
[wacțiiiiiei. Administrați», 
ji TipoETafla;

Brașov, piața maro Nr. 30.
8oriflorî nefr&noate du se 

primesc. — Manuscripte nu se 
re trim et.

INSERATE se primeac ia Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de enunoluri: 

în Viena 1 Jf. Dukes, Heinrich. 
Schalek, Rudolf Hosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppel/k, J. 
Dannebcr, in Budapesta: A. 7. 
Goldbergcrg, Eckstein Bemat: în 
Bucur ea ci: Agence Ha tas, Suc- 
cursale de Roumanie; în Ham- 
bttrt- Harolyi ifc Liebmann,

Prețul Inserțlunîlor: o seria 
garmond pe 0 coldnă 6 ar. și 
30or. timbru pentru o publi
care. Publican mai dese du^ă 
tarifa și învoială.

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

AiTTJL LTTIIT.

„Gaseta" iese in fla-care di.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., po ș6ae iun!

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

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6bo 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aolectorl.

ligamentul nentrn Brasov 
adminiatrațiunea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an !0 ti., po ș6oe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 30 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe troi luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cftt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 223. Brașov, Sâmbătă, 7 (19) Octomvre 1895.

Nou abonament
la

BâZETâ TBAHSBWIBI
" Cu 1 Octomvre 4895 st. v.
B’a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Ppețul abonamentuieaia
Pentru Austro-Ungaria:

mxi. an 
șese lm.3a.i 
trei lia-aaă 

12 
e 
G

Pentru România și străinătate:
ixxL an   <tO francă
șese Inni......................... 20
trei liană ......................... IO

Abonarea se pote face mai
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei15.

fi. 
fi.
±1.

pe 
pe 
pe

pe 
pe 
pe

•n

79

ușor

Malheur-ul lui Banffy.
Brașov, 6 Ootomvre v.

Norocul, care în timpul din ur
mă i-a surîs așa de mult ministrului 
președinte Banffy, îl părăsesce acum 
tot mai mult.

Călătoria monarchului în Croația 
avea de.scop a ridica prestigiul gu
vernului unguresc și a demonstra 
urbi et orbi, că raporturile de drept 
public dintre Ungaria și Croația sunt 
stabilite definitiv, pe o basă durabilă 
de amicițiă.

Și care este resultatul real al 
călătoriei în privința acesta?

S’a dovedit prin demonstrațiile 
și escesele întâmplate în Agram 
chiar în timpul petrecerii domnito
rului acolo, că Croații nu numai că 
nu sunt de loc încântați de legătu
rile lor de drept public cu Ungaria, 
dâr urăsc chiar pe Maghiari ca și 
mai înainte, cu tbte silințele ce și 
le a dat guvernul unguresc împreună 
cu Baml croat de-ai împăciui.

Oficioșii lui Banffy firesce, că 
se silesc a înfățișa lucrurile în lumina 

unor escese ale tinerimei studibse, 
și 4i°> că sentimentele manifestate 
de o „mână de tineri petulanți“ nu 
pot fi aruncate în spinarea poporului 
croat și a marei majorități a repre- 
sentanților săi.

Oficioșii (țic și susțin multe, nu
mai ca să potă acoperi flascul, ce 
l’a suferit guvernul unguresc în ființa 
de față a ministrului - președinte 
Banffy. Dâr tot ei întrâbă de altă 
parte cu-o naivă sinceritate pe cei 
din oposițiă: „credeți voi că se pâte 
face o mai bună politică și că am 
pută să silim pe Croațî să ne iu- 
bâscă, dâcă ei cu ori ce preț vor 
să ne urască ?“

întrebarea acâsta însă cuprinde 
mărturisirea tacită, că și oficioșii 
unguri dau demonstrațiunilor croate 
contra emblemelor și însemnelor 
unguresc! o mai mare însemnătate 
decât mărturisesc pe față. Dâr și 
de nu ar da-o, nu le-ar ajuta nimic, 
căci oposițiă maghiară se pregătesce 
deja la o luptă înverșunată în con
tra guvernului, pe care ’1 acusă, că 
n’a sciut să înlătureze vătămarea 
prestigiului statului ungar în Croația.

Foile oposiționale găsesc vină 
lui Banffy la tâte și pentru tote, și 
pe lângă el mai acusă și pe Khuen- 
Hedervary, care nu s’a prea distins 
înaintea Maghiarilor cu vestita lui 
„pacificare." ’I se impută lui Banff\, 
că n’a sciut să-și susțină vacța nicăirl. 
La intrarea în Agram, Banffy se 
afla numai într’a doua trăsură, cu 
contele Paar, pe când înainte cu 
25 ani, contele Iuliu AndrasBy, pe- 
atunci ministru președinte, a stat 
în aceeași trăsură cu monarchul, 
când a intrat în capitala croată. ’I 
se impută mai departe neprimirea 
deputăției din Budapesta; decorarea 
poliției, care a asistat la arderea 
stâgului unguresc; autograful prea- 
înalt cătră Khuen-Hedervary prin 
care se mulțumesce poporațiunei 
pentru primirea căldurâsă, lealitatea 

dovedită și purtarea "esemplară, „pe 
care incidentul punibil n’a putut’o 
turbura" etc. Acest;autograf, se cjice, 
a fost dat cu delăturarea ministrului- 
președinte unguresc, care în puterea 
dreptului public unguresc trebuia să-l 
contra-semneze.

Partisanii guvernului ar voi să 
pună totă vina numai pe Banul 
croat, rivalul lui Banffy, dâr nici cu 
apucătura acâsta nu vor putâ scăpa 
de asaltul vehement, ce 1 prepară 
oposițiunea, care vre să aducă afa
cerea insultărei stâgului unguresc 
înaintea dietei.

Banffy mai avu nenorocirea, ca 
curend după festivitățile din Agram 
să ’i se dea incidentului, pe care el 
nu l’a putut împedeca, o importanță 
deosebită prin aceea, că peste o 
sută de studenți universitari croațî 
de buna voia s’au anunțat la polițiă. 
declarând, că ei au luat parte la 
arderea stâgului unguresc pe piața 
Iellacicl.

Tocmai în momentele, când 
Banffy se credea în zenitul puterei 
sale, ca șef al guvernului, ce pla- 
nâză asupra destinelor Croației, se 
ivi fatala demonstrațiă dela monu
mentul lui Iellacicl, care ca un trăs
net lumină de-odată întunerecul, ce 
zăcea asupra situațiunei și arătă lu- 
mei, că cu tot dualismul și cu tot 
pactul ungaro-croat, dușmănia din
tre Croațî și Maghiari nu s’a putut
suprima.

CRONICA POLITICĂ.
6 (18) Octomvre.

Ordinațiunea ministerului austriac, prin 
care se ridică Statariul din Fraga a apă
rut, cum dice „Pest. Ll.“, ieri, în cpua> 
oare archiducele Carol Ludovic a mers la 
Praga, pentru a asista la sărbarea instalărei 
abtisei mănăstirei magnatelor în oastelul 
Hradschin.

