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„Abzug Croații!“
S’a 4ÎS; ȘÎ se repetă mereu, că 

la spatele studenților croați, cari au 
demonstrat în contra stegului un
guresc, arȚendul în pieța Jellacici 
din centrul orașului Agram, stă în- 
trega oposițiă croată.

Cu mai mult drept se pete 
cjice, că iiideretul acelei tinerimii 
universitare, care strigă ac|I pe stra
dele Pestei: „Abzug Croații41, stă 
întrega oposițiă maghiara.

In ce privesce tinerimea croată, 
a spus’o destul de lămurit unul din 
membri oposiționalî ai consiliului 
comunal din Agram, că în împre
jurările de astăcji, când nu domnesce 
sincera înțelegere între Unguri și 
Croați, „junimea croată a făcut pbte 
mai multă onbre stogului unguresc 
arcjendul, decât Maghiarii, cari vor 
se-1 octroeze poporului croat, ca 
semn al subjugării14.

De aceeași părere sunt și stu
denții croați din Viena, cari în nu- 
mer de peste o sută și-au declarat 
simpatia pentru colegii lor din 
Agram. Suntem convinși, c}ic ei în 
declarația lor, că studenții din 
Agram n’au avut altă intențiune 
decât de-a protesta în contra bc- 
troărei ideilor streine.

Firesce, că cu totul altfel cugetă 
tinerimea maghiară. Demonstrațiile 
ei anti-croate au avut de scop a in
troduce acțiunea parlamentară a 
oposiției. Acestă acțiune tinde a 
dobendi satifacțiune pentru vătă
marea vac|ei statului ungar din 
partea Croaților, seu mai bine dis a 
se folosi de acest prilegiu pentru a 
da o lovitură guvernului și șefului 
lui br. Banffy.

Și într’adever oposițiă maghiară 
s’a hotărît ca din incidentul arderei 
stegului unguresc în Agram se facă 
un asalt combinat asupra posiției 
cabinetului Banffy.

Oposiționalii din stânga estremă 

s’au unit și au ales pe însu-și Fran- 
cisc Kossuth, — pe fiiul marelui 
revoluționar, care prin vehemența 
sa a fost provocat odinibră conflic
tul cu Croații, ce a isbucnit atât de 
sângeros — la 1848/9 — ca să in
terpeleze pe ministru-președinte în 
afacerea demonstrațiilor din Agram. 
Din partea partidei așa numite na
ționale a interpelat contele Apponyi.

Interesant este, că Francisc 
Kossuth a întrodus interpelația sa 
prin afirmarea, că tinerimea croată, 
care a demonstrat în piața Jellacici, 
a represented opiniunea publică croată. Lui 
nu-i este de ajuLS satisfacția ce-a dat’o 
majoritatea consiliului comunal din 
Agram, esprimându-și părerea de 
de rău pentru cele întâmplate, âr 
dâcă l’au ales pe Banffy cetățăn de 
onore, acăsta privesce numai cins
tita lui persona și n’are nimic co
mun cu națiunea maghiară.

Kossuth vede în vătămarea stâgu- 
lui unguresc semnul unei băle vechi. 
Guvernele dela 1868 încăce n’au 
sciut să valoreze idea de stat ma
ghiar în Croația cu energia cuvenită, 
n’au sciut să controleze cum se 
cade autonomia croată.

Nu se plânge însă numai în 
contra atentatului, ci mai cu sămă 
în contra atitudinei ministrului-pre- 
ședinte Banffy, care n’a sciut să 
stăruăscă pe lângă Regele maghiar 
și se’l îndemne a condamna în mod 
mai energic acel atentat contra sta
tului maghiar. Banffy, dice Kossuth, 
nu șl-a împlinit îndatorirea sa ca 
prim consiliar al "regelui maghiar.

Acest prim consiliar însă a cău
tat de-ocamdată să încunjure de a 
răspunde la interpelația lui Kossuth 
și la aceea a lui Apponyi, 6r parti- 
sanii săi au făcut tot posibilul, ca 
să împedece de a se pune la ordinea 
dilei cestiunea satisfacțiunei pentru 
vătămarea stâgului unguresc din 
partea croată.

Ori se va discuta pe larg, ori 
nu cestiunea acestei satisfacții în 

dietă, este fatal pentru Maghiari și 
pentru vacța guvernului și a statului 
ungar, că de-odată cu strigătul 
„Dole madjarski zastava44, ce face 
să se cutremure piețele din Agram, 
în Budapesta, capitala ungară, ră
sună din nou strigarea sălbatica 
„Jos cu Croații!“.

Situația Monarchiei austro-ungare.

Intr’unul din numerii săi mai 
recenți „Nene Freie Presseu espune 
în modul următor situațiunea din 
monarchia Austro-ungară :

In diferite puncte ale Monarohiei se 
ivesc nisuințe, cari lucrâză pentru răstur
narea actualei ordine constituționale a Mo
narchiei.

In Boemia, feudalii și Cehii au opus 
constituția boemă constituției austriaco. 
In Stiria, Carintia și Țările litorale, Slo
venii cer unirea teritoriului în care pre
domină limba slovenă, într’un teritoriu po
litic. In Dalmația, Croații au pus în pro
gramul lor deslipirea acestui teritoriu de 
Austria și unirea sa cu regatul Ungariei. 
Antisemiții din Viena duc o luptă pronun
țată contra principiului dualist, și proclamă 
răsboiul de supunere a Ungariei.

Dincolo de Leifha, adauge citatul cjiar, 
iredentiștii români pretind desființarea unirei 
ou Transilvania, restabilirea principatului 
și anexarea teritoriului locuit de Români. 
In Croația, Starcevicianii și Strosmayerianii 
vor să anuleze concordatul cu Ungaria și 
să crefze un stat slav, având drepturi 
egale cu Austria și Ungaria, i care să cu
prindă Croația, Dalmația și provinciile 
ocupate.

