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Brașov, uiața mare lîr. 30.
Soriaori nefrauoate nu 8g 

p rira e 30. — Manns cripte nu sa 
retrimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nletrațlune în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do anunoluri: 

în Viona : X ZJuta.f, Heinrich 
Sch'âlek, Rudolf Kosse, A. Oppdtks 
Nachfolger; Anton Oppelrk, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. F. 
Goidbergerg, Eckstein Bemat i în 
Bueuresci: Agcnce Havas, Suc- 
cuTsaio de Ho umani©; în Ham- 
btirt,: Aarotyi & Liebmann.

Prațul InsGrțlunllor: o seria 
garmond pe o coiână 8 ar. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai deso după 
tarifa și învoială.

Hoclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 80 bani.

a

Brașov, 10 (22) Octomvre

„&azeta“ iese în flg-care di.
Abonamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șeso luni 

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

Pentru România si străinătaie: 
Pe un an 40 franoî, pe ș6fl© 
luni 20 fr.jpe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoî.

Se prenumără la tâte ofioiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Alwmffitul mtrn Biasoi 
administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 stagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe săse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., po trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
bou lo bani. Atât abonamen
tele cftt și inacrțiunilo sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 225. 1895.

Miniștrii austriaci în Pesta
Nu-i nimic deosebit a vede mi

niștri austriac! în Pesta. De când 
s’a înființat dualismul mereu se 
plimba consiliarii Majestății Sale 
dela Pesta la Viena și vice-versa. 
Ba pe timpul, când sunt întrunite 
delegațiunile, fac împreună cu ei 
acest drum și o mare parte din 
membrii parlamentelor.

Se pdte înse constata, că mi
niștrii unguresc! mai adese-or! trebue 
să facă drumul la Viena, decât cei 
austriac! la Pesta. Așadăra este es- 
plicabilă emoțiunea, de care au fost 
cuprinse cercurile politice maghiare, 
când s’a anunțat că vin dela Viena 
deodată trei: ministrul de esterne 
Goluchowski, miuistru - președinte, 
Badeni și ministrul de finance aus
triac Bilinsky.

Scopul imediat al visitei acestor 
miniștrii a fost de a asista la de
punerea jurământului noilor guver
natori austriac!: principele Sangusko 
și marchisul Bacquehem, în mânile 
monarchului, care se află de pre
sent în Budapesta. Der ei au mai 
avut, se cjice, de scop se intre în 
contact cu miniștrii unguresc! și cu 
cercurile politice dominante din ca
pitala ungară.

ț)iarul oficiului de esterne din 
Viena spune, că contele Badeni va 
căuta se prepare terenul unei înțe
legeri cu guvernul unguresc pentru 
viitbrea acțiune a reînoii pactului 
economic între Ungaria și Austria. 
E vorba ca amândouă părțile să fiă 
pe cât numai este cu putință mul- 
țămite cu acest pact.

In Badeni — 4i°e numitul fii ar 
— Maghiarii vor cunosce un astfel 
de bărbat de stat, care lipsit de 
orl-ce antagonism și de ori-ce sîmț 
de rivalitate, este cu totul pătruns 
de scopurile dualismului și de inte
resele pactului, și că nu face nici o 
deosebire între posiția Ungariei și

aceea a părții austriace a monar- 
chiei.

Pentru acuma nu se pâte întră 
în complecsul pactului, dâr este de 
ajuns, 4ice „Fremdenblatt11, se se facă 
apropierea personală și printr’asta 
se se întărâscă sâmțul de, încredere 
reciprocă în cele două guverne.

La ce resultat vor fi ajuns, cu 
Banffy și soții săi, ministru-preșe- 
ședinte Badeni și colegul lui dela 
finance, nu putem sci. Ceea ce ve
dem însă este, că foile unguresc! nu 
prea dau probe de mare încredere 
în neteda deslegare a cestiunei re- 
înoirii pactului cu Austria. Foile 
oposiționale în deosebi se arată forte 
pesimiste și nu vor să crâdă, că 
cercurile politice austriace ar pute 
fi conduse de principiul echității și 
de respectul încrederei reciproce la 
acesta reînoire.

O deosebită atențiune dau însă 
foile maghiare înțelegerii dintre mi
nistrul de esterne G-oluchowski și 
baronul Banffy. Se spune, că Go- 
luchowski, după ce a visitat pe toți 
miniștri unguresc!, s’a dus la clubul 
liberal, unde a petrecut vr’o două 
âre, conversând cu miniștri și cu 
membrii clubului, er în urmă a con
ferit singur cu ministru președinte 
Banffy.

„Egyetertâs/ provocă pe Banffy, 
care este ambițios de-a dobândi 
succese pe terenul politicei de na
ționalitate, ca să atragă atențiunea 
ministrului de esterne asupra acelor 
însemnate interese ale statului ungar, 
car! pretind cel mai energic și cel 
mai precaut control din partea d-lui 
Goluchowski.

Și este caracteristic, că, între 
aceste interese, foia oposițională, 
pune în primul rând „controlul 
strict11, ce ’1 pretinde dela d-1 Go. 
luchowski față de noul guvern ro
mân, a căruia șef, d-1 Dimitrie 
Sturdza, „s’a espus destul de demon
strativ în cestiunea transilvană. “ —

„Fremdenblatt11 despre noul minister 
din România.

„Fremdenblattf organul ministe
rului de esterne austriac, vorbind 
despre schimbarea ministerului din 
România, c|ice între altele urmă- 
târele:

Partidul conservator-junimist stetea 
înaintea a doue alternative: sâu de a-se 
usa, seu de a-șl salva viitorul printr’o re
tragere timpuriă. Ministerul oonservator- 
junimist se pdte retrage ou sentimentul, oă 
și-a câștigat mari merite pentru Rege și 
pentru patriă. Monarohia austro-ungară, pe 
oând reounâsoe acâsta, tot-odată regretă 
depărtarea aoelui cabinet, care a sciut să 
oultive și întărâscă cele mai bune raporturi 
cu monarchia.

Politica esternă a României sub con- 
duoerea iscusită și plină de tact a lui La- 
hovary a fost îndreptată totdâuna spre sus
ținerea păcei și a ordinei, și ast-fel stetea 
în deplină consonanță ou direcțiunea mo- 
narchiei austro-ungare și a aliaților ei în 
ce privesoe politica esternă. Cel mai mare 
merit pentru desvoltarea economioă a Ro
mâniei sub egida acestei politiol și pentru 
oonsolidarea raporturilor de acolo ’i se cu
vine fără îndoială Regelui. înțelepciunea 
lui diplomatică, caracterul său și venera- 
țiunea, de oare se bucură Regele Carol în 
țâră, ofer garanțiă sigură, că România va 
continua a fi. un element de liniște, ordine 
și de stabilitate pe Peninsula-balcanică.

Și partida liberală, care ia aoum în 
mâni frânele guvernului, nutrea mai îna
inte simțeminte prietinesol față cu mo
narohia austro-ungară și față ou tripla 
alianță. Marele ei conducător Brătianu a învă
țat a cunâsce și a prețui pe timpul congresului 
dela Berlin sprijinul prietinesc al rnonar- 
chiei austro-ungare. Ministerul Brătianu, în 
care pe atunci Sturdza juca un rol însem
nat, a contribuit mult la consolidarea ra
porturilor prietinesol dintre monarchia 
austro-ungară și România. De aceea ar 
însămna, a-se atinge de înțelepciunea și 
patriotismul șefului noului cabinet, dâcă 
cineva s’ar îndoi în bunăvoința lui, de-a 
oontinua astăcjl acâstă politică.