*
Aprope în fiă-care (fi sosesc scirl des

pre pregătirile ce le face liusia pentru un 

oas de răsboiu. Numai de ourend au îmul- 
țit în Rusia artileria, apoi au reorganisat 
trupele de prin fortărețe. Acum ârășl so- 
sesee scirea, oă guvernul rusesc a ridicat 
în Lugaus, guvernamentul Iekaterinenburg, 
o fabrică mare de patrone, în care pe an se 
vor construi câte 100.000.000 de patrâne, 
și la care vor fi aplicați 1000 lucrători. 
Patrâuele se vor oonstrui cu ajutorul de 
mașini electro-dinamice.

*

Din Constantinopol se anunță, oă 
nisce conferințe s’au ținut alaltăerl și Marți 
între ambasadorii celor trei Puteri: Rusia, 
Anglia și Francia și Said-Pașa în privința 
reformelor din Armenia; se speră să se 
ajungă în curend la o înțelegere. Arestă
rile din ultimele cJDe sunt neînsemnate ; 
aceste arestări sunt motivate prin ațițarea 
oare nu B’a putut liniști înoă în mod desă
vârșit. Poliția și gendarmerie procedâză cu 
mare liniște și cu reservă; câteva maga
zine armenescl închise pănă acum s’au des
chis atjl. „Agenția Reuter“ află din Cons
tantinopol, că guvernul engles, firm ho- 
tărit a face să se adopte reformele propuse 
de Englitera, Franoia și Rusia, nu va ezita 
la trebuință să eserciteze în acest scop o 
presiune forte asupra Sultanului.

*
Cu privire la Măcelurile din China, 

se anunță din Hon-Kong „agenției Renter11 
oă oonsulul engles a oonferat erl, oa mem
bru al comisiunei de anchetă pentru măce- 
lurile din Koutcheng, ou vioe-regele din 
Fookiem 18 dintre culpabilii arestați vor 
fi eseoutațl, ceilalți vor fi judeoațl de o 
comisiune, care să aibă puterea de a pro
nunța chiar pedâpsa cu morte. Resultatul 
satisfăcător al acestei afaoerl se atribue re
miterii unui ultimat de cătră admiralul 
engles.

Maiestatea Sa în Agram.
In 6 Octomvre, Maiestatea Sa însoțit 

de Banul a visitat Arași mai multe edificii' 
publice. S’a dus mai întâiu la oasa magis
tratului, înaintea căreia steteau în rend stu
denți în uniformă de gală, având în frunte

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Corona St. Ștefan.
(Fine)

Pe la anul 1305, Otto, vrând a do
bândi stăpânirea regatului ungar, luă co
rona, o înohise într’o ladiță și o înoredințâ 
unui servitor credinoios al său cu ordinul, 
să nu descopere nimănui ceea ce e asouns 
într’ensa. Când era în călătoriă, rupându-se 
sîrma, ou care era legată, lădița căcjfi jos, 
fără ca servitorul să bage de sâmă. Abia 
când se înserase, văcju. el, oă a pierdut te- 
saurul scump. Se întorse deci îndărăt, dis
tanță de 20 milurl, și afla lădița la mijlo
cul drumului, putând astfel să-o dea lui 
Otto.

Corona St. Ștefan fu răpită pe la 
mijlocul vecului al 15-lea de Elisabeta, vă
duva împăratului Albert, oare a predat'o 
custodiei împăratului Frideric, dimpreună 
cu fiul ei Ladislau Postumul. Menită 
pentru regii Ungariei, ea a fost tot-dâuna 
păcjită cu gelosiă mai întâi în Buda, apoi 
în Pojun, unde împărații Austriei aveau 
obiceiul de-a se încorona ca regi ai națiu- 
nei unguresol. *

Scrisorea, ce a trimis’o Papa lui Ște
fan, dimpreună cu corâna și cu insigniile 
regescl, este eminamente un dooument pu
blic, care mar hâză drepturile Coronei un- 
gurescl și limitele acelor drepturi.

Cetitorul atent va afla, oă în totă 
sorisârea pontificelui nu este vorba decât de 
națiune ungurâscă. Mai întâi cji0l?> °â aștepta 
soliă „dela o națiune care îi era mai necu
noscută^, apoi că pe Ștefan l’a ridioat 
Dumnefleu „spre pascere iubitei națiuni a 
Ungurilor'4, j mai la vale laudă pe Ștefan 
pentru-că i-a închinat regatul și națiunea, 
al cărei cap este; primesce sub protecțiu- 
nea sa ^regatul, persona regelui, națiunea 
ungurescă de față și viitore, și pe acesta o 
încrede guvernărei și domnirei lui Ștefan 
și succesorilor săi.

Cu alte cuvinte, în totă scrisorea sa 
Pontificele nu vorbesce, decât despre națiu- 
unea ungurâsoă, și e de remarcat, că nu-i 
dă lui Ștefan și succesorilor săi nici un 
drept peste alte națiuni, afară de oea ungu- 
râscă.

Este invederat deol, că drepturile co
ronei unguresol, și prin urmare și ale re
gatului unguresc, întemeiat pe acâstă co
ronă, nu pot fi nici mai multe niol mai 

mari, decât acele, oe le dete Pom 
tifioele dimpreună cu eordna; nici nu 
se pot estinde mai departe peste alte 
națiuni, decât peste cea maghiară „pre- 
sentă și viitdre", cum <j’oe Papa în 
oartea sa fundațională. De aici urmâză în 
mod fârte firesc, oă națiunile, asupra că
rora Ungurii și-au arogat drepturi, n’au 
fost niol-odată supuse națiunei unguresol 
în puterea drepturilor cordnei, cum cred 
Ungurii.

Tot astfel se foresee Pontificele de a 
numi pe alte națiuni și acolo, unde întă- 
resce metropolia de Strigoniu și episcopa
tele. Pe mol una dintre națiuni, afară de 
oea UDgurescă, n’o supune biserioesce Stri- 
gouiului și altor episoopl unguresol. T6te 
episcopatele acestea, în frunte cu metro
polis, sunt după originea lor esclusiv ma
ghiare, din care motiv s’au și numit cu 
numirea coiectivă de „Eoclesia hungarica" 
pănă în c}iua he aeji.

Deol, dâcă Ungurii nu-și pot aroga, 
în virtutea ooronei, niol dreptul de potes- 
tate politică peste celelalte națiuni conlo- 
cuitâre, cu atât mai puțin episcopii și me
tropolis lor pot să-și arâge potestate 
eolesiastică și drepturi naturale — în vir

tutea religiunei oatolioe — ori chiar su- 
premațiă ierarebiă peste episcopii și bise- 
rioele altor națiuni.

Potestatea acâsta rușindsă a fost în
temeiată numai pe ambițiunea episoopilor 
și metropoliților unguresol, și pe ușurăta
tea și slăbiciunea epiloopilor oelorlalte na
țiuni.