Nu trebue uitat nici noul partid: 
partidul poporal din Ungaria, ai cărui șefi 
sunt hotărîțl să dea cu toporul în consti
tuția ungară, pentru a abroga legile poli- 
tico-religidse și a pleca Ungaria sub jugul 
concordatului care se va reînoi.

Representanții tuturor acestor agita
țiuni și atacuri contra ordinei constituțio
nale esistente sunt legați între dânșii. Ro
mânii au făcut un pelerinagiu la antise
miții din Viena, contele Ferdinand Zichy 

oferă naționalităților din Ungaria coalisarea 
cu partidul său (!!?); d-1 Lueger jbcă pe 
advocatul Slovenilor și Croaților din Aus
tria, ca și pe al Românilor, Slovacilor și 
Starcevicianilor din Ungaria. Și tote aceste 
elemente, cari se resvrăteso contra ordinei 
constituționale a Monarchiei și ținteso Ia 
răsturnarea ei, au tdte o caraoteristioă ciu
dată : le place să se drapeze în mantaua 
dinasticismului, caută să provdce credința, 
că numai interesul dinastic e motorul tu
turor acțiunilor și nisuințelor lor, și fac ca 
și când ar fi închiiiat sentimentul esclusiv 
al lealității cătră Tron, și trebue să apere 
Corbna contra sfetnicilor ei.

Aprâpe s’ar pută sjunge la ideea, că 
și ou ocasia demonstrațiunilor recente diu 
Agram, tot dinastioismul a fost motivul 
principal. Voia să se arate în fața monar- 
chului dușmănia și ura contra Ungariei.

Aceia cari voiesc să răstorne ordinea 
constituțională uită însă un lucru, adauge 
qiarul vienes: ordinea acesta pe care voesc 
s’o răstorne e opera unei luorărl mari, e 
fructul unei activități de aprope trei-4eol 
de ani a împăratului, cu a oărui voință și 
sancționare s’a creat acâstă ordine consti
tuțională, și a devenit fundamentul acestei 
Monarchii. Uneltirea, care tinde să răs
torne ordinea stabilită de împărat, ca re- 
sultat al unei munci guvernamentale spi- 
nose, în unire cu factorii constituționali ai 
monarchiei, e în oposițiă directă cu aotele 
Coronei, și lealitatea minoinbsă e «contras
tul adevăratului dinasticism, căci pune 
voința și faptele monarchului într’o con- 
tradioere, care'este esclusă din stima da
torită Coronei.

Sfirșitul conflictului
(Din camera magnaților.)

In ședința dela 21 Octo'mvre n. o. a 
camerei magnaților s’a pus capăt, oum am 
anunțat în numărul de erl, vechiului con
flict iscat între cele două camere din causa 
proiectelor de reformă politică-bisericâscă.

S’a pus la vot pentru a patra-oră 
proiectul de lege privitor la liberal esercițiu 
religionar, care cu o majoritate de 7 vo
turi a fost primit, împreună cu tote acele

FOILETONUL „GAZ TRANS.44

Memoriale Sui Rochefort.
(F i n e.)

Vieța mea a fost forte variă și 
ag tată. Ca fiiu al unui poet, spoi ca 
însu-ml poet, ca autorul mai multor farse, 
ca cjiarish deputat și osândit, m’am învâr
tit în tbte cercurile, și am âmblat în în- 
tregă lumea. Pe când eram încă copil mic 
adese-orl mă lua tatăl meu cu sine la pro
bele pieselor sale. Abia eram de cinci ani 
când d-șora Fargueil, care juca atunci pe 
„Demonul nopții14, îmi făcea presente de 
bombone în Foyerul teatrului Vaudeville. 
De-altmintrelea și eu o aflam atât de fru- 
mbsă și fermecătâre, încât acasă mcl-o- 
dată nu vorbeam despre ea, fără ca să 
esclam din adâncul inimei : „Aș adora-o !“ 
De aceea mama mea în anii mai târdîi se 
îndatina a mă întreba: „Dâr și acum ai 
adora pe d-ș6ra Fargueil ?“

Când eram de șepte ani, adese-orl 
mă legăna pe genunchi madama Doche, 
care juca rolul principal în farsa „Pagi și 
pescărițe44, scrisă de tatăl meu. Pe când 

eram gimnasist, mă învitâ odată Rachel la 
masă. Editorul Hetsel mă duse la ea, ime
diat după-ce îșl împlinise față cu mine ro
lul ca naș, de6re-ce chiar când eram să în
tru în gimnasiu, în etate de 11 ani, mamei 
mele îi veni în minte, că uitase a mă 
boteza.

In anul 1848 mă primi Lamartine, 
care atunci stetea în culmea gloriei, în 
Rue dela Viile l’Eveque. Două-cjeol de ani 
mai târejiu îl văcjui ârășl. îmbătrânise și se 
făcuse gros, gâtul îi era plecat și nasul 
roșu. Astfel stetea în antișambra financieru- 
lui Folidore Millaud, ți aștepta să capete 
piesele de 20 franci, după cari poetul 
venea în mod atât de prosaic ca să-i ia în 
primire.

înainte de ce mă amesteoai în poli
tică și înainte de-a zăcâ ani de 4’1® prin 
temnițl și prin exil, îmi petreceam timpul 
âmblând prin musee și esposiții de tablo
uri, căci deja în copilăria am învățat a 
prețui și iubi tablouri vechi la un artist 
bătrân, oare se ocupa cu restaurarea de 
tablouri. De aci mi-am însușit mania de-a 
scruta pe la neguțătorii de anticitățl după 
obiecte prețiose. ,a.dese-orl părăsesc cea 

mai alâsă societate, pentru de-a pută sco
toci prin prăvălii vechi, unde scrutez și 
esamines rame rose de viermi. Dă omul de 
multe-orl pe acolo de lucruri surprin4âtore, 
dâr și mai de multe-orl de — stelnițl.