Cu ooasiunea acestei aprețiărl nu pu
tem însă să trecem cu tăoerea peste un 
episod din lupta parlamentară, pe care o 
purtase dl Sturdza contra ministerului re- 
pășit. Ca șef al unei oposițiunl slabe la 
număr, dâr cu atât mai aspre și mai fără 
disconsiderare în acțiunea ei, ministrul de 
astădl a ataoat în mod vehement politioa 
conservativă și prietenâsoă față ou tripla 
alianță și față cu Austro-Ungaria a cabi
netului Catargiu, și mai ales într’o vorbire, 
pe oare o ținuse în senat și oare se ooupa 
ou raporturile interne din Ardeal, a ob
servat o astfel de atitudine față ou mo
narchia nâstră și a deBvoltat astfel de pă
reri, cari ou tot dreptul au năsout resens 
în opiniunea nâstră publioă și oarl steteau în 
oontracjioere eclatantă cu acele principii, 
pentru cari s’a luptat di Sturdza oa ministru, 
dimpreună cu partida sa.

Pentru de a-șl recâștiga simpatia și 
încrederea, de oare s’a buourat partida sa 
mai înainte în Austro-Ungaria, Sturdza va 
trebui să dovedâscă, că are de gând sâ con
tinue politica esternă a lui Brătianu, care în 
fapt se deosebesce forte puțin .de politica 
esternă a cabinetului repășit. Aci contăm 
cu încredere la înțelepciunea Regelui Ca
rol, ale oârui vederi politice cunoscute și 
oâștigate în decursul a mulțl ani ne ofer 
garanță, oă România nu se va arunca 
în aventuri politice, ci va urma cursul, că
ruia are ea de-a mulțămi posiția favorabilă 
și stimată, pe care o ooupă de present în 
conoertul popârelor europene.

In cestiunea demonstrațiunilor 
din Agram-

Din Agrain se telegrafâză, că în tjiua 
de 17 Octomvre au fost deținuți vre o 150 
studențl, dintre cari însă numai 25 au fost 
puși în închisore preventivă, oeilalțl încă 
în noptea aceleași cjile au fost liberați. 
FunoționarI îualțl, între cari și un septemvir, 
au cerut să li-se libereze fiii, dâr fără 
succes.

Intre profesorii universitari au produs 
mare indignare măsurile aspre luate contra 
tinerilor universitari. Societatea studenților 
„Zastava* s a disolvat din ordinul Banului

FOILETONUL „GAZ TRANS.“ cerbii înoâce și încolo și apoi dispar în 
desime. Vulpea âmblă după pradă și nâptea 
țipă bufnița. Sfiose caută căpriârele un 
adăpost și ou mare preoauțiune se străcură 
hoțul de vânător pe căile singuratice, 
mânat de puternica sa pasiune, sâu de 
fome.

De-odată pădurea rămâne de o parte, 
un câmp nemărginit de zăpadă se întinde 
înainte. Cinol minute merge așa mai de
parte, apoi ârăși se ivesc tufele și arborii 
pădurei, și se aude lătratul unor câni. 
Curând după asta ne oprim înaintea unei 
case.

Numai repede înlăîntru, oa nu cumva 
frigul să pătrundă prea mult in oasă ! E o 
simțire ciudată, de-a te vede așa de-odată 
dintr’o pădure singuratică și întunecosă în- 
tr’o casă omenâscă bine încălzită. Multă 
vreme nu scapi de acâstă simțire.

Domnul și dâmna stau la masă cu 
âspele, pe când drăgălașa fetiță a forestie
rului suprem privesce ou ouriositate pe 
noul venit. Abia după o oră mă simții ca 
la mine aoasă.

Târziu de tot se anunța sosirea fo
restierului. Nu sciam cum a intrat, căci

de-odată îl văcjui stând în ușă nemișoat. 
Figura lui înaltă îmi părea pănă aprâpe 
de plafond.

— „Așa târejiu ai venit? îl întrebă 
forestierul-șef.

— .Am venit, oa să te întreb, când 
am să pleo?“

Vooea sa suna sec și rece.
— „Ei bine11, cflsa bătrânul domn. 

„Poimâne poți pleca. Mâne ne însoțeecl la 
o oursă de cerbi. Pentru dâmna forestieră,1* 
adause el suriejond, „e gata totul ?“

Forestierul nu oliuti nici un muschiu 
al feței. „Porunciți ?“ răspunse el liniștit.

Șeful îi făcu tămn și el dispăru în- 
toomai după cum intrase.

— „Niol-odată nu l’am văcjut rî4endu, 
(jise vechiul meu amic, după ce plecase 
forestierul.

— „Voesoe să se însâre ? întrebai eu.
— „Da. Se oăsătoresce ou drăgălașa 

fată a unui învățător. E lucru de neînțe
les! De-așI fi în locul fetei, ml-ar fi frică. 
Dâr pdte că ea îl va schimba. Și la vârsta 
de trei-deol și trei de ani ești încă capa
bil să te schimbi. Eu mă voiu bucura, căci

n am vătjut un om mai harnic ca dânsul în 
aoâstă specialitate.11

Acâstă judecată o aflai confirmată a 
doua 41. Tăout, liniștit pășea el înaintea 
nâstră în revierul acoperit ou zăpadă. Fără 
a trăgăna, el afla tot-dâuna oalea oea ade
vărată. Vânatul îl zărea el întâi și, ou tâta 
că pădurea era mare, el ounosoea tâte po
tecile. Puținele ouvinte, ce le rostise des
pre cultura arborilor, arătau o mare pă
trundere și esperiență. Dâr cu tâte acestea 
nu mă simți am bine lângă dânsul, niol 
chiar atunci, când avui fericirea, oa să îm
pușc un cerb frumos.

Mă bucuram, că în 4iua următâre nu 
ne-a mai însoțit. Pe oând traversam pă
durea, ne fugi însă fără de voiă gândul la 
dânsul.

— „Abia aoum oâte-va 4^®“» îmi is
torisi forestierul suprem, am aflat seoretul 
vieții acestui om. In fiă-care revier el era 
cunoscut, că făcea să dispară hoții de vâ
naturi.

— „Să dispară?11
„Da, ei dispăreau fără urmă. In ul

timul loc, unde a tost în servioiu, fu greu 
bănuit, oă a stins vieța unui țăran cunos-

O dramă în pădure.
Puternioa pădure stă tăoută și poso

morită, fiind aprâpe outropită de giganti 
ca sarcină de zăpadă, ce căduse în dilele 
din urmă j_e crengile bătrânilor brac}!. Ori 
cât de des este coperișul, ce-1 fao aoele 
verdl peste pădure, zăpada totuși pătrun
se prin el și pe încetul cu încetul aco
peri și pământul cu un covor alb.

Alergam cu o saniă ușoră printre ar
bori, înaintea mea bătrânul vizitiu al 
forestierului suprem, înoărunțit în serviciul 
stăpânu-s’o, dâr totuși încă la postul său, 
corect și viguros, mânând cu siguranță, oa 
de măestru, caii cei puternici.

Abia se aude tropotul cailor și sgo- 
motul săniei; numai clopoțeii dela hamuri 
și sforăitul cailor pătrunde tăcerea.