Am aflat de bine a aminti aoâstă fi- 
resoă oonclusiune din scrisorea Papei adre
sată cătră primul rege ungureso, și a re
împrospăta acest însămnat moment istoric, 
acum ohiar, când Ungurii îșl pun tâte sfor
țările, ca prin milleniu să îmbete lumea ou 
apă rece și s’o faoă a orede, că ei, în vir
tutea oordnei date de Papa celui dintâi 
rege maghiar, ar avâ drept de potestate și 
domnie peste națiunile nemaghiare oon- 
locuitore.

N’am pretenția a fi scos ceva nou la 
ivâlă; ored însă, că oestiunea tractată din 
partea acesta de cătră bărbații noștri oom- 
petențl ar fi nu numai de folos, ci chiar 
necesară.

Dela țeră. 
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un vechiu stindard pătat cu sânge, pe care 
se află inscripțiunea: „1848. Pentru frater- 
nisarea slavă și pentru libertate1*. Studenții 
spun, că acesta este stindardul, cu care 
studenții croațl au luptat la Șiria (Vilâgos) 
contra Maghiarilor. Când sosi monarohul, 
studenții scâseră săbiile, pleoară stindardul 
și erupseră în sgomotâse strigări de „Zi- 
vio". Primarul salută printr’o vorbire pe 
monarch, predându-i două medalii come
morative de aur. Primindu-le, Maiestatea 
Sa îi cjise: „Primesc cu bucuriă presentul, 
sunt forte mulțumitor pentru el, și-l voiu 
țină ca amintire de frumosul d-vdstre oraș, 
precum și de primirea dinastică, patriotică 
și leală, care a făcut bucuriă inimei mele. 
Peste puțin timp voiu cerceta din nou fru
mosul d-vdstre oraș11.

De aoi Maiestatea Sa a mers la sina
goga jidovâscă, unde a fost întimpinat cu 
vorbiri și cântări croate; apoi la edificiul 
tribunalului și la Aoademiă. După prân4 a 
visitat încă câteva institute, âr la 7 âre 
săra a urmat un prâncj de curte.

Demonstrațiunile.

In săra cjilei de 15 Octomvre, cum 
am amintit, Banul croat, pentru a liniști 
pe demonstranți, dase ordin să se ia stin
dardul sârbesc de pe biserica serbâscă, deși 
în diminâța aoeleiașl cHle stindardul fusese 
arborat tot din ordinul Banului. Se credea, 
că prin acesta spiritele se vor liniști. De
monstranții însă cutrierară pănă năptea 
târziu stradele orașului, fluerând, cântând 
și strigând. O parte din demonstranți, mai 
ales tineri universitari, intrară apoi în ca- 
fenăua „Staroevici", unde se înțeleseră asu
pra celor de făcut în 4iua următore.

In 4orii 4ilei următore, 16 Octomvre 
n., demonstrațiunile începură din nou. De 
astă-dată însă ele nu mai erau îndreptate 
în contra Șerbilor, ci în contra Maghiarilor. 
Se 4ic®> în fruntea demonstranților ar 
fi stat tinerii universitari Vladimir Franc 
și Jvița Franc, ambii aderenți înflăcărați 
ai fâiei naționale croate „Agramer Tag- 
blatt", cari atraseră asupra lor atențiunea 
naționaliștilor croațl prin faptul, că la in
trarea Maiestății Sale în oraș, se urcară 
pe porta de triumf, pentru ca să ia stin
dardele unguresol.

Planul tinerilor universitari era, ca 
să ia stindardele și emblamele maghiare de 
pe edificiul direcțiunei căilor ferate ungu
resol. CâțI-va Sârbi, care se aflau în cafe- 
năua „StaroevicI" când se urzise acest plan, 
numai decât avisară pe lucrătorii căilor 
ferate ung. despre cele proiectate contra 
stindardelor și emblemelor lor. Ungurii 
se grupară în jurul stindardelor lor pregă
tiți pentru atac.

Curând după asta sosiră demonstranții 
între înjurături la adresa Maghiarilor și a 
stindardelor unguresol. Unii dintre ei, ti
neri universitari, purtau uniformă festivă, 
încinși fiind ou săbii. Când se apropiară 
de looalul direcțiunei, soâseră săbiile și se 
aruncară asupra stindardelor unguresol în
tre strigăte de: rdole magyarone zastava!1* 
(Jos cu stindardul maghiar!) înainte mer
gea Vladimir Franc. Ungurii se aruncară 
asupra acestuia, îl trântiră la pământ, îi 
rupseră hainele de pe trup și-l bătură în 
modul cel mai nemilos. Demonstranții să
riră în apărarea lui și astfel se încinse o 
luptă, în care mulțl dintre tinerii univer
sitari croațl primiră lovituri și rane grele, 
fiind străpunși, cum se 4'c®> chiar și cu 
cuțite.

Raportul polițieneso privitor la acest 
scandal însă spune lucrurile ast-fel:

ErI sâră la 10y2 frații Vladimir și Ivița 
Franc, cari alaltăerl luaseră stindardul un- 
gureso de pe porta de triumf, se depărtară 
din casina „StarcevicI" Abia făoură însă 
câțl-va pași și 30 de âmenl dela calea fe
rată din apropiare îi împresurară și-i în
tâmpinară, 4icândule peungureșce: „Abzuc 
Frano ! Băețandri blăstămațl, aoușa o să 
vă învățăm noi a insulta stâgul maghiar!“ 
La asta frații Franc (oarl erau îu uniformă 
festivă) sooseră săbiile și se aruncară asu
pra Maghiarilor. Aoeștia însă luară săbiile 
dela ei, oarl începură din causa asta să în
jure pe Maghiari. La asta Vladimir Frano 
primi o lovitură grea la oap, în urma că
reia căflu leșinat de pământ. Când îșl veni 
în ori, nu mai putea să se misce. Căpătase 
mai multe lovituri grele, hainele îi erau 

sfâșiate, mantaua ruptă în două, sabia îl 
dispăruse. In starea acâsta fu dus de fra
tele său mai mic îh odaia unui polițist, 
unde rămase culcat, inconsciu de sine. Doi 
medici îi legară ranele și oonstatară, că 
ranele-i sunt grave. Numai la 2l/2 âre ndp- 
tea a putut fi dus rănitul la oasa tatălui 
său, care este deputatul Franc. Celalalt 
frate înoă primi mai multe răni, însă mai 
ușore. La protocol, acesta mărturisi, că 
apropiindu-se ei de direcțiunea oăilor fe
rate, un domn eși pe galeriă și strigă:

—„Noî, ca Maghiari, avem dreptul de-a 
vâ împușca!11 Trei martori s’au aflat pănă 
acum, cari adevereso acestea.