Am apucat și timpul de deoadență al 
artiștilor în pictură, oarl la înoeput îșl vân- 
dură tablourile cu prețuri fabulose și to
tuși ajunseră pe încetul să fiă proletari. 
Am vă4ut însă pe alții și propășind, așa 
încât li-se cumpăneau cu aur tablouri de 
acelea, cari mai înainte zăcuseră în pul
bere. In tinerețele mele locuiam în același 
etagiu ou Corot, și am vă4ut cum arunca 
el pe podinele odăii și cum călca în pi- 
oiore peisagiele sale, cari stirniră admira- 
țiune generală la cea din urmă esposițiune 
a tablourilor lui Oorot în palatul Galliera. 
La un mic neguțător de opuri artistice în 
Rue Notre-Daine de. Lorette întâlnii pe 
Millet. El îșl îmbia aceluia pentru 300 
franci un tablou, care mai târ4iu se vân- 
duse pentru &7.000 de franol, și care re- 
presenta pe e femeiă, ce cose la lumina 
lampei. Am vă4ut epistole de ale lui 
Millet, în cari marele artist, ale oărui și 
cele mai mici desemnări se ridică astă4l 

până la cer, soriea desperat: „Nu cutez a 
trece pe dinaintea fleșerului, N’am doi 
franci în t6tă casa, și aoâsta durâză acum 
deja de douăzeci ani.44

Astfel mi-am petrecut viâța sguduită 
de atâtea incidente, am trăit în cercul băr
baților celor mai renumițl și am fost 
amestecat aprope în tâte catastrofele. In 
tot cașul atât dușmanii, pe cari i-am câș
tigat, cât și aceia, pe oarl îi mai pot 
oăștiga, nu-mi vor denega reounosoința, oă 
eu nici-odată n’am atacat pe nimeni pen
tru de a-i face concurență, și nici din mo
tive josnice de rivalitate. Nicl-odată nu 
m’am bătut după posturi și onoruri. Deoă 
înceroam să răstorn pe cine-va, ceea-ce se 
întâmpla adese-orl, atunci nu-i 4ioeam: 
„Ote-toi de IA, que je m’y mette44 (Dă-te 
jos de acolo, oa să mă urc eu), ci în în
trega mea viâță am urmat următorei de
vise: „Ote-toi de lâ, que je ne m’y mette 
pas.44 (Dă-te jos de acolo, ca să nu mă 
urc eu).

(r>Pol.u) v. S. 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 227—1890.

părți, contra cărora membrii oposițiunei 
din camera magnaților au luptat într’un 
mod atât de energio și hotărît timp de doi 
ani de cJjI®-

Acum „liberalii" jidano-maghiarl ju- 
bilâză și saltă de bucuria învingerei. Ne- 
oonfesionalitatea, sâu mai bine dis pâgâ- 
nismul, are sâ fiă în scurt timp ridicat la 
valâre de lege. Cine va voi să mai aibă o 
biserioă și să mărturisescă vre-o credință, 
o va face; cine nu, e liber de-a se lipsi 
de acestea. Jidovismul e ridicat în rangul 
biserioelor creștine, avend aceleași drepturi 
și aceleași avantagii în tâte privințele, dată 
fiind și posibilitatea de-a trece la legea 
jidovesoă.

Acestea sunt prinoipalele puncte ale 
celei mai nouă învingeri raportate de par
tida „liberală14 a guvernului în camera 
magnaților. Causa acestei învingeri însă nu 
este a se atribui vre-unei slăbiri a opo- 
siției, a căreia putere de resistență este 
tot așa de vigurâsă, ca și înainte, —ci în
vingerea are s’o mulțumăsoă guvernul numai 
împrejurărei, oă de astă-dată n’a cruțat ni
mic pentru de-a scdte voturi chiar și din 
pietri. Nu prin forța argumentelor, ci prin 
puterea numerică, pe care a sciut’o să și-o 
îumulțăseă și să și-o pună în mișoare cu 
totă forța posibilă, a raportat guvernul și 
aderenții săi acestă învingere.

Discuțiunile au fost scurte, mărgi- 
nindu-se mai mult numai la nisce deolara- 
țiunl. Din partea oposiției lupta a sus- 
ținut’o contele Ferdinand Ziohy. El a și 
vorbit mai întâi în contra §-lui 23, privi
tor la neconfesionalitate. Acest § însă a 
fost primit ou tote astea cu 118 contra 
111 voturi. Asemenea au fost primiți pa- 
ragrafii 22 și 24, fără desbațere, prin 
sculare. . .

La § 25 (după textul comisiunei de 
trei § 22), care cuprinde trecerea dela 
creștinism la jidovism, dispune, ca pa- 
ragrafii 1—8 ai art. de lege LIII : 1868 să 
se estindă asupra tuturor confesiunilor re- 
cepte, prin urmare și asupra celei israelite 
(a căreia recepțiune s’a făcut prin legea 
nu de mult sancționată.)