In ambele părți poți privi adânc în pă
dure, care se întinde în depărtare de mi- 
lurl întregi. Câte vietăți nu sunt între 
acești trunchi! Puternicul cerb roșu stă- 
pânesce acest revier, cărările sale se văd 
când ici, oând colo. Grupe de grupe alârgă
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și acesta s’a ffcout nu prin, reotorul univer
sitar, ci au fost trimiși polițiști în edifi- 
oiul universitar, cari au declarat societatea 
de disolvată, âr cassa sooietății au sigilat’o. 
Se vorbesce, că tinerilor li-se vor subtrage 
stipendiile și li-se vor opri soutirile de di- 
dactru.

Pănă în 18 Octomvre sâra au fost 
ascultați 70 studentl, dintre cari 30 sunt 
închiși. Din oereetărl reese ca inițiator al 
mișcărilor juristul Stefan Rădici, care e un 
tîriăr cu desăvârșire lipsit. In 1893, la ban
chetul dat cu ooasiunea aniversărei de 300 
ani a învingerei dela Jissex, el a vătămat 
într’un toast pe Banul, pentru care a fost 
eliminat dela universitate și judecat la în- 
chisore pe trei luni. De aci s’a dus la 
Podja, de unde a fost dat afară pentru 
„uneltiri panslaviste14. S’a reîntors apoi 
ârășl la Agram, unde în timpul din urmă 
s’a vorbit mult despre el, din causa mo
lestărilor, ce le făcea funcționarilor ungu- 
resel dela căile ferate.

*
Ministrul croat Josipovich declară în- 

naintea unui colaborator al lui „Magyar- 
orszăg“, că oele întâmplate în Agram, după 
părerea lui, nu vor avă urmări politioe; 
se vor lua însă măsuri de-a controla mai 
tare crescerea tinerimei și mai ales activitatea 
profesorilor. Demonstrațiunile, dise minis
trul, au fost îndreptate mai mult numai 
în contra Sârbilor.

La întrebarea, că de unde vine duș
mănia contra Șerbilor, ministrul arătă, că în 
guvernamentul actualului Ban e aplicat un 
singur Sârb, anume șeful de secțiune Stan- 
kovits. Cu totul altfel era însă în timpul, 
când era Ban al Croației contele Peja- 
cevich; atunci fișpanii în mare parte, func
ționarii dela Tablă și apropo toți preșe
dinții tribunalelor erau Sârbi, cari astădl 
toți sunt delăturațl. De aici dușmănia între 
Sârbi și CroațI. *

Studenții maghiari dela universitatea 
din Budapesta au ținut Vinerea trecută, în 
edificiul universitar, o adurare de protestare 
contra studenților croațl din Agram. Adu
narea a fost cercetată de vre-o 800 stu
dentl, printre cari și vre-o 20 universitari 
croațl, cari studiâză în Budapesta. Aceștia 
însă.oa simpli privitori. Proiectul de re- 
soluțiune, în care se oondamnă procedura 
tinerimei croate în termini aspri, a fost pre- 
sentat de „ujmagyar“-ul Petrassovich Greza.

Unii nu erau mulțămițl cu proiectul 
de resoluțiune al „patriotului14 Petrassovich 
și pretindeau „un ton mai aspru14; un alt 
tînăr, cu numele Baross Jănos, esprimă 
tocmai păreri contrare și presentă un pro
iect de resoluțiune mai domol. Unii, între 
cari și Croații presențl, îl aprobau, alții îl 
întrerupeau în cursul vorbirei ou strigări 
de „Jos cu el“ și desaprobărl furtunâse. 
Altul propuse să se facă demonstrațiunl 
contra Croaților. Se născu o gălăgiă mare, 
er sfârșitul a fost, că s’a primit totuși pro- 

ieotul de resoluțiune al lui Petrassovich. 
O parte din tinerii maghiari se duseră apoi 
la anumițl deputațl din oposițiă și le fă- 
oură ovațiunl.

•
In olnburile partidelor oposiționale 

unguresc! se țin oonferențe peste confe- 
rențe, al oăror obiect de discuțiune îl for- 
mâză demonstrațiunile din Agram și auto
graful preaînalt, care ar sta în contrast 
cu cele întâmplate acolo. In conferența 
clubului „independent și dela 48“, Hollo 
Lajos a raportat, oă Păzmândy s’a dus la 
Agram pentru a-șl câștiga informațiunl, âr 
el a intrat în înțelegere cu cealaltă frao- 
țiune a partidei pentru ca împreună „sâ 
tragă guvernul la răspundere in modul cel 
mai energic si sc pretindă cea mai deplină 
satisfacțiune*. Toți vorbitorii din club au 
fost de acord cu acâstă propunere a lui 
Hollo, pretinzând desvoltarea „celei mai 
energice și celei mai acute acțiuni în dietă14. 
Tâte partidele din oposițiă vor lucra so
lidar în cestiunea acesta.

Probabil, că încă în ședința de mâne, 
Marți, se va aduce oestiunea în dietă.

Congregatiunea comitatului Brașov.
Brașov, 19 Oct. n.

Intre obieotele aduse înaintea adu
nării generale de tomnă a representanței 
comitatului Brașov dela 17 1. c., — ținută 
sub președinta d-lui fișpan Mihail de Mau
rer, — pe lângă raportul semestral al vice- 
șpanului și al președintelui’ oficiului orfa- 
nal, au fost mai importante: bugetul co- 
mitatens pe anul 1896. S’au primit propu
nerile comisiunei permanente, cu deose
birea, că aruncul pentru mărirea lefurilor 
funcționarilor comitatensl din causa soum- 
petei a fost stabilit, la propunerea advo
catului Schnell, cu 10/10 procente, în loc 
de 9/10 procente, cum a fost în auul 1895. 
Propunătorul a arătat, că cu totă urcarea 
acâsta, aruncul oomitatens pe 1896 rămâne 
redus în total cu mai bine de un procent.

Bugetul orașului Brașov pe 1896, ne- 
fiind înoă pres?ntat, s’a decis oa magistratul 
(primăria) să fiă admoniat, ca în viitor să 
nu se mai întâmple asemeni întârzieri, căci 
la din contră se va procede în sensul legii 
oontra amploiaților negligențl.

Pentru a se desbate bugetul orașului, 
se va țină în anul aoesta o adunare estra- 
ordinară jcomitatensă.

; In fine a venit la rând punotul 51 
al ordinei de Zi: „notele și adresele altor 
municipii14. In decursul cetirei acestor note 
și adrese de cătră d-1 protonotar, membrul 
Dr. A. Mureșianu l’a rugat să le prede 
mai încet, ca să se potă înțelege cuprinsul 
și să nu se trâeă cu vederea cestiunl mai 
importante.

După cetirea adresei comitatului Cia- 
nad, care cere, ca comitatul nostru să spri- 
jinâscă representația lui privitâre Ia prefa
cerea tuturor școlelor (și a celor confesionale) 

în șcdle de stat, d. protonotar împărtășesce, 
că comisiunea permanentă a comitatului 
Brașov propune, ca acâstă adresă se se ia 
spre știință.

Membrul Dr. A. Mureșianu, cerând 
cuvântul, combate în limba română atât 
cererea comitatului Cianad, cât și propu
nerea comisiunei 'permanente. Arată, că 
nisuințele maghiare șoviniște de a supune 
tote școlele oonducerii statului și a-le pre
face în șcâle de stat, amenință limba, cul
tura și esistența națională a poporelor ne
maghiare și urmăresc de-a dreptul maghia- 
risarea lor ou forța. Un comitat ca al 
nostru, compus din naționalități, nici că 
pote intra în discusiunea unei cereri atât 
de monstruâse, ca aceea a celor din Cia
nad, ci trebue să-o respingă cu indignare. 
Vorbitorul și eu soții săi români nu pot 
primi propunerea de a-se lua spre sciință 
memorata representațiune, pentru-că acesta 
ar involve o tacită și indirectă aprobare 
a ei. Propune deol: ca adunarea să hotă
rască, că nu ia spre știință adresa comita
tului Cianad, soopul ei fiind îndreptat în 
contra intereselor de viâță culturale și na
ționale ale poporelor nemaghiare.