Din incidentul acesta sunt arestați 
trei indivicjl, dâr se 4io®> oă nici unul nu 
e maghiar, oi toți trei sunt sârbi. La unul 
din ei s’a aflat un cuțit. Foile oposiționale 
spun, că toți acești trei indivi4l sunt func
ționari de-ai statului, și adaug, că Maghiarii 
erau dinainte pregătiți pentru a face 
un atentat cu pietri asupra lui Vladimir.

Arderea stindardului unguresc. ,
Vestea despre cele întâmplate cu frații 

Franc a produs mare iritațiune în oraș, mai 
ales între studențl, cari înoă în decursul 
nopții se hotărîseră să-și răsbune pentru vă
tămarea făcută amicilor lor.

După ce Maiestatea Sa se depărtase, 
înainte de prân4, dela universitate, 33 de 
tineri universitari plecară numai decât, cu 
stindardul universității în frunte, la statua 
lui Jellaciol. Pe drum luaseră cu ei și un 
stindard unguresc, în care patru tineri îm
plântară săbiile, și ast-fel îl duseră pănă la 
statuă.

înaintea statuei, unul dintre tinerii 
universitari ținu o vorbire de următorul 
cuprins:

„Am venit la statua acelui bărbat, care 
„a luptat contra Maghiarilor pentru dinastia, 
„ca aici să ardem stindardul acelui popor, 
„care în totdduna a luptat contra dinastiei. 
„Prin acesta voim se dăm o dovadă despre 
„sentimentale ndstre dinastice.**

Vorbirea acâsta a fost salutată cu 
sgomotose strigări de „Pereat Ungaria.1* 
„Zivila Kovatska.**

Vorbitorul luă apoi stindardul maghiar, 
pe care-1 udară cu spirt și apoi îi deteră 
foc. Studenții soâseră atunci săbiile și în
cepură să lovesoă cu ele stindardul ce 
ardea în flaoărl, âr la urmă aruncară în 
vânt părțile din stindard, oe încă nu erau 
consumate de foc.

Acâsta este pe scurt descrierea arderei 
stindardului unguresc. După unele soiri, Ja 
aoest fapt au partioipat numai 23 tineri 
juriști. Banul Hedervary a dat ordin de-a 
se face oercetare strictă și de-a se aresta 
toți, câți au luat parte la arderea stindar
dului. Aceștia vor fi deținuți la polițiă pănă 
când se vr. faoe din partea acesteia cerce 
tare prealabilă, âr după aceea vor fi predațl 
tribunalului.

Studenții arestați caută a se apăra 
prin aoeea, că niminea nu-i pâte împiedica 
de-a arde oeea ce este al lor, âr stindardul 
unguresc toomai pentru aoest scop l’au 
făcut.

Rectorul universităței a luat stindar
dul universităței din mâna studenților și 
i-a oprit de-a eși la gară cu ocasiunea de- 
părtărei monarchului.

Despre tâte cele întâmplate monarohul 
era bine informat. A condamnat prooedura 
tinerilor și a suspendat anunțarea distino- 
țiunilor preaînalte a oâteva persâne din 
partea poliției.

După raporturile foilor unguresol, si- 
tuațiunea Maghiarilor din Agram a deve
nit acum critică. Ura Croaților asupra lor 
cresce din moment în moment, și e temere, 
oă după depărtarea monarohului vor is- 
bucni turburărl anti-maghiare. Cu deosebire 
funcționarii unguresol se tem fârte mult. 
„E aprâpe de neore4ut“, 4i®e raportorul 
unei foi unguresol, „cât de mult urăsc 
Croații Ungaria și pe Maghiari. Ura sălba- 
tioă în contra Maghiarilor se manifestă pe 
stradă ou vehemență și cu o furiă pătimașe."

Amintim tot-odată, că Banul Heder
vary a dat din nou ordin, oa să se arbo
reze stindardul sârbeso pe biserioă, dâr 
Sârbii n’au voit se-1 mai arboreze, ceea-ce 
a făcut, ca Croații să aibă de lucru în 
aoâstă 4i numai ca Maghiarii, er nu și cu 
Sârbii.

România agricolă.
V. Starea agriculture! aetuale.

(Urmare).

Alte societăți de credit nu esistă. 
Băncile pentru ameliorațiunl agricole, 
cari esistă în tote statele, și cari au 
contribuit așa de mult la ridicarea 
agriculturei acelor țări, la noi nu 
esistă, și nici că a pomenit cineva 
pănă acum de ele. Proprietarii dela 
1864 n’au putut face nici o singură 
îmbunătățire pe moșiile lor, dâr s’au 
distrus și ruinat aprope cu totul cele 
puține, ce erau atunci.

Nici o singură baltă, ori mo
cirlă nu s’a secat, nici o singură pă
dure nu s’a plantat din nou, ori ame
liorat. Luncile de pe lângă cursurile 
apelor, odinioră atât de bogate și 
frumose, s’au prefăcut acțlîn prunduri 
sterile și rîurile în torenți sălbatici 
de munte, din causa devastării pă
durilor, cari au pus tot petrișul și 
țerina în mișcare ; er la șes și câmpiă 
ele sunt făcute în eleșteie, pentru 
producțiunea de stuf și pesce pentru 
arendaș și proprietar, deși ele nu 
sunt decât un focar de friguri de 
baltă, cari decimeză populațiunea ru
rală cu miile, seu o face incapabilă 
de muncă pentru o mare parte a 
verii. Și totuși stuful nici a suta 
parte nu valoreză din ceea ce pămân
tul acela ar pute produce ca pășiune 
seu fenaț, decă ar fi secat și sven- 
tat, er pescii din eleșteu se înveni- 
nâză și omora prin gunoiul, ce se 
aruncă în eleșteu, ca să facă pod 
de trecut peste el.

On. consiliu sanitar a dat or
dine forte severe la primăriă, să în- 
grijescă de scoterea gunoiului din 
sat, ca periculos sănătății și igienei 
publice, der ca să-l arunce în gârle 
și eleșteie, ca să facă poduri cu el 
și să intocsiceze apa de beut și 
pescii din baltă, la aceea nu s’a 
gândit. Și totuși, nici-odată nu a aucjit 
seu citit cineva de lățirea tifosului 
și colerei prin bălegarul de vite, ce 
stetea în curte, der totă lumea a 
aucjit de tifosuri și fel de fel de epi
demii, ivite din gunoele și fecaliile 
ajunse în fântâni, isvore, pârae, 
gârle și conducte de apă.

Nu mai vorbim de fumul și mi
asmele, ce degagâză gunoiul la ar
dere, în jurul orașelor și satelor, cari 
ne delecteză de atâtea-ori și în ca
pitală.

Nu seim nici câte fânețe, pășiuni 
și păduri etc. sunt, de-ore-ce la noi— 
cu sistema nostră de plugăriă — loc 
de cultură este tot ce este semănat 
cu grâu seu porumb, er ce a rămas 
nesemănat, aceea este islaz, imaș, 
adică pășune. Tertium non datur.