Contele Ferd. Zichy a propus să se 
stergă § 25 (reap. 22). Articulul de lege 
LIII: 1868, dise el, privitor, la recipro
citatea confesiunilor oreștine, voițl să-l 
estindețl și asupra confesiunei jidovesol, 
prin urmare asupra unei confesiuni ne
creștine. Eu nu pot nici-odată să con
simt la aceea, ca cel odată botezat să 
se pdtă treoe in mod legal la confesiunea 
jidovăscă, de-6rece după învățăturile bi- 
sericei, botezul lasă în om urme, ce nu se 
pot șterge. Un creștin nici că pote vota 
acest paragraf; cel oe-1 votăză în<ă, tăgă- 
duesce religia și pe Dumnedeul lui... (CâțI-va 
membri din partida contrară rid.) Pot 
numai să compătimesc pe aceia, cari sunt 
în stare a rîde asupra unei astfel de ob
servări,—cari sunt în stare a-șl face haz 
din aceea, că țere se despoiă de caracterul 
ei creștin și oă Dumnecjeu se detronăză... 
Deoă acest § va deveni lege, Ungaria în- 
cetezăde-a mai fi un stat creștin („Eljen“-url 
sgomotâse în drepta, mare mișcare în 
stânga.)

Ministrul de culte Wlassics protesteză 
contra observărei ante-vorbitorului, după 
oare prin primirea paragrafului țâra s’ar 
despoia de caracterul ei creștin, pice, că și 
în alte țări esistă asemeni disposițiunl, fără 
Ca ele să-și fi perdut caracterul creștin. 
Vede, oă propunerea contelui Zichy e în
dreptată în contra Jidovimei, care însă nu 
merită aoestă tractare. Se râgă, oa camera 
să primesoă §-ul, după cum l’a stabilit oo- 
misiunea de trei.

Punendu-se la vot contra-propunerea 
lui Ferd. Zichy, acâsta se respinge cu 120 
voturi contra 113, prin urmare cu o ma
joritate de 7 voturi.

Contele F. Zichy mai propune un 
adaus la aoest §, respective un nou §, dâr 
propunerea lui se respinge, âr ceilalți pa- 
ragrafl se primeso fără desbatere.

Ședința, la care au luat parte și toți 
archiereii români, se încheiă la 2 âre p. m. 
Observăm, că și de astă-dată magnatul Dr. 
Iosif Gal a votat cu cei din tabăra guver
namentală. Dintre episcopl, numai episcopii 

unguri reformați și unitari au votat cu gu
vernul.

*
Votarea de acjl, prin care s’a primit 

proiectul privitor la liberul esercițiu reli- 
gionar, este a se asorie, cjioo „Budapester 
Tgblt.u, numai și numai influințărei monar- 
chului, căol prin nobilitările săvîrșite de 
curend s’au schimbat cu totul raporturile 
voturilor în oamera magnaților. O majori
tate de 7 voturi partida guvernului n’a do- 
bendit’o pănă acjl în tot decursul luptelor 
bisericesci-politioe. Din rondurile oposi- 
țiunei au lipsit câțl-va și acâsta s’a espli- 
cat așa, că oercurile vienese doreso să se 
sfîrșâscă odată lupta bisericâsoă politică.

Acâsta s’a și întâmplat în parlament, 
dâr lupta se va continua cu atât mai viu 
în țâră în viâța practică.

Din Agram.
Primarul din Agrara a conchiemat o 

ședință estra-ordinară a consiliului comunal, 
la cererea a 21 membri, pentru-ca să fiă 
aleși Banffy și Khuen-Hedervary cetățeni de 
onore ai orașului.

Propunerea a făout’o în ședința de 
Luni a consiliului comunal Dr. Tomasicl, 
motiviind’o cu aceea, că br. Banffy și Ba
nul Hedervary au fost inițiatorii visitei 
Majestății Sale, prin care a fost distins nu 
numai orașul oi întrega națiune. Drept re- 
cunoscință orașul să le confere cetățenia 
de onâre.

Folnegovicl dioe, că propunerea este 
de natură eminent politică. Datoria lui este 
de-a da espresiune părere: soților săi din 
minoritate, arătând situația așă cum este. 
Demnitarii din cestiune sunt purtătorii 
unui sistem, pe care nu-l putem niciodată 
recundsce, și contra căruia vom lupts, cât 
vom trăi, deore-ce stăm pe basa deplinei 
egale îndreptățiri a celor două națiuni su
rori (zivio!). Putem dâr să le recunoscem 
meritele, dâr nu-i putem distinge. Visita 
Majestății Sale a răsturnat calumnia duș
manilor noștri, și a dovedit, că în Corațiă 
nu esistă partidă politică, oare să lupte 
în contra tronului, și care să nutrâscă cu
rente, ce voiesc să aducă în conflict inte
resele monarchiei cu celea ale Croației. 
Calumnia îndreptată contra partidului drep
tului a fost nimicită prin urmare prin primirea 
însuflețită a regelui, der în același timp s’a 
întâmplat ceva, ce pf-rea a fi ârășl în con
tra nostră, adeoă demonstrațiunea studen
ților, care va fi una din căușele, ce ne-au 
adunat aici.

La votare s’a primit cu majoritate 
propunerea de-a proclama pe Banffy și pe 
Hedervary ca cetățeni de onore ai orașului 
Agram.

După acâsta primarul Mozinsky pro
puse să se enunciă, că la demonstrațiunea 
câtor-va studențl în contra tricolorului na- 
țiunei sore maghiare n’a luat parte nimeni 
dintre cetățeni, și aceștia condamnă faptul. 
Tot-odată consiliul comunal declară, că și 
el condamnă amintitul fapt.