Fișpanul-președinte Zice, că regretă, că 
nu pricepe limba română, de aoeea râgă 
pe vorbitor a-șl espune propunerea în lim
ba statului. Dr. Mureșianu regretă aseme
nea din parte-i, oă fișpanul nu prioepe limba 
unei mari părți a poporațiunei comitatului. 
Ca scusă personală îi pote servi numai îm
prejurarea, că n’a sciut înainte, că va ocu
pa acest post de onâre, care chiar în sen
sul legii (de naționalitate) îl deobligă a 
ounâsoe limba poporațiunei comitatului 
condus de d-sa. In ce privesce însă ce
rerea președintelui, ca vorbitorul să se fo- 
losescă de „limba statului41, n’o află de loc 
îndreptățită. D-sa, ca membru al congre
gației, are dreptul de a vorbi aici în lim
ba sa maternă și nu pote fi nici de cum 
obligat a vorbi în „limba statului14. Dâr pen
tru a fi de toți mai bine înțeles, e gata a 
tălmăci cu câte-va cuvinte propunerea sa 
în limba germană. Fișpanul observă, că 
vorbitorul nu este competent a judeoa, 
ce cunoscință de limbi trebue să aibă 
Ursa; îșl esprimă din nou regretul, că nu 
pricepe limba română, dâr legea nu pre
tinde dela fișpan, decât numai cunosoerea 
„limbei statului14. Dr. Mureșianu declară încă- 
odată, că dânsul nu este obligat a vorbi în 
„limba statului14, oi are dreptul a-se folosi 
aici de limba sa maternă, de unde urmâză, 
că are dreptul a pretinde, ca să fiă și pri
ceput de conducătorii adunării. Redă apoi 
sourt propunerea finală și în limba ger
mană.

Președintele observă, că nu se pote cri
tica aici adresa comitatului Cianad, ci adu
narea are să se pronunțe numai, decă se ală
tură la ea ori nu, da ori ba. Prin aceea, 
oă „se ia spre sciință14 încă nu s’ar de
clara alăturarea la acea adresă.

Prasbiterul Hubbes crede importante 

espunerile lui Mureșianu și e de părere, că 
trebue să se dea espresiune în tote împre
jurările cugetării și sentimentelor popora- 
țiunii nemaghiare a comitatului, care con
damnă orl-ce încercare de-a preface scâlele 
poporale în scole de stat. D-sa, după oe și 
așa nu se pote tranșa aici cestiunea, pro
pune să se dică: „deși nu putem consimți 
la adresa din Cianad, o luăm la ounos- 
ointă.14

Contra propunătorilor s’au ridicat din 
partea maghiară Dr. Otroban și presbiterul 
Moor, susțiind propunerea oomisiunei per
manente.

Punându-se la votare acestă propu
nere, ea fu primită de majoritate (Sașii 
moderați și Maghiarii). Contra simplei luări 
spre soiință au votat numai membrii ro
mâni și Sașii verZl.

România agricolă.
V. Starea agri cui tur ei actuale.

(Urinare).

Cultura vitelor a scăZut enorm, 
numeric și calitativ, pănă în punctul 
de a dispăre cu totul. Proprietarii 
forte puține vite țin, er arendașii 
mai că nu țin vite de loc, de-orece 
vitele nu rentâză, Zic denșii, nu pro
duc. Cultivă altul cinci,—sese moșii 
mari și nu are mai mult de 5—10 
pluguri proprii. Proprietarii din Mol
dova au desfăcut și ei cirezile și 
tămăslicurile mari de vite frumose 
și acum nu se mai găsesc boi fru
moși nici acolo. Mocanii sunt în de
plină decădere și disparițiune. Câte 
vite țin proprietarii mari și mici 
se va vede mai târZiu.

Puține vite țin țăranii, inse din 
causa miseriei, în care trăesc vara 
și 6rna, ele au degenerat și piper
nicit cu totul. Și ca forță, și ca pro- 
ducțiune ele sunt cu totul de com
pătimit. Pe „caii din paie11 și boii 
iernați afară sub ceriul liberi, primă
vara îi poți trânti de cbdă, dearen- 
dul, vacile nu au o picătură de lapte, 
oile es smulse și tunse din ernă. 
Vite ceva mai bune și mai -numerbse 
țin țăranii dela Baltă din satele de 
pe marginea Dunării și dela munte, 
căci Bărăganul este acți întreg supus 
plugăriei.

După specii și varietăți, caii au 
dispărut aprope cu totul din țâră 
și toți caii îi importăm din afară; 
numai pentru armată dăm pe fiă- 
care an peste un milion de lei. Vi
tele cornute de rassă podolică, fiind 
rău ținute și mai rău hrănite, „tra
tate vara și erna cu răbdări prăjite41, 
au degenerat; ne trebuesc 4,6,8—10 
boi să înjugăm la plug și 4—6 boi 
la o grapă de mărăcini. Rassa indi
genă de Moldova a decăzut; la cea

cut ca hoț de vânaturi, fără ca însâ să fiă 
motive temeinioe pentru acâstă bănuială, și 
astfel a fost transferat aici. In tot ținutul 
’i-se dase numele: „Forestiera — morte.* Și 
când îl văZui îmi făcu impresiunea, că acest 
om ar fi gata de-a jertfi cu sânge rece o 
viâță omenâscă. Dâr în curând mă deprin
sei cu mina sa posomorită și cu porecla 
sa. Vânătorul este de multe-orl tăout din 
fire, un vânător și forestier limbut e un 
non sens. Acum câte-va săptămâni a dis
părut și aici în pădure urma unui hoț de 
vânaturi. Că forestierul fusese în revier, se 
scie, și așa ajunseră luorurile înaintea jude
cății. Și eu am fost oitat. El negă scurt 
totul și totuși eu, ca și președintele tribu
nalului, eram de părere, că forestierul să- 
vîrșise și acâstă ucidere, ca și pe oelelalte. 
Der nu se putea dovedi, nimic și eu pu
tui numai să-i dau un certificat de bună 
conduită. El fu prin acâsta scăpat.

La ocasiune îl întrebai cu francheță, 
cum s’au petreout luorurile. — „II întâlnii 
lângă câsta muntelui14, Z^86 foră a'?i 
schimba fața, „și l’am împușcat.14

„11 întrebai, cum de a ajuns el la 
fapta acâsta grozavă. Mă așteptam să Zfoâ, 

oă hoțul a pușoat mai întâiu. Der nimic 
despre așa ceva. El îmi povesti, că și ta
tăl său fusese forestier și, fiind-oă odată a 
trebuit să denunțe pe un hoț de vânaturi, 
acesta într’o Zi veni pe furiș și îl împușcă.

„Ă"âstă întâmplare făcu asupra lui o 
impresiune îngrozitore și din momentul 
aoela se jurase, că pe niol un hoț de vâ
naturi, pe care-1 va întâlni, nu-1 va lăsa în 
viâță.