Pășiuni se numesc și ogorele 
sleite prin cultura de cereale, cari 
vara întregă pe secetele teribile, ce 
țin 2—3 luni de c}.ile, nu au o bu- 
ruenă ori un firicel de erbă verde. 
Și totuși țăranii trebuesc să plătâscă 
pentru ele un preț enorm de mare. 
Noi pănă acum nu sciam, că mai 
esistă o epocă de pășiunat și de în
voirea vitelor mari și mici la pă
șiune și după Sf. Dumitru, deși sun
tem din moși și strămoși agricultori 
și am visitat și cunâscem agricul
tura celor mai multe țări din Eu
ropa. Și totuși pe !tdte moșiile, pe 
cari am umblat după Sf. Dumitru, 
am găsit vitele țăranilor la obor în
chise, fiind-că nu erau învoite din 
nou la pășiune.

Un cadastru de pământ noi nu 
avem. Moșiile nu sunt măsurate, nici 
hotărnicite. Același pământ și tablă 
este diferită în mărime. Odată falcea 
și pogonul este de-o măsură, altă
dată de alta,—după împrejurări, după 
cum este să dăm pământ de cultură 
seu pășiune țăranilor, ori că ei au se 
ne facă muncă pentru ele. Rari sunt 
moșiile, ale căror table și tarlale să 

fiă măsurate esact și drumurile 
ficsate definitiv, pa să le cunoscă 
toți și să nu mai încapă nici o în
doială în privința lor. Pentru pro
prietar și stat, singur decisive sunt 
cățimea arendei anteriore și păs
trarea intactă a semnelor și hota
relor. Sunt procese de hotărniciă 
de 50 ani și mai bine, pendente îna
intea tribunalelor, și astăcți încă stau 
neresolvate.

Apoi din timpurile primului 
dascăl român, a nemuritorului George 
Lazar, care cu elevii săi făceau pe 
geometrii și inginerii hotărnici, și 
pănă în cjiua de acj.1, tot creăm la 
ingineri hotărnici, măsurăm și ho
tărnicim la moșii, și tot nu seim 
unde ne aflăm și ce avem.

Titlurile de inginer hotarnic 
se oferă de tribunal după un esa- 
men prealabil de cestium de pro
cedură civilă, cetirea scrierii cu 
potcâve și încă ceva din geo- 
metriă. De cunoscințe speciale de 
economie și noțiuni de teren și agri
cultură, nici pomenire. Avem ingi
neri hotărnici cu diplome valabile 
recunoscute de stat, cari măsoră cu 
pasul, cu lanțul, și puțini cu formele 
trigonometrice.

De aceea este lucru zadarnic, 
de a aștepta seu a pretinde la noi 
pe vre-o moșiă un plan economic, 
ca să cunosc! întinderea esactă după 
terenuri și culturi etc., său vre-o 
statistică esactă. Decă.se fac și dau, 
aceste sunt numai fictive, după ve
deri și evaluațiuni aprocsimative, 
făcute din ochi, ori în vederea unui 
interes ore-care. Acesta la stat, cât 
și la institutele de binefacere — 
mână mbrtă, — și cât și la particulari. 
Scriitorul acestora a fost trimis cu 
planul la o moșiă de-a statului ca 
să o studieze de-aprope, că ar fi 
aprocsimativ de 2000 hct. = 4000 po- 
gâne, și în realitate ea era de peste 
7300 pogâne întindere.

1 " ■ • • 
0 voce oficîosă maghiară

despre demonstrațiunile croate.

„Pester Correspondenz“ scrie ur- 
mătorele:

Tineretul necopt, studenții ver4l au 
arangiat demonstrațiunl, cari disoreditâză 
raportul prietinesc dintre Ungaria și Croația, 
compromit legătura ambelor state înaintea 
străinătății și aruncă preponderanța statului 
ungar conducător în brațele proletariatului, 
ce urlă pe strade. Autonomia fără margini, 
încuviințată din partea Ungariei, se faoe 
de rușine și se nimicesce într’o singură di, 
și persâna sântă a regelui e chiămată să 
fiă martor, oă națiunea croată șl-a uitat de 
mărirea istorică și de seriositatea ei și e 
chiămată să-și pârdă simpatiile patroni
lor săi.

OrI-ce ar 4ice omul, totuși e o rușine, 
oă poporațiunea din Agram n’a putut scâte 
la ivâlă destule elemente, oarl să zâdărni- 
oescă demonstrațiunile. O învățătură pot 
lua din incidentele din Agram atât condu
cătorii statului ungar, cât și conducătorii 
oposițiunilor ungare. Persdnele dela gu
vern se pot convinge, că cw tote concesiu
nile față cu aspirațiunile naționale nu se 
pote crea mulțămi e și liniște, (sic 1)âr conducă
torii oposițiunilor să învețe dintr’asta, că 
nu i-se pote detrage statului ungar în in
tern din autoritatea sa, fără de a o vătăma 
în fața străinătății și a naționalităților. O 
UDgariă tare și ou autoritate, care impune 
naționalităților prin unitatea sa nedisoh- 
bilă, nu ar fi avut de a-se teme în Agram 
de mișeliile înscenate. Dâr după-ce acâsta 
s’a întâmplat, âtă dovada, că marea na
țiune croată a decă4ut pe nivelul adenc 
al unei naționalități dușmane.

In felul acesta scriu și celelalte 
foi unguresc!, cari tdte se ocupă cu 
cești unea acesta în lungi articuli 
de fond.

Dec%25c4%2583.se
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SOIRILE DILEI.
6 (18) Octomvre.

Viâță comitatensă săsescă. Sub titlul 
acesta, „Kronstădter Ztg,“ din loc scrie ur- 
mătârele: „In ședința de ar}( (Joi) a repre- 
sentanței comitatului Brașov, a venit în 
disousiune circulara comitatului Cianad în 
cestiunea trecerei instrucțiunei poporale in 
mâna statului. Proprietarul „Gazetei Tran
silvaniei,14 Dr. Murefianu, a propus oa 
acostă circulară să nu se ia la cunoscință, 
Presbiterul Hubbes propuse să se c|ică : „Cu 
tâte că nu putem consimți la acâstă adresă, 
o luăm la cunoscință.11

„După oe fișpanul de Maurer a enun- 
ciat, că adresa nu se pdte, decât a-se lua 
ori nu simplu la eunosointă, fără a-o critica, 
s’a decis simpla luare la cunoscință. Pen
tru aoâstă au votat cei mai mulți Sași; ei 
n’au avut der să observe nimic în oontra 
plănuitei prefaoerl a soâlelor în scoledestat 
oeea ce este identic cu maghiarisarea șoo- 
îelor poporale.14

In numărul de mâne vom aduce și 
noi un raport despre ședința de erl a con- 
gregațiunei comitatului Brașov.

—o—
Decorări în armata României. Alteta 

Sa Regală prințul Leopold de Hohenzol- 
lern-Sigmaringen, șeful onorifio al regimen
tului de infanteriă Nr. 22 (Dâmbovița), în- 
oântat de calitățile dovedite de acest regi
ment în ultimele manevre, a deoorat 11 
■oficerl cu ordinul Hohenzollern, âr la 6 
sergenți li-a conferit medalii.