Membrul Felnegovicl (fi0®) 0& acâstă 
declarare e superfluă, și crede, că dâcă se 
face o declarare, trebue să se facă una 
pentru toți cetățenii. Propune apoi o re- 
soluțiune, în care se cjic0, că având în ve
dere, că toți oetățenii, fără deosebire de 
partidă, au dovedit pe timpul visitei Maies
tății Sale nu numai un tact esemplar, dâr 
chiar și reounoscința regelui pentru devo
tamentul nemărginit manifestat din tote 
părțile ; având în vedere, că asemenea s’au 
purtat cum se ouvine toți față ou ospeții 
și demnitarii aflațl aici; având în vedere, 
oă escesul de pe piața Jellacici s’a făcut 
numai de studenții academici, cari au să 
răspundă pentru acâsta: consiliul comunal 
nu află niol o causă pentru care se ia în 
apărare pe cetățeni sâu pe oraș în totali
tatea sa, contra soirilor tendențiose ale 
diarelor. Recunoscința prea înaltă îl scu- 
tesce de tâte acestea. Crede, că resoluția 
astfel compusă ar corespunde și onorei 
croate. Voiesce să vorbâscă și în numele 
acelora, cărora li-se impută, oă ar sta la 
spatele escedențelor. In poporul croat nu 
este nici o partidă, care ar aproba escesela 

sâu le-ar fi inițiat. (Zivio !). Aoâsta e fapta 
junimei, oare e și responsabilă pentru ea.

Folnegovicl încheia ast-fel: Aoelora, 
cari au vorbit contra incidentului, așa cum 
au vorbit studenții universitari în Buda
pesta, le răspund în numele acelora, ce 
sufer a<|I în închisore, în numele părinți
lor oa și a copiilor lor, că ei vor aduce 
aceluiași steag la același loc cu capetele 
descoperite cele mai entusiaste ovațiunl, 
și vor dovedi cea mai adâncă venerațiune, 
dâcă acest stâg va fi un simbol al sincerei 
uniri frățescl între cele două națiuni (Zivio !) 
Pe câtă vreme inse acâsta nu se întâmplă, 
junimea croată a făcut pote stegului maghiar 
prin arderea lui o mai mare onore, decât 
Maghiarii, cart voesc se-l octroeze poporului 
croat ca semn al subjugărei (Zivio).

In fine majoritatea a primit propu
nerea primarului, și s’a ales o deputațiă 
de opt inși, care să predea diplomele res
pective ministrului președinte și Banului.

Imperatul Wilhelm și Lobanoff.
,,Localanzeiger“ din Berlin afirmă, 

că ar fi aflat din isvor sigur urmă- 
țârele amănunte din convorbirea ce 
a avut’o împăratul Wilhelm cu prin
țul Lobanoff, ministrul de esterne 
rusesc, în Hubertusstock :

Lobanoff îi împărtăși împăratului, ca 
cea mai ferbinte dorință a Țarului ar fi să 
se întâlnâsoă și să vorbâscă atât cu Wilhelm., 
cât și cu monarchul Austro- Ungariei. Ța
rul speră, că dorința lui să va împlini deja 
în tomna acâsta.

Mai departe îi împărtăși Lobanoff îm
păratului german, că în Francia a câștigat 
convingerea, cum-că atât guvernul, cât și 
poporațiunea doresc în mod sincer pacea; 
de aceea se pote spera, că secolul acesta se 
va fini paclnic.

împăratul Wihelm răspunse, că și el 
împreună cu rudele sale doresc sinoer pa
cea, și se va bucura forte mult, dâcă Fran- 
cesii îșl vor putâ sărba neconturbați și în 
cea mai declină liniște esposiția lor festivă 
de pace, proiectată pentru anul 1900, de- 
ore-ce acâstă espoșițiă este o operă cul
turală eminentă.

Lobanoff trecu apoi la cestiunea ost- 
asiatică, și flise, că Busia nicl-decum nu 
pote suferi, ca laponezii să se stabilâscă în 
Coreea, de unde ei apoi ar pulâ molesta 
necontenit atât pe Ruși cât și pe Chinezi. 
In cașul acela Rusia ar fi silită se țină 
tot-dâuna armate mari în Siberia, oeea-ce 
ar pretinde imense jertfe materiale. De 
aceea laponezii în tot cașul trebue să iâsă 
din Coreea.

România agricolă.
V. Starea agriculture! actuale.

(Urmare).

Trecând acum la înzestrarea și 
cultura moșiilor mari și mici, tabloul 
va fi și mai puțin îmbucurător. Am 
văcjut mai sus căușele, pentru cari 
proprietarii n’au mai putut face și 
nici n’au făcut nici o îmbunătățire 
pe moșiile lor.

Sunt forte multe moșii de sute 
și mii de pogone întindere, cari nu 
au nici curte măcar, nici casă de 
locuit pentru proprietar sâu arendaș, 
și acesta trebue se șâdă cu chiriă 
în sat la un țăran, ori în casă ță- 
rănâscă. Dâcă are ceva instalațiă, 
ea este compusă din o casă de gard, 
ori poiantă. Om cu avere, și care 
face afaceri de sute de mii de lei 
pe an, îl găsesc! șecjend într’un bor- 
deiu în pământ, seu într’o hurubă, 
care stă se se dărîme în fiă-care mo
ment. Omeni cu cultură înaltă, cu 
posițiă însemnată în societatea înaltă, 
cari au cutreerat tote țările culte 
ale Europei și cunosc tote măririle 
și frumsețile lumei, nu au la moșiile 
lor instalațiunl și comfort cât un 
simplu țeran din alte state.

Ei nu fac instalații, fiind-că nu 
șed pe la moșii, și nu stau la moșiă, 
se vadă ce se petrece acolo, fiind-că 

nu au unde locui și cu ce se hrăni, 
ar trebui se trăâscă acolo în cea 
mai mare miseriă, — deci mai bine 
trăesc la BucurescI, ori se duc la 
Paris, Viena.