„De atuucl tuturor hoților de vânaturi, 
aflători în revierul aoestui om, le fu sortea 
scrisă: dispăreau fără urmă. Ce e drept, îl 
bănuiau și-l transferau dela un loc la al
tul, dâr, după cum veZl, el nu se lasă de 
grozava sa meseria44.

— „Ei, și ce ai de gând să faci?14 îl 
întrebai eu.

— „Eu singur nu sciu“, Zise bătrânul. 
„Trebue să-l denunț în orl-ce oas. Ar fi tre
buit s’o fac acâsta imediat, mai înainte de 
a se căsători. Dâr nu m’a lăsat inima. 
M’am gândit, că păcătosul, pe care l’a ucis, 
sta însu-șl sub bănuiala de omor, și că pro
babil el împușcase mai întâiu asupra fo
restierului. Aveam mare speranță, că-l va 
mai îndrepta femea, după ce se va însura; 

cugetam, că de o miiă de ori ai mai multă 
bucuriă de un păcătos, care se pocăesce, de
cât de un drept, și speram, că odată totuși 
va fi cu inima împăcată. Am fost și sunt îna
morat în acest om brav, și cred, că toți, 
oarl au căZut sub mâna sa răsbunătâre, nu 
fao la un loc cât dânsul. Dâr totuși, n’am 
avut dreptate !u

Bătrânul suspina. Merserăm în tăoere 
mai departe. Forestierul-șef devenise forte 
gânditor; de sigur, că se lupta cu sine în- 
su-șl. Și fără nici o pradă ne întorserăm 
acasă.

*

In saniă veneau dela nuntă „Fores
tierul morte44 și tinăra sa soțiă, frumosă și 
înfioritore. El însu-șl mâna caii prin pă
dure, cătră casă. Pădurea era întunecosă, 
zăpada cea albă arăta drumul. Cu amân
două mânile ținea el frânele, âr pe tinăra 
sa soțiă o ținea îmbrățișată la stânga; 
strînsă la pieptul său, ea dispărea între în
crețiturile mantalei sale. In decursul călă
toriei se părea, că plutesc în jur nisce 
ființe albe, la a căror vedere ea trăsărea. 
Erau pietri, aiborl răsturnați, acoperiț de 

zăpadă. Zurgăitul clopoțeilor suna așa de 
răgușit, ca și clopotele de morțl....

Forestierul mâna oa vântul, plesnind 
din biciu. El sta drept, ca luminarea; 
ochii săi priveau ager și fulgerător.. Fața 
sa, de obiceiu palidă, era acum roșiă. 
Strângea cu putere la peptul său pe tinăra 
soțiă. „Ce frumos!14 Zioea el sărutându-o cu 
foc. „Singur, departe de pigmeii de âmenl, 
cari abia merită glonțul vânătorului!“ Așa 
îșl gândea el, — singur, lângă ființa în- 
cântătore, care, ca un porumbel fricos, 
căuta scut la dânsul, dâr în același timp 
se temea de el, — ce plăcere mare!

Simțămintele mai blânde din interio
rul său tîmpiseră aprâpe cu totul) simță
mântul său de răsbunare, și iubirea față de 
ea era mai mult de natură dominantă și 
sensuală.

Și pe când mâna el astfel prin tă
cerea nopții, părea, că e un bandit, care fu
rase o f’erneă și o ducea acum în vizuina 
sa, oa pe o sclavă. De-odată se auZi un 
sgomot, caii se ridicară în două picior?. 
Incă-odată se aude sgomotul aprâpe de cai.

„înainte!“ sbierâ forestierul plin de 
furiă, dând bioiu cailor; femea îuspăimân-
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de Muntenia boii sunt ca pisicii, în
cât îi poți ridica în brațe, pe ori și 
care; cea de câmpia din Transilva
nia a Mocanilor s’a corcit, a dege
nerat. Până mai acum 3—4 ani sta
tul nostru nu crescea o codă de 
vită, și nu avea decât doi măgari 
deveniți celebri, de cari s’a ocupat 
și presa și parlamentul. Herghelia 
dela Nucet a dispărut de răpciugă. 
Acum suntem pe punctul de a face 
primul pas serios în direcțiunea 
acesta — prin înființarea fermelor 
model, cari se pun în aplicare din 
t6mna acbsta.

Vite de rasse streine au fost 
importate de repețite-ori și de diferite 
rasse, der nefiind o conducere uni
tară și o direcțiune dată de sus, ele 
tote s’au zădărnicit și mai cu semă 
după ce le-am supus la același regim 
ca și pe cele indigene. Astfel, vecți 
vite de rassă de Olanda, încrucișate 
cu cele indigene, său de Simenthal, 
am găsit vite de rassa cea mai deli
cată a Angliei — rassa Durrham seu 
Shorthorn — ținute erna afară în 
zăpadă. Resultatul și-l p6te ori-cine 
închipui.

Lăptarii mari nu avem, abia 
3—4 de cele mici. Una singură este 
de ceva însemnătate, pe moșia Broș- 
tenî, proprietatea particulară a M. 
S. Regelui. Școli de lăptăriă deci 
nu căutăm. In schimb importăm unt 
și brânzeturi din streinătate pentru 
vre-o 2 milione de lei pe an, și ne 
plângem, că vitele la noi nu renteză, 
că sunt neproductive.

Introducerea stabulațiunei, ți
nerea vitelor vara în grajd—pentru 
cari stăruesc în streinătate tote gu
vernele,—la noi ar fi cea mai mare 
nenorocire, căci ar face se se dărîme 
întreg edificiul de carton al arendășiei 
și sistema de cultură a nostră. Și 
totuși și la noi este absolută și ur
gentă necesitate, de-a face ceva 
pentru a pune capăt disparițiunei 
și degenerării vitelor din țeră.

Cultura șiîngrășarea rîmătorilor, 
odinioră ■■ forte întinsă în părțile 
Crăiovei, acji a decăzut cu totul 
pănă în a apune. înființarea târgului 
■de rîmătorl dela Severin și a celui 
■de vite cornute și oi din Constanța 
nu au avut nici o înrîurire și amân
două o se dispară de inanițiă.

Cultura albinelor, odată atât de 
înfloritore în principate, despre care 
Sulzer, Wolf și alții scriu, că boerii 
aveau câte 15—20—30 mii de stupi, 
unul, și că stupul dedea pe an câte 
8 —10 roi, — astăc|i a dispărut cu 
desăvârșire atât din câmpiă, cât și 
la coline. Și cum să nu dispară, 
când vara întregă în câmpia plană 
și cât vecți cu ochii nu poți zări

tată îl striga pe nume. De-odată văcju lângă 
sine o lioărire de lumiuă, o împușcătură 
pătrunde la urechia sa....... Sania sbdră
trasă de caii fără cârmaciu....

0 alergare nebună prin tăcuta na
tură. Tinăra femeă îșl ține bărbatul în' 
brațe; el nu mai pdte vorbi, glonțul i-a 
găurit obsta.

Sforăind, plini de spume, se opresc 
oaii înaintea forestieriei. Servitorea, vână
torul alergară afară. Ei transportă pe „Fo
restierul morte" la patul său de nuntă — 
mort! *

Nimenea nu scie cu siguranță, cine 
l’a împușoat. Fratele ultimei sale victime 
a emigrat, și, deși rnulțl îl bănuesc, că a 
.săvîrșit fapta, nu mai e posibil să pună 
mâna pe densul.