—o —
Maghiarisare în massă a nnmeior de 

comune. In congregațiunea dela 15 Oc
tomvre a comitatului Maramureșului s’a 
hotărît, ca din inoidentul mleniului să se 
■maghiariseze numele a 45 comune și 2 colonii, 
cari aveau pănă acum nume în mare parte 
românâscă. După raporturile foilor ungu- 
rescl, acâstă botărîre s’a dat fără nici o 
■disensiune. — Dâr membrii români ai con- 
gregațiunei unde au fost?

Avansare în armata română. D-l co
lonel Gorjan a fost avansat în gradul de 
•general, și numit comandant al diviziei 7.

—o—
Iârnă. După nn timp frumos de tâmnă, 

avurăm erl o d1 ploiosă și urîtă, âr adl-di- 
minâță ne pomenirăm de-odată în iârnă. 
'Zăpada era grâsă de-o palmă, așa că dela 
mulfl pomi și alțl arbori bătrâni, orengile, 
ce încă nu sunt despoiate de frunde, s’au 
•rupt sub povara zăpe4ii. Astă4l tâtă diua 
a nins și ninge din gros, ca și cum am fi 
în mijlocul iernei. Așa o iârnă timpuriă rar 
s’a pomenit în părțile nostre.

— o—
Schimbări în România. Din inciden- 

■t d dimieionărei cabinetului conservator din 
România, s’au făout o mulțime de schim
bări în diferitele posturi publice. Astfel D. 
'George Lâhovari, directorul „Independenței 
române14, și-a dat dimisia din postul de 
censor al Bănoei naționale și în locul lui 
a fost numit fostul prefect Lupu Costache. 
D. D. A. Laurian, fost secretar general al 
ministerului de instrucția publioă și pro
fesor de filosofiă la lioeul Sf. Sava, a fost 
permutat la liceul Mateiu Basarab.

—o—
Inaugurarea palatului justiției din 

BuourescI se va face Duminecă în 8 Oc
tomvre, la ârele 10 dimineța. S’a hotărît, 
ca la acâstă serbare să țină câte un dis
curs primul președinte al Curții de casație 

■și decanul baroului capitalei, cărora le va 
■răspunde apoi M. Sa Regele.

Manevrele și Honvedii.
La manevrele mari din anii trecuțl se 

dăouse mare svon, că prestațiunile honve- 
4ilor ar fi fost cum nu se pote mai bune, 
•și că aceste trupe s’ar pută măsura întru 
tâte cu trupele armatei oomune.

La manevrele din anul acesta însă s’a 
•întors foia. După oum se asigură în oer- 
ourile militare honve4ii au manevrat prost 
în anul acesta, așa oă de-odată ș’au per- 
■dut aurola câștigată mai înainte.

Faptul acesta îl confirmă acum și 
foile ungurescl. „Hazânku dela 161. c. 4’ce 
că la manevrele dela Huedin din Septem- 
vre a. c. Majestatea Sa, când a făcut cri
tica esercițiilor în cercul oficerilor, a d's:

„Pănă acuma honvedimea ungurâscă 
s’a purtat tot-deuna bine, a fost vrednică 
de lauda mea. Acuma însă stă lucrul alt
fel. Chiemarea honvedimei unguresol este 
oa în caș de răsboiu să lupte lângă armata 
oomună, ddr în starea ei de astăcțl este in
capabilă de a-șl împlini acăstă chiemareJ

Sentința acâsta nimicitâre este ur
marea esperienților oe le-a făout la mane
vre Majestatea Sa, cu proprii săi oohl. 
„Hazânk“, mai vrea să soie, că în urma 
manevrelor de tâmnă vor fi pensionați 
mai mulți generali de honvedl ; că două 
comande de honvedl vor fi desființate, și 
că s’a ivit planul, ca trupele de honvedl se 
fiă împărțite între trupele armatei comune, 
așa că armata oomună se fiă adusă într’o 
astfel de legătură cu honvedii, oum este 
legătura ei ou Landwehrul austriac.

Afirmările lui „Hazâuk“ n’au fost des- 
mințite pănă acum, decât singur numai de 
„Bud. Corr.“ ț)iarul „Pester Lloyd14 d106> 
oă fiind absent ministru-președinte și mi
nistru de honvedl, nu pâte să primâscă 
lămurirle necesare pentru a controla soirea 
adusă. „Hazânk14 e de părere însă, oă nici 
mai târdiu „P. Lloyd“ nu va pută desminți 
ceea oe a soris el. Aoest diar mai 0 de pă
rere, că ori ce s’ar întâmpla cu honvedii 
în viitor țâra se află ârășl în ajunul unor 
nouă agitațiuni militare. Acum, oând s’a 
pus în oestiune chiar rădăoină esistenței 
honvedimei, nici nu se pote ca acâstă să 
nu deștepte un adeno resentiment în par
lament și în viâța publioă, care va arunca 
erășl din nou o umbră între coronă și „na
țiune11. „Aoest guvern11, esolamă „Hazânk“, 
„s’a îngrijit ârășl ca Maghiarul să nu fiă 
nicl-odată în pace nici ou el insu-șl, nici 
cu regele lui.“

Congregațiunea comitatului 
’Huniădora,

ținută in 14 Octomv. n. c.
(Fin e.)

După dascălul reformat, luâ cuvântul 
membrul Francisc Hossu Longin, care după 
ce făcu meritate mustrări pentru glumele 
necălite aruncate asupra ante-vorbitorului, 
deolarâ, oă nici D-sa nu părtinesce propu
nerea comisiunei permanente, pentru-că 
atât representațiunea oomitatului Cianad, 
oât și mai ales propunerea fățarnică a oo- 
misiunei permanente, nu au alt scop, decât 
maghiarisarea intregei instruoțiunl publioe, 
oeea ce nu pâte fi nici just, nici cons
tituțional și nici în folosul țărei; de aceea 
oere, ca propunerea oomisiunei permanente 
să se ia dela ordinea cjBei.

Al doilea vorbitor, din partea Româ
nilor, a fost D-l protopop Vasilie Demianu. 
D-sa a arătat, cât este de păgubitâre și 
perioulâsă pentru poporațiunea unei țări, 
oând tâte se concentrâză în mâna puterei 
de stat.

Ce va fi ou noi, dice vorbitorul, dâcă 
va merge tot așa, căol âtă justiția e în 
mâna statului, matriculele de asemenea și 
înjugarea administrațiunei în puterea sta
tului este numai o cestiune de timp, âr acum 
să ajungă și întrâga instruo(iune în mânile 
celor oe oonduc țâra așa, precum o oon- 
duo? Apoi ce ne mai rămâne nouă, oivi- 
lor constituționali ?

