— ? 9.10 4.20 w Mures-Ludoș .... 6.46 7.21 2. <12
5 03 §10.28 5.35 Z a u............................. ZI7 5.49 6.24 O £ H05 CD □M
6 48 £-12 41

1

Țagu-Bud ateii c ă . . . <1S 4.50 ?0< CD- J3.
9 407 38 »• 1.54 '■â S f St. Mihaiu de câmpie . a S'

• r 33 3.44 8.468.33 3 3.02 3 8 1 Lecința........................ 2.48 7.439 07 § 341 IZ 0 A Ș.-Măghiăruș .... £ « 2.01 6.529.59 P- 4 55 T Bistrița . . . . . . * 0 s 1.16 5.55
A r h <8 — T i 1» i s «» r a

6.20 11.30 5.- • Aradu ........................ 10.43 3.44 10.55
7.08 12.47 6.14 Vinga........................ 9.42 2.40 10.11

j 8.01 2.05 7.39 Timișora.................... 8.20 1.12 8.15
1.26 <•60 12.33 Segedin ........................ 5 — 5.59

Sighiswa’a—OdoB’iBeiH-seewesc.

trenu 

mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtă

tienă 
mixtă

trenă 

mixtă
trenă 
mixtă

trenă 
mixiă

trenă 
mixtă

5.30
5.43
6.06

1.36
1.49
2.12

7.10
6.57

9.20
9?07

pl. ÎSibiiu .
„ Selemberk „ ____
„ Cisnădie pl 6.36 8.46

3.22
4.14
6120

11.08 Sighișora . .
11.48 Hnșfaleu . .

1.59 Odorheiu-secuesc.

9.51 5.32
9.02 4.54
7.15 3.-

Trenă 
de 

persdn.

"8JU
7.43
6.55
5.50

.5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