In mijlocul pădurei se află o biserică. 
Lângă ea e îngropat „Forestierul morte". 
Pădurea a fost patria sa, acolo se odich- 
nesee el pentru veciă. Se dice, că pe la 
ora spiritelor, noptea, răsună împușcături 
;prin pădure, cari vin din cimitir. Se dice, 
că „Forestierul m6rte“ se soolă din mor- 
anent și morge la venătore.

(R. L.) Ucu. 

o floricică seu un. fir de erbă verde, 
erla munte s’apus petrișul în mișcare. 
Asupra lor însă vom mai reveni.

Cultura vermilor de mătase, odini- 
6ră înfloritore, a decătjut aprâpe cu 
totul, țeserea de borangic, pânză și 
șaiac în casă, a devenit forte rară 
la țărancele și prin satele nostre. 
Fostul ministru Carp și-a dat multă 
silință pentru reînființarea lor. Nu 
seim, decă tendințele aceste lăudabile 
vor reuși, ori ba.

(Va urma)

SCiîliLE DILEI.
9 (21) Octomvre.

Carte oprita. Ministrul de culte un
gar a eschis din tote școlile și bibliotecile 
din Ungaria cartea „Fragmente din autorii 
români vechi și moderni", de C. S. Stoi- 
cescu, apărută în BucurescI, pe motiv, că 
ar conține bucăți de cetire, cari ațîță po
porul român contra statului maghiar.

—o —
Lista viriliștilor români din comi

tatul Sălagiu pe anul 1896: 1. Georgiu 
Pop de BăsescI (Iljesfalva) ou 763 fl. 63 
cr. 2. Andreiu Cozma (Șimleu) cu 367 ii. 
96 cr.*) 3. Vasiliu Mica, notar (Szamos Ud- 
varhely) cu 305 fl. 37 cr. 4. Georgiu Pop, 
advocat (Zelau) eu 263 fl. 25 cr.*) 5. Dr. 
Vasiliu Gyurco, pretor (Cehul Silv.) cu 
261 fl. 54 cr.*) 6. Alexandru Pop, jude cerc. 
(Cehul Silv.) cu 258 fl. 10 cr.*) 7. loan 
Ch. Dragomir, parooh (Năprad) cu 252 fl. 
56 cr.*)8. Laurențiu Caba, preot (Goroslăul 
mare) cu 235 fl. 36 cr.*) 9. Florian 
Cocian, advocat (Cehul Silv.) cu 212 fl. 
52 or.*) 10. Vasiliu Pop, preot (Vorța de 
jos) cu 194 fl. 04 or.*) 11. loan Bancoș, 
proprietar (Seleig) cu 190 fl. 08 cr. 12. 
Dr. loan Maniu, advooat (Șimleul Silv.) 
184 fl. 92 cr.* 13. Zaharie Varra, proprie
tar (Bârsăul de sus) cu 180 fl. 47 cr. 
14. loan Basti, proprietar (Chișfalău) cu 
175 fl. 26 of. 15. Dănilă Delei, notar cerc. 
(Pesceseu) 170 fl. 04 cr. Cei însemnați cu 
* (steluță) plătesc contribuțiune duplă.

—o —
None numiri în România. Em. Cu- 

oglu, fost prefect de județ, fu numit prin 
decret regal prefeot al poliției capitalei 
BucurescI, în locul d-lui colonel M. Capșa, 
oare a demisionat. Au mai fost numiți: 
Dr. Petrini-Paul director general al ser
viciului sanitar superior, în locul d-lui Dr. 
Felix; Tache Protopopesou seoretar gene
ral al ministerului de finance ; Gh. Morțiun 
secretar general al ministerului de interne; 
N. Vrăbiesou, direotor al „Monitorului 
Oficial", în locul d-lui Balș. A. Sdigny a 
fost însărcinat provisor cu direcțiunea Căi- 
or ferate române.

—o—
Venătore norocdsă. ErI o sooietate de 

vânători de aici merse la Baolfalău pentru a 
vena căpriore. Sosind la locul destinațiunei, 
gonaoii, pe car-I vânătorii îi trimiseră îna
inte, întimpinară pe aceștia cu vestea, oă 
nu departe de acel loo au fost împresurați 
de 8 urși, și că ei au și pușcat asupra lor. 
Merseră ou toții într’acolo unde în adevăr 
aflară urme de sânge. In fine deteră de 
urma urșilor, dintre cari pușcară o ursoică 
mare și un puiu al ei; un al treilea urs, 
după-ee fu greu rănit, o luă la fugă; vână
torii speră însă, că și pe aoesta îl vor afla 
unde-va mort. La re’ntorcere, venăto.ii 
brașoveni mai pușcară o căpriâră și doi 
iepuri. Astfel ei au sosit în Brașov cu o 
pradă, la care nu s’au așteptat.

— o—
Pesîonare. D-l Ilariu Pahone, consiliar 

militar de compturl, la rugarea sa a fost 
pensionat, esprimându-i Majestatea Sa mul- 
,ămita preaînaltă pentru servioiile prestate.

—o—
Contele Welsersheiinb, ministrul Aus- 

tro-Ungariei la BucurescI, care după cum 
se scie, este chemat în ministerul de es- 
terne din Viena ca șef al divisiei I politice, 
a presintat Vinerea trecută M. Sale Re
gelui Carol scrisorile sale de rech.ămare. 
Succesorul d-lui conte Welsersheimb este 
baronul de AehreDtha), fost consilier de

legațiune la Petersburg și în timpul din 
urmă șef de secțiune în ministerul de es- 
terne austriac.

— o —
0 grațiare târzia. Se scie, că contele 

Zdenko Klebersberg, care a fost amesteoat 
în cestiunea lui Alexiu Bokros, a fost pe
depsit, pentru-că a calumniat un jude, la 6 
luni înohisore ordinară. Sora contelui a 
cerut dela monarch grațiarea fratelui ei. 
Monarchull’a și grațiat și aotul de grațiare 
i-s’a comunicat contelui osândit cjilele tre
cute, oând mai avea să șâcjă în temniță nu
mai 8 <4ile pănă la împlinirea pedepsei.

— o—
Numire. Vice-notarul Zachariă Puș- 

cariu a fost numit sub-jude.
—o —

Societatea teologico-pedagogică: „Ion 
Popasu“ din Caransebeș pe anul școlar 
curent 1895/96 s’a constituit în următorul 
chip: Președinte s’a ales cu aclamație D-l 
prof. Dr. Petru Ionescu; vicepresident și 
redaotor al foiei „Progresul" s’a ales ou 
aclamație: Iancu Isfan Stan, teolog o. III.; 
notar I: Sava Seooșan, teolog c. III.; no
tar II: loan Cioc, ped. o. III.; bibliotecar: 
Coriolan Zuiao, teolog" c. II.; oassar: Ge
orge Dogariu, teolog c. II; controlor: Ion 
Naia, ped. c. III.; vicebiblioteoar: loan 
Prohab, ped. c. II. Membri în comitet s’au 
ales: loan Pincu, teolog c. III.; Iosif Bir- 
ta, teolog o. III.; loan Buliga, teolog c. 
II.; Valeriu DabicI, teolog o. II.; Cornel 
Panciovan, teolog o. I.; Radu Pirtea teo
log o. I.; Nicolae Gavrilă ped. c. III; Pe
tru Oprișteanu, ped. c. II.; și loan Oprea 
ped. o. I.