Vorbitorul arată apoi pe larg și cu 
argumente tari, ce confusiunl și daune s’ar 
nasoe, oând s’ar face o reformă atât de de- 
sastrosă pentru tâte confesiunile. — Se 
alătură la propunerea ante-vorbitorului.

S’a ridicat apoi vioe-șpanul, încercând 
să arate, cât de „conciliantă14 a fost comi- 
siunea permanentă și ce „mare folos“ ar fi 
pentru întrâga poporațiune, dâoă instruc
țiunea țării tâtă ar trece în mâna statului, 
care prin șoâlele sale bune ar pute cresce 
generațiunl întregi în spirit patriotic.

A mai vorbit, forte confus, și secre
tarul fișpanului, făcând asămănare între ins- 
truoțiunea poporală dela noi și cea din Ro
mânia, voind a arăta, cât de „liberali11 sunt 

Maghiarii și oât de „fericiți14 vor fi Ro
mânii de aici, dâcă vor deveni tâte șod- 
lele poporale, șoole de stat.

Membrul Dr. Aurel Munteanu, pole- 
misând ou vorbitorii maghiari, d106> 
d-sa prea buouros ar vota pe lângă pro
punerea comisiunei permanente, dâoă n’ar 
soi ou siguritate, că atât celor din Cianad, 
oât și oelor din comisiunea permanentă, 
nu le zace la inimă instrucțiunea poporală, 
oi soopul lor este maghiarisarea și utopia, 
ce se nnmesce adl „ideă de stat maghiar11, 
— pentru aceea desaprâbă îndresnâla oo
misiunei permanente, care într’un comitat 
atât de românesc, oum este al Huniădorei, 
a avut temeritatea de-a veni în fața oon- 
gregațiunei ou o asemenea propunere.

A mai vorbit inspectorul Rălhy, spu
nând, oă în mai multe șcâle comunale 
din comitat se propune românesce și că 
propunerea oomisiunei permanente este sa
lutară atât din punct de vedere pedagogic 
(sio!), cât și din punot de vedere patriotio. 
A mai vorbit direotorul dela preparandia 
maghiară și încă oâțî-va membri maghiari, 
toți spriginând propunerea comisiunei per
manente.

In fine, după o desbatere aprâpe de 
O âră și jumătate, au mai vorbit propu
nătorii. Bietul dascal, „Zsiga-b4osi“, cum 
îl poreclesc connaționalii săi, vădând lupta, 
ce s’a înoins, a declarat, că nu mai e în 
contra nici a representațiunei corn. Cianad, 
nici a propunere! corn, permanente, numai 
totuși să nu se ia școlele dela confesiuni, că 
aceea ar fi mare daună pentru reformați! ! 
Contra-propunătorul Fr. Hossu Longin, re
flectând pe rând antevorbitorilor maghiari, 
între altele a mai di8, Românii nu se 
tem de maghiarisare, fiind-că Maghiarii nu 
sunt întru nimic superiori Românilor, și 
nici nu au acea putere atrăgătâre, ca să 
pâtă nimici un popor ca cel românesc. 
Pănă când, ^ioe vorbitorul, pe văile roman
tice ale comitatului nostru vor suna oân- 
teoele și doinele dulci ale Româncuțelor 
noBtre; pănă câud pitorescul port al ță
ranilor și țărencelor nâstre vă va fermeca 
și. pe D-Vostră; și pănă când vom ținâ cu 
scumpătate la datinele strămoșesol, nu ne 
temem, că ne veți maghiarisa. Nu frica de 
maghiarisare ne face să protestăm cu tâtă 
tăria contra uneltirilor îndreptate asupra 
șoolelor confesionale, ci faptul că prin tote 
acestea măriți confusia, neînțelegerile și 
amărăciunea poporului român, împedecân- 
du-1 în înaintarea culturei sale naționale, 
fără ca prin acâsta să profite cine-va. Nici 
D-Voetră nu veți profita nimic, chiar dâcă 
ați câștiga câte-va suflete rătăoite și ca
ractere slabe. Susțin deci contra-propu- 
nerea.

Majoritatea a primit propunerea oo
misiunei permanente.

Cu acestea s’au încheiat desbaterile 
pentru înainte de amâdl. In ședința de 
după amâdl, restul obiectelor s’a primit 
fără lungi discusiunl. Membrii români au 
stat pănă în fine.

Corespondentul.

Cătră d-nii institutori și învățători!
Am onore a aduce la cunosoința d-v. 

că am publicat un curs de Aritmetică și 
Geomeriă pentru clasele primare.

Acest ours se compune din 4 oărțl 
de Aritmetică, câte una de fiă-care clasă, 
cu Povățuitorul, și care sunt aprobate de 
on. minister român al instruoțiunei publice 
la conoursul cărților didactice din anul 
curent

Cursul acesta de Aritmetică s’a espe- 
rimentat la școla de aplicația de pe lângă 
șcâla normală de institutori din BuourescI, 
unde sub-semnatul le-a pus în practică prin 
d-nii institutori.

Prin metoda ușâră, ce am întrebuin- 
țat’o la întocmirea lor, sunt sigur, că d-nii 
institutori și învățători, oarl vor binevoi 
a-le introduce în clasele d-lor, vor rămânâ 
pe deplin mulțămițl, căci vor ajunge la 
un bun resultut.

Cât privesce formatul oărților, hârtia- 
tiparul,. cartonul și prețul lor, d-l librart 
editor Leon Alcalay (BuourescI) a îngriji- 
ee-1 face să corespundă întoomai1 cu cerin- 
a(le onor, ministeriu, astfel, că partea I, 
pentru clasa I costă 50 bani, clasa II 0 40l 
clasa III 0,50; clasa IV împreună cu Geome- i 

ria 0.50, âr Povătuitorul necesar pentru 
tâte clasele 0.50 bani.

Pentru orl-ce comande vă puteți 
adresa d-lui editor direct, sâu puteți faoe 
cererea prin d-nii librari din orașul d-v.

Primiți, vă rog, asigurarea deosebitei 
mele considerațiunl.

V. Gr. Borgovanu, 
prof, de pedagogiă la școla normală de 
institutori și dir. al șc. de aplicațiă de 

pe lângă acea școlă.

SOIRI ULTIME.
Bu cures ci, 17 Octomvre. Cor

purile legiuitore sunt convocate pentru 
poimâne, Sâmbătă, când se va ceti me- 
sagiul de disolvare.

Bucuresci, 17 Octomvre. M. 
Sa Regele Carol a plecat erl după 
am6c|i la Sinaia. Sâmbătă, Regele 
din nou va veni în capitală pentru 
a asista Duminecă la inaugurarea pa
latului justiției.

Bucuresci, 17 Octomvre. Toți 
noii miniștri s’au presentat ieri după 
amecjl pe la departamentele res
pective.