Arendașii, cari în cea mai mare 
parte au fost și sunt recrutați din 
clasele cele mai de jos ale socie
tății, li-au dat pe moșii cât au ce
rut, și nu li-au cerut în schimb pro
prietarilor se le facă nici o îmbună
tățire pe moșiă, fiind ei bmeni cu 
puține necesități față de viâță și so
cietate. Și prin aceea i-au nărăvit, 
de nu vor nici să audă de chel- 
tuell pentru ecarete și îmbunătățiri 
pe moșiă. Și decă i-ar cere un aren
daș vr’unui proprietar să-i facă aceste, 
vine un altul, care o ia și fără de 
acele. Apoi det obiceifi nici aren
dașul nu stă la moșiă, decât pănă 
seceră și treeră, și acolo nu are de
cât un vătaf, și acesta de obiceiu 
este un ignorat și fără de nici o 
pretențiune.

Afară de casă, arare-ori găsesc! 
grajduri, șoprone, magazii; mai gă
sesc! însă, ori nisce coșare de po
rumb destul de primitive și acelea 
ori că sunt numai nisce pari, îm
plântați în pământ, pe cari pe tim
pul culesului îi transformă în coșar, 
pentru pus porumb. De treerat se 
treeră sub cerul liber, âr pe timp 
de ploe, bucatele se acoper cu paie, 
vărsate pe mușamale ori în saci, și 
dela ariă se trimit de-a dreptul la 
gară, și apoi la Brăila. La gări, 
li-a făcut guvernul pretutindenea șo
prone deschise, acoperite cu tinichea 
ondulată, și do curii e dela Galați și 
Brăila.

Acesta este cașul obicinuit pe 
tote moșiile arendășesci. Omenii de 
serviciu șed în colibe sâu bordee, 
tăcute în pământ, er vite nu sunt, 
și dâcă sunt, ele sunt adăpostite după 
șirile-grămecjile de paie, ori cu to
tul ascunse în paie. De multe-ori 
omeni și animale împart unul și 
același culcuș și adăpost — paiele.

Puținele mașini, 2—3 pluguri, 
macsimum 10, 2—3 mașini de să- 
mănat, mașinele de secerat și ma
șina de treerat stau afară sub cerul 
liber,- în ploie și pic.

De grădină, de pomi, parc, plan
tații etc., nu se pomenesce. De multe- 
ori pe moșia, de multe mii de po- 
gone întindere, nu ai un singur co
pac ori tufă, nu ai un băț de lemn 
să. arunci după un câne. Numai 
unde și unde, pe moșia întinsă pe 
șesul imens, zăresc! câte-un arman 
— constând din câte-o șiră colosală de 
paie, părăsită, ori câteva vite în,ju
rul ei, care îți aduce aminte, că nu 
te găsesc! tocmai în Sachara, ci ești 
într’o țâră civilisată și cu cultură.

Dâcă întâlnesc! omeni în dru
mul tău, te îngrozesc! de aspectul 
lor — cu fețele leșinate de fome, 
cu hainele lor rupte și murdare, cu 
vitele leșinate, ca și ei, — âr păn- 
darii, vătafii și ispravnicii, stând în 
jurul lor, înarmați pănă la dinți — 
cu pusei, revolvere, cu iatagane și 
hangiare la brâu — încuragiându-i 
și ținându-i la muncă și dreptate.

Raporturile vechi patriarchale 
atât de educative și armoniose a 
proprietății mari asupra celei mici; 
autoritatea și influința personală, 
unde au ajuns!!..

De s’ar scula din mormânt un 
Sulzer și Wolf, străini de nâmul 
nostru, cari nu puteau în de-ajuns 
lăuda și slăvi frumsețea moșiilor și 
bogăția țărilor nâstre, ca să vadă 
ce au ajuns ele și unde ne-a dus 
sistema: laissez faire, laissez passer!

Și totuși strigăm cu toții: cul
tură, progres, reducerea speselor de 
cultură, ca să putem arunca mai 
multe cereale la Brăila și Galați și 
să putem susține concurența cu 
America!!! (Va urma)
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SGIRILE QILEI.
— 11 (23) Octomvre.

Noii miniștri români, afară de Stă- 
-tescu, au fo9t Luni în Sinaia spre a-se pre
santa M. S. Regelui Carol și A. S. R. prin
cipelui moștenitor. — Ministrul de resbel, 
generalul Budișteanu, chiămând Sâmbăta 
trecută în cabinetul său pe toți oficerii din 
administrația centrală de răsboiu, și-a es- 
primat înaintea lor dorința, ca oficerii să 
nu mai ia parte la luptele electorale.

Programa serbărilor împreunate cu 
adunarea generală a Societății pentiu fond 
de teatru român e următorea: Vineri în 
13 (25) Octomvre o. sera In 8 ore: Săra 
•de cunosoință la Hotelul „Central^ Nr. 1“. 
Sâmbătă în 14 (26) Octomvre: La 10 ore 
a. m.: Ședința I a sooietății în sala fes
tivă a gimnas. român. Sera la 7 âre: „Se
rata mu8icală“ a reuniunei române de cân
tări din Brașov, „Representațiune teatrală11 
de diletanțl și petrecere de dans; tote in 
■sala Hotelului „Nr. 1“. Duminecă în 15 
(27) Octomvre: La 11 ore a. m.: ședința 
II a Societății în sala festivă a gimnas. 
român. La 2 âre p. m.: Prân4 comun în 
sala Hotelului Nr. 1.

Subsorisul comitet aranjator îșl ia 
voia a faoe apel la întreg publicul român, 
de a participa în număr cât se pâte de 
mare, atât la ședințele acestei societăți, 
oât și la tâte întrunirile festive, ce se vor 
.aranja cu ooasiunea adunărei generale, 
sprijinind astfel societatea întru realisarea 
scopurilor sale culturale românescl. Bile
tele pentru serata de Sâmbătă se află de 
vâufiare la librăria N. I. Ciurcu și sera la 
cassă. înscrierile pentru prâncjul comun se 
-fac la d-1 prof. Gr. Chel ar iu, pănă Vi
neri sera. — Pentru comitetul arangiator : 
Virgil Onițiu, president; George Chelar, 
Dr. Iosif Blaga.