—o —
Serbări In Germania. împăratul șiîm- 

părătâsa Germaniei au sosit în 18 1. o. pe 
la amiadl pe pieța monumentului împăratu
lui Frederic la Woerth. După salutările gu
vernatorului prinț de Hohenlohe și discur
sul generalului Mischke, monumentul a 
fost descoperit și remis pazei guvernato
rului. împăratul Wilhelm călare a rostit un 
discurs. A mulțumit în numele împărătesei 
Friderio și a casei de Prusia pentru dove- 
dile de simpatie și de pietate date acll. 
A esprimat dorința de a-se lua angaja
mentul solemn, în fața monumentului, de-a 
face totul pentru a conserva ceea-ce s’a 
câștigat. A terminat strigând ura pentru 
împărătesa Frederic. Majestățile lor, perso- 
nagiile princiare și deputațiunile au depus 
corone. După defilarea trupelor persona- 
giile princiare s’au dus la Froeschwiller, 
ca să dejuneze la contele Dworekheim. 
După amâdl au plecat la Strasburg unde 
au sosit cu împărătesa Frederic la 5 ore.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului 

al Il-lea al Asociațiunei transilvane pentru 
iteratura română și oultura poporului ro
mân se convocă pe diua de .? Roemvre 
1895 la 2 ore p. m. în comuna Tohanul 
vechiu, la oare se învită onorații membri 
și toți aceia, oarî se intereseză de progre
sul poporului român.

Onorații membri sunt rugați a-șl 
achita taxele.

ZerneștI, 12 Octomvre 1895.
Nicolau Garoiu, 

direotor.

NECROLOG. Văd. Magdalena Boroș 
n. Bozontai ca sberă, Ion Marcuș ca frate, 
Ana ca soră, Alesandru Demetriu, Maria 
și Ana Marcuș ca nepoți și nepote, în nu
mele lor și al celorlalți consângeni cu 
inima înfrântă de durere anunță repausarea 
în Domnul a iubitului lor ginere, frate, 
unchiu și consângân Nicolau Marcuș, pa- 
roch gr. cat. în Oradea-Mare, asesor con
sistorial, referent la tribunalul matrimonial, 
membru la ofîoiul esactoral diecesan și di
rectorul școlei elementare gr. cat. din 
Oradea-Mare, întâmplată în 7 (19) Oct. 1895 
în an. 54-lea al etății și 29 al preoției sale.

Oradea-mare 7 (19) Oct. 1895.
Fiă-i țărâna ușoră și memoria bine

cuvântată !

DIVERSE,
Glume de litere în îstoriă. Lucru 

curios : mai toți bărbații, cari au fost prim- 
miniștri și șefi de cabinet aprdpe în ace
lași timp în Austro-Ungaria, au avut nume, 
cari s’au început și se încep cu aceleași 
litere inițiale: Pe când prim-ministru era 
în Viena Auersperg, în Budapesta era 
Andrassy, de-odată cu Taaffe a fost 
Tisza, cu Windischgraetz a fost 
W e k e r 1 e, cu contele B a d e n i, actualul 
prim-ministru este baronul Banffy.

Vi<5ța socială în Londra. In cel mai 
aristooratio district al Londrei, în West- 
End, esistă o specială agentură, oare fur- 
niseză ospeții la prânzuri, baluri și serate. 
Se întâmplă, oă âspeții outăruia renunță în 
ultimul moment la partioipare; în astfel 
de cașuri stăpânii casei trimit la agentură 
și-’șl „comandă" doi-trei cavaleri ori dame' 
Agentura încunosoiințâză numai deoât pe 
confidențialii săi, cari apoi grăbesc la lo
cul destinației lor. Veritabilii invitați nu 
danseză bucuros, er domna casei are dato- 
rința să îngrijescă de amusarea cooonelor. 
In ast-fel de cașuri sunt forte bine venițl 
ospeții comandați, cari pe lângă aoeea 
că primesc câte 10 fr. pentru acoperirea 
speselor, mai au și „fericirea" să dan
seze cu dame alese, frumose și tinere, — 
și să prândescă bine! S’au întâmplat și 
oasurl, oă unul dintre acești ospețl furnisațl 
a produs „tiohi-tichi" la inima oâte-unei 
dame tinere și bogate, oare apoi l’a făcut 
să bată calea îhflorilată a prințului Hymen. 
Agentura trimite comandatorului un cont 
destul de pipărat, mai ales decă’i furniseză 
oâte-un ospe mai „distins". Pe timpul când 
în Londra vieța socială e în flore — Mai 
și Iunie — agentura face daraverl esce- 
lente, der nu-i merge rău nici în oele-lalte 
periâde ale anului. Agentura acâsta are la 
disposițiune marfă pentru orl-oe destina- 
țiune. Ast-fel d. e. are âmenl, pe cari îi 
furnisâză numai pentru petreoerl libere, în 
grădini, alții pentru salone, etc. Are apoi 
și detectivii ei particulari. S’a întâmplat 
adecă la o ast-fel de petrecere, că o damă 
șl-a perdut broșa de diamante, âr alta 
scăpându-șl jos evantaiul, de-odată cu ri
dicarea acestuia a făout nevădută și broșa. 
Detectivul, oare de alt-cum era îmbrăcat 
pe deplin conform „bontonului", se apro
pia cu reveriDță de dama cu prioina, care 
era din o familiă distinsă, și o faoe atentă 
între complimente profunde, că între cutele 
fustei sale cu bună sâmă „s’a perdut-o 
broșă de brilante, oare numai cu puțin mai 
’nainte cătjuse dela o altă damă. Dama la 
început dă pe indignata și ofensata, dâr 
la insistența ourtuâsă a detectivului la urma 
urmelor totuși s’a văcjut constrîusă să pre
dea broșa.. Detectivii aceștia particulari 
însă sunt atât de abili și galanțl în împli
nirea oficiuiui lor, încât episâdele de soiul 
celui desoris aoi se strecoră de tot neob
servate printre mulțimea, ce-șl petrece fără 
nici o grijă.

Literatură.
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loau Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fl. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nu 
despera^, pentru cor bărbătesc. Prețul 
30 or.

*

Sub direcția d-lui Dumitru Stăncescu 
s’a publicat în editura librăriei Carol Mul
ler din BuourescI Calendarul Ilustrat al 
„Bibliotecei pentru toți" cu 14 gravuri 
forte bine reușite și 176 pagini cu o ma
teria alesă din autorii oei mai buni români 
și streini. Calendarul eoesta se vinde cu 
prețul moderat de 50 bani = 25 cr.

*
Liniștea Casei, romanîi de I. C. Panțu 

formații mare 203 pagine. Costă 60 cr.

Proprietar: Dr. AwreS Ifflure^ianu.

Redactor responsabil; Sregwrîu



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 225—1895.

Nou abonament
la

SâlBTâ TBAISIiWHI 

€u fi Octoinvre fi8®5 si. v.

Cursul Sa bursa din Viena.

s’a deschis nou nhnnanient Sa 
care invităm pe toți amicii și sjsri- 
Jinitoi-ii foiel iicatre.

Fr-oijul abosusasEtosratuSuâa
Pentru Austro-Ungaria:

un a,n 
șese lixni 
trei 1-u.rxi.

pe 
pe 
pe

12
S
3

Pentru România și străinătate:
40 franci

fl. 
fl..
fl.

pe "O-ZX Sbzx
pe șese Itclxlî...................... 20
pe trei 1-u.aa.î ...................... IO

Abonamente la numerele cu 
de Duminecă: 

Pentru Austro - Ungaria: 
un an ........................................
șese lung . ...............................