Bucuresci, 17 Octomvre. La 
ministeriul instrucției publice, d-l D. 
A. Laurian, secretarul general, a pre
sentat noului ministru P. Poni pe 
toți directorii de serviciu. In urmă 
d-l Laurian a presentat ministrului 
demisiunea sa din postul de secre
tar general. D-l Poni a declarat, că 
regretă retragerea d lui Laurian, și 
l’a rugat se-șî mai păstreze postul 
încă 2—3 dile, pănă ce d-l Poni se 
va orienta în afacerile ministerului.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 18 Octomvre. Astăcfl 

s’a publicat legea sancționată, pri- 
vitbre la recepțiunea Jidanilor.

Agram, 18 Octomvre. Tote reu
niunile ștudenților universitari s'au des
ființat, și flamura universității e oprită a 
se folosi pentru tote timpurile. Studenții 
hotărîră în adunarea Jor de ieri, ca 
toți aceia, cari au tost de față la ar
derea stegului maghiar, se se pre
dea ei înșiși judecătoriilor. In urma 
acestei hotărîri, s’au însciințat la po- 
lițiă aprope o sută de studenți, dintre 
cari cei mai mulți au fost arestați.

Praga, 18 Octomvre. Publicarea 
ridicărei statarului se va face Du
minecă.

Constantinopol, 18 Octomvre. S’a 
publicat un autograf al Sultanului, 
în care acesta acceptă planul de 
reformă, compus de Pdrtă și de 
ambasadorii streini.

DIVERSE.
Colorile Cameleonului. In timpurile 

mai vechi se credea, că colorile cameleo
nului se sc-himbă după locul și ținutul, în 
care el se află. S’a adeverit însă, că nu ți
nutul este, care influența ză asupra sohim- 
bărei colorilor la cameleon, oi radele sâ- 
relui. Partea, cu care cameleonul este în
tors spre lumină, de regulă e mai puțin 
viuă, decât aceea, oare se află în umbră. 
Se mai schimbă colorile oameleonului și în 
urma unor agitațiuni. Dâoă e silit să sară 
de pe ramurii arborilor și să se terăe pe 
jos, în timp de câteva minute apar nisce pete 
pe trupul lui, probabil în urma efectului 
oe-1 produce asupra lui acâstă neobicinuită 
âmblare. De-altmintrelea schimbarea colo
rilor folosesce cameleonului, deârece îl iden
tifică cu animalele din jurul său și astfel 
mai ușor se pote apăra contra inimicilor.

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

Administrajiunea
„Cxazelei Transilvaniei’’.
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 17 Ootomvre 1895.

■Renta ung. de aur 4% .... 120.90
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.—
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.30
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.65

Bonuri rurala oroate-slavoue. . . —.—
bnprum. ung. ou premii . . , . 161.50 
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 144.75 
Renta de hârtie austr........................100.35
Renta de argint austr. . . . . 100.80
Renta de aur austr................................. 121.65
Losuri din 1860 .......................... 152.—
A.cții de ale Băncei austro-ungară. 1054.—

II =?■:

Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 485.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398.50
NapoleondorI.................................. 9.5372
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista............................. 120.—
Paris vista.................................. 47.521/2
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.10
Note italiene.................................. 45.12

Cursul pieței Brașov.
Din 18 Ootomvre 1895.

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cutnp. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Oamp. 9.51 Vend. 9.53
Galbeni Onmp. 5.75 Vend. 5.80
Rible rusescl Oump. 128.— Vend.
Lire turcescl Cump. 58.60 Vend. —

Noutățile cele mai superiore I
r kJ < O

pentru SESONUL de TOMNA și ERNA 1895|96
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1.05 
1. 15
1.35
1.90 
1.05 
1 ?O
1.85
2.90 
9. IO 
9.40
9.45
3.10
9.40 
9.80 
3.50 
3. 10
3. -
9.10
9.20
5.45
1.40

etc. etc.
8.—

-.82

Cheviot
țțțțțțțț
țț _

Manimgam cordonne — —
Crepe TricoBette — — —
Cheviot englezesc cu desenuri —
Noutate parissană, cu desenuri —
N'elourette pointu în mătase —
Noutate persiană — — —

.. Astra chană — — —
,, superiorii persienette
,, .. lK.auk.as —

Moha ii’-Creț» ©n, în tote colorile —
Noutate raye, cu mătasă — —

,, superioră carre roype
Cheviot englesesc, cu desenurl —

,, Crepe — — — —
8toff e dc modă, în lățime duplă —
Himalaya — — — — —
S®ostav pentru Hame — —
ESarchent și Flanele de o execuțiune forte îngrijită â 24, 28, 32, 3
Stofe de mătase, în desenurl singuratice, calități frumose
Taffetas nosatăti raye — — — — — —
I*epita noutate’ — — — — — — —
Mătasă Cl'eț»e. desenurl forte frumose — — —
Noutăți Târfe raye —— — — — — —
Mătăserie, în desenurl exquisit de frumose, moda ultimă

PeretrM pipgwmcie mostre și jaarrsaie ilustrate gratis și franco, •’fgg

LESSOR, VIENA
G
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ă 65, 85, 94, 96 cr., id. 1.15 în
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71
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fi.
77 
n

per metru fl. 2.50, 2.60, 3.20 (desenurl deosebite)

î

JEtagaia Isouterrain, Irarterre,

Nr. 13453—1895.

PUBLICAȚIUNE.
Cu intrarea în putere al statu

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

A) Funcționari.
1. Veterinarul abatorului, tot-de

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

2. Inspectorul abatorului, tot de 
odată cassar. Leata: 600 fl., cuartir 
liber în abator, 16 metri lemne de 
fag si iluminațiune.

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

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

Reflectanți asupra postului ve
terinarului abatorului și acelui co

munal au de a-ș! documenta cuali- 
ficațiunea prescrisă de §: 133 al 
art. de lege VII din 1888; pe când 
inspectorul abatorului: școlele per- 
curse, praxa în computare și des
toinicia în visitarea veterinară poli- 
țiană a carnei.

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

B) Servitori.
Se destineză 3 servitor! pentru 

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

Acești se angajeză de cătră ma
gistrat prin contract.

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

Petițiunile corespunzător instru
ite au de a-se ascerne cel mult pană 
în 25 Ootomvre a. c. la prânc| 12 
bre la subscrisul magistrat. Petițiu
nile mai târcfiu ascernute se resping.

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

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.
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G i ro-C onto 
la banca 

Austro-Ungară.

'Telefon L. 1 --gj Cec-Conto la!
Nfr. 18. postă nr.969.|------- W

Casa de bancă
G iro-Conto 

la banca 
imp. germană.

JACOB L. ADLER, 

Brașov. Piața mare Nr. 1, Slbliu. 
cumperă și vinde monede, Hârtii de valore, devise după 

cursul Zilei cel mai mare — respectiv© ©el mai mic; 
r^scuaiigieră fără nici o detragere tot felini de 

copane:
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiT. recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5°/o netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5°/0 ale „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăZî aduc 53/4 interese; 

asigură forte ieftin ori șâ ce losuri la sorțir! cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,20 - 50.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