Mesura estraordinnră. După cum 
anunță „Timpul11 de astădî, d-1 general La
ho vâri, șeful statului major al armatei ro
mâne, e pus în disponibilitate, ca măsură 
diciplinară.

—o —
Câștigul de 80.000 corone al loteriei 

de classă, ce s’a tras Sâmbăta treoută, l’a 
făcut losul 45.429, pe care îl oumpărase 
cassa de păstrare din Tenke, și pe care 
imediat înainte de a se face tragerile în 
Budapesta, directorul numitei casse de păs
trare îl dărui unui prietin al său.

— o—
Testamentul ex-împerătesei Eugenia. 

După cum afirmă diarele din Paris, testa
mentul nenorocitei ex-împărătese Eugenia, 
soția lui Napoleon III, deja este cunoscut. 
Ea lasă câte-un suvenir fiă-cărui din cei 
3834 fini și moștenitori ce-i are. Cea mai 
mare parte din avere o vor moșteni oopiil 
princesei Beatrice, fiioa cea mai tinără a 
reginei Victoria.

—o—
Avis pentru coniercianți. In biroul 

■camerei comerciale din Brașov se pot ceti 
următârele escrierl de oferte pentru dife
rite iiferărl: Escrierea de oferte a minis
terului comun de resbel pentru liferarea a 
13.000 țole de iernă, 16.600 cearceafe de 
vară și 14.000 țole de cai; terminul pănă 
la 4 Noemvre 1895, 10 âre a. m. Escrierea 
de oferte pentru liferare de materiale de 
lemu în atelierele de mașini ale căilor fe
rate de stat; terminul pănă la 15 Noem
vre 1895. Escrierea de oferte a ministe
rului comun de resbel pentru liferare de 
haine și alte neoesarii; terminul pănă la 
20 Noemvre 1895. Escrierea de oferte a 
direcțiunei căii ferate din Budapesta pen
tru liferare de lemne; termin pănă la 15 
Noemvre 1895. Escrierea de oferte a pre
ședintelui tribunalului diu Brașov pentru 
liferare de mese, soaune și alte mobile; 
terminul pănă la 11 Noemvre 1895. In fine 
camera comercială din loc face atențl pe 
cei interesați, că în anul viitor se va țină 
în Berlin o esposițiă industrială. DetaliurI 
cu privire la tote punctele indicate se pot 
afla în biroul camerei comerciale din 
Brașov.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Purcăreni, 8 (20) Oct. 1895.

Onorabilă Redacțiune! In nr. 219 al 
„Gaz. Trans.“ s’a publicat o corespondență 
din PuroărenI, în care se spun lucruri, cari 
pe noi, cei ce cunâscem de-aprope împre
jurările, ne-au făcut să admirăm talentul 
născocitor al autorului, care scie să facă 
din alb negru și din negru alb.

Se vorbesce de alegerea viitorului 
preot al nostru și se acusă credincioșii, 
pentru ce au ales pe dl Toma Giurgiu și 
nu pe dl loan Bogdan, despre care se 
cjice, că încă de mult s’a pregătit pentiu 
asta și că a fost dorit de popor. Se pote, 
că d-sa se va fi pregătit; pe noi nu 
ne privesoe asta, der că în ce măsură a 
fost dorit de popor, aoâsta s’a văcjut destul 
de bine cu ooasiunea alegerei, când majo
ritatea s’a concentrat în jurul contra-oan- 
didatului, și nu în jurul d-sale.

Ca să ne dăm semă, pentru ce am 
votat pentru dl Toma Giurgiu și nu pentru 
dl Bogdan, acesta ar fi greu, deâre-ce ar 
trebui să facem asămănare între aceste 
două persone, oomparând trecutul și me
ritele lor, — lucru, ce chiar din considerare 
față de persona d-lui Bogdan nu voim să-l 
facem. Ar fi și de prisos acesta, deore-ce 
în ținutul nostru ambele persone sunt des
tul de cunoscute. In speoial, noi cunâscem 
pe părintele Toma Giurgiu, încă de când 
era învățător la noi, ca bărbat harnic, âr 
de când d-sa funcționeză ca preot în Zizin, 
purtarea și meritele d-sale sunt cunoscute 
mult mai bine în ținutul nostru, decât să 
mai trebuiască a-le arăta aci; a dat d-sa 
destule probe în mica sa parochiă de pănă 
aoum prin conducerea îuțeleptă și zelosă, 
âr luptele suportate pentru susținerea soâlei, 
a căreia esistență a asigurat’o, formându-i 
pe de-asupra și un fond de 1000 fi., sunt 
fapte vădite și cunoscute de toți în părțile 
nostre.

Dl Bogdan încă este destul de cu- 
nosout nu numai în cercurile de aici, oi și 
la Sibiiu, unde în două rânduri a cercetat 
teologia. Cine ar dori să-i cunosoă mai de- 
aprope trecutul n’are decât să se uite în ca- 
tastichele seminariului din Sibiiu, căci ele 
vorbesc destul de elocuent. Nouă ne ră
mâne să spunem numai, că nici un locuitor 
din comuna nostră n’a sciut, că d-sa a pă
răsit postul de copist dm Brașov și s’a dus 
la teologiă ou scopul, ca să ne fiă nouă 
preot. De-am fi sciut, fiă sigur, oă i-am fi 
spus dinainte să nu se osteuâscă.