Pentru România și străinătate: 
un an ........ 8 franca
sese luni .... • . 4 n

Abonarea se pote face mai ușor

data

pe 
pe

pe 
pe

Din 18 Octoinvre 1895,
Renta ung, de aur 4°/0 .... 120.80
Renta de cordne ung. 4% • • • 98.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 123.85
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2% 101.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.65
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.75
Renta de hârtie austr..........100.50
Renta de argint austr.......... 100.65
Renta de aur austr............... 121.35
LosurI din 1860   151.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1059.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 481.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398.50
NapoleondorI........................  9.53*/2
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................................120.05
Paris vista.................................. 47.52’/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.10
Note italiene..................................  45.12
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OreSe de eassă della 8—L
Giro-Conto
la banca

Anstro-Ungarl
d

„ALBIIA»
INSTITUT BE CREDIT Șl DE ECONOMII 

FBLmLA BRfiȘOV

Cec-Conto
la, postă
Nr. 505.

s _____

v

prin mandate poștale.
Administrațiunea

„Gazetei TB’aiBsiSwaoies8'1.

MtiBCiun
(inserțiimi și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
adminăstratiuna. Urc cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădereient, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orY.

Adminîstr. „Gazeta Trans'“

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Ootomvre 1895.

Bancnote rom. 
Argint român. 
Napoleon-d’orl 
Galbeni 
Rnble rusescl 
Lire turcesol

Camp.
Cump.

Mărci germane Cump.

9.49 Vend.
9.45 Vend.
9.51 Vând.
5.75 Vend. 

128.— Vând.
58.60 Vend.
10.75 Vend.

9.52
9.50
9.53
5.80

101.75Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend.

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

Kundmachung.
Mit 1 Ianner 1896 wird die Lieferung nachstehender, fur die Gar- 

nison Kronstadt erforderlichen Menage-Artikel auf die Dau er eines Iahres 
d. i. bis 61 December 1896, vergeben, u. zwar:

| 1. Rind Schweine-Kalb und Schaf-Fleisch,
] 2. Schmalz und Spek,
] 3. Mehl Nr. 0, Nr. 3 und Nr. 7 (Budapester Typen)
| 4. Gemuse, Gewiirze, Grunzeug etc.,

5. Seminel und Semmelbrdsel,
6. Es8ig und
7. Zucker.

Die in den Gruppen I und II, sowie die unter Punkt 6 und 7 an- 
gefuhrten Artikel, werden auch getrennt vergeben.

Offerte, versehen mit einem Vadium von 50 fl., sowie Muster-Proben 
sammtlicher Artikel, sind bis 10 November 1. I. an die Verwaltung 
(Truppen Spital Nr. 13, wo auch năchere Bedingungen zu erfragen sind), 
einzusenden.

Die Offertverhandlung findet am 15 November d. I. statt, worauf 
die Verstăndigung der Offerenten erfolgt.

Kronstadt am 18 Oktober 1895.
805,1—1

Gruppe I

Gruppe II

SBie Verwaltung*.

Sz. 257—1895 vegr.

Arveresi hirdetmeny
Aldlirt birdsâgi vegrehajtd az 1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-sa er- 

telmeben ezennel kozhirrA teszi, hogv a Zernesti kir. jbirbsâgnak 
525—894 sz. a. kelt vegrehajtâst rendelO 6s a Zernesti kir. jârâsbiro- 
sAgnak 1940—895 sz. a. kikuldetest tartalmazd vegzese folytAn Bucur 
Gonța simoni lakds javAra Moșoiu Iosif alsd moecsi lakds ellen 101 
fr. tdke, es eddigdsszesen 20 frt. 45 kr. perkoltseg koveteles erejeig 
elrendelt kielegitesi vegrehajtAs alkalmAval birdilag lefoglalt As 340 
frt. becsu.lt ingosAgok u. m. lcvak, sertesek, szena ds burgonya nyil- 
vAnos Arverea utjAn el tognak adatni.

Mely Arveresnek az 1957—1895 sz. kikuldetest rendeld vegzds folytAn 
a helvszinen vagyis Alsd Mdecsen es FundAtAn leendd eszkozlesere 
1895-ik Avi Oktober hd 25-ik napjAnak deleldtt 8 es kdvetkezd drAja 
hatAridoul kituzetik es ahhoz a venni szAndekozdk ezennel olymegjegy- 
zessel hivatnak meg, hogy az erintett ingosAgok ezen Arveresea, az 1881-ik; 
evi LX. t. cz. 107. §-a ertelmeben a legtCbbet igerdnek becsAron aldl is 
elfognak adatni, a netalAni elsObbsAgi igenylok pedig felhivatnak, mi- 
szerint jogaikat az emlitett t. cz. 111. es 112. §-a alapjAn Arverezes meg- 
kezdeseig ArvenyesitsAk.

Az elArverezendd ingdsAgok vetelAra az 1881-ik evi LX. t. cz. 
108. §-a szerint fizetendd.

Kelt ZerneBten, 1895 evi Oktober hd 12-en.
HUSZÂR VILMOS 

kir. birosAgi vegrehajtd.

PrilllBSCB depuneri spre fructificare |JB 1S10 4 2°|o
netto, solvindti însăși darea do interese;

SCOlltBZâ polițe comerciale CU 5J,2 \
UCCDFflU împrumuturi cambials și cambial-ipotecari CU li"o’ 
ȘfSClli credite în cont corrent ±îțtn“aI avantagi6sJ 

UCCWU împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6° oi

chim și mic nionBdB și IM flc valors
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

. . . . . . . . . .  fiscomiilBza gbb
’pZ cuboub dela efacie române; 

Măi si plăti 
îHoinlsiiiM^îisărcliiărlăe tacă

rn cu celtt mai
1 fl urcatti j
inn în modulă cehi r 
Jufl mai culanta ]
<u A * -

!
înainte de 

scadență, și

i pe piețele din țeră și 
! str ein State;

n sub cele mail ief- 
____ 1 tine condițiunl; 

lIlClliriBZa magazine și locuri libere de depou, toriuiT 
s6u strada G&rii Wr. 4S, care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de fîertt de statu, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierfl de stata;

TIPÎîîlflQPfl *n cahtatea sa ca representanță principală a so- 
pilillubuu cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York

Mim aimri io B Xr.-iSS1’’p""’ 
Onorahîleloru administratium de fonduri si p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5°|0 ale „Albinei 
ale căi’iîfu cupăne se resewmperă seiwests-wlu fără nici o 

«letragcre, șii cari se află de vencjare în cursul <119ei a bursei 
<Sin Budapesta, in piese <le 500, 1OOO și SOOfl de corene. 
Comparfendu cursurile și produsul» celorlalte efecte indi- 

gene, se pote susținea cu totu dreptulu, că

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5ff 
suntu n<|i relativii cele mai ieftine șl totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celu puțind întreită a ipoteceloru pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor!! 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

Orele die casssa dela 8—i

IB

oftrte

87- *

Sosirea §1 Blocarea imurilor h Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bueuresci la Brașov:

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

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

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 ore 15 min. dim in. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d am.
Trenul mixt: 7 6re 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 6re 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bueuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin» 
Tr. accelerat: — dre — rn, dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenul acoel.: 2 6re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)? 

Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimindța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

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

Trenul de persdne: 3 6re 1 după am.
Trenul mixt: 8 6re 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

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

’) Acest tren circuldză numai Joia, Dumineca și la sărbători.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pota face și reînoi 

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

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Âdmmistraț. „Gaz. Trans."

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

becsu.lt