In Noemvre se va împlini anul, de 
când părintele Ioan Bogdan (tatăl) a pu
blicat poporului în biserică, că are necesi
tate de ''capelan, din causă că-i tremură 
manile și nu mai vede bine să scrie. Vestea 
acâsta a produs buouriă între noi și numai 
decât poporul s’a consultat între sine și a 
trimis o deputațiune, constătătore din mai 
mulțl fruntași din sînul său, la părintele 
Toma Giurgiu în Zizin, invitându-1 să con
cureze pentru postul de capelan; deputa- 
țiunea a declarat încă atunci, că în cas, 
dâcă d-sa n’ar concura, ar alege pe alt
cineva, dâr nici de cum pe dl Bogdan, 
oare decă ar concura și densul, ar produce 
numai nemulțumire în popor.

La 9 Aprilie a. o. s’a făout alegerea 
de capelan pe lângă stricta observare a Sta
tutului organic și a regulamentului pentru 
parochii. Biroul a fost compus din ambele 
partide. Votarea s’a început cu parochul 
loan Bogdan, care în mijlocul poporului a 
rămas în biserică pănă la încheierea actului 
electoral, âr fiiul său, candidatul, la ușa bi- 
sericei în cimitir, der nu cum susține dl 
oorespondent, că ar fi fost scos afară. Vlad 
Pitiș a rămas afară dela votare din causă, 
că âmbla prin comună după voturi.

Alegerea a fost protestată, ce-i drept, 
der protestul candidatului loan Bogdan a 
fost subscris de vre-o oâțl-va âmenl, cari 
la venirea comisiunei învestigătore din 
9 Iulie c. au deolarat înși-șl, că ei nu sciu 
absolut oe cuprinde protestul, ci l’au sub
scris pur șt simplu la stăruința candidatului 
Bogdan. Singur parochtanul Ion Muntean 
Voia cu orl-ce preț să scotă din perplesi- 
tate pe nașul lui. Neputând fi dresat, că 
ce să răspundă înaintea comisiunei inves-

tigătore, a scos în decursul cercetării Jpe 
Ioan Dima afară din biserică pentru a-1 
întreba, oă „ce să tjică“ ? — „Tot ce vei sci,“ 
adause Dima. „— Ei, dâr ce să 4’c?— 1°" 
tr’aoeea observând, că un al treilea individ 
îi aude, au intrat ârășl la domnii comisari. 
Apoi prin răspunsul dat înaintea oomisiunei 
numai onâre nu i-a putut faoe nașului său.

Lucru natural, că după ce comisiunea 
de investigare, oonstătătore din doi domni 
cu bună reputațiune și ou mare trecere, 
n’a putut constata nioî cel mai mic abus, 
scaunul protopresbiteral în oonformitate ou 
legile în vigâre a trebuit să întărâscă ale
gerea. Svonul, că Măritul Consistoriu ar- 
chidieoesan ar fi întărit alegerea, este fapt 
împlinit, ceea-oe dovedesce, că s’a purces 
cu alegerea forte ooreot și just. De dragul, 
că dl loan Bogdan voesce și ar ave plă
cere să fie oapelan lângă tată-său, forurile 
bisericesol nu pot trece peste voința po
porului, ocolind legea. Nu ni-se pot îm
plini tote dorințele, d-le Bogdan ’....

Insu-șl Escelența Sa părintele archie- 
pisoop cu ooasiunea sfințirei bisericei din 
Doboli a arătat deputațiunei esmise din 
sînul poporului în personele a 4 membri 
din comitetul parochial, oă este pe deplin 
mulțumit cu alegerea făcută în persona 
părintelui Toma Giurgiu, promițendu-le, că 
în curând îl vom avâ în mijlocul nostru. 
Dorința nâstră, a întregului popor, este 
acum, ca în fie-care moment să vină pă
rintele Giurgiu în mijlocul nostru spre a 
resolva în comun grelele probleme, ce sunt 
tare aprâpe și cari fără concursul densului 
s’ar pute termina numai în detrimentul 
mare al bisericei și școlei.

Mai mulțl parochiam.

Acâși (Sălagiu), 19 Oot. n. 1895.
Domnule Redactor! ErI am înmormân

tat fetița unui credincios al meu ; firesce, 
că în același mod, ca și înainte de 1 Oc
tomvre n. o.: n’am așteptat după nimeni 
să-’ml dea „îngăduință**, decât adeverința 
visitatorului de morțl, oum trebue să pro
cedeul dela 1 Octomvre încâce.

Ce să vedi însă? AdI diminâță, când 
eșiam din Biserică dela sf. liturgiă, îmi 
stă în cale conducătorul de matricule de 
aici, un Ungur, și de unde nu începe a 
mă interpela, cum de am „cutezat1* să în
grop fără să-’ml fi dat el îngăduință, căci 
nici a îngropa nu-i ertat pănă ce mortul res
pectiv nu i indus in matricola lui, ba nici 
să clopotesc nu-ml este iertat pănă ce el nu 
permite', și-mi dă poruncă, ca pe tatăl fe
tei mârte îndată să-l aduc înaintea lui, căci 
alt-fel o fi rău, va face arătare.

Am replicat: „D-le, du-te în trebă-țl. 
Eu am îngropat și voifi îngropa și de aci 
înainte, fără să aștept îngăduința d-tale; 
eu cu matriculele d-tale n’am a faoe chiar 
nimic; âr ce se ține de dispunerea olopotitu- 
lui, în privința acâsta singur Dumnezeu și 
mai marii mei biserioescl îmi poruncesc. 
Oe se ține de porunca d-tale, ca pe tatăl 
fetei îngropate să-l aduc de față, îți răs
pund, că mă mir, cum poți avâ obrazul a 
pretinde dela un preot ast-fel de lucru, 
— să nu sci d-ta âre, oă preotul nu-i po
lițist? Poftesoe fă arătare în potriva mea, 
decă tocmai voescl!u

Lucrul stă ast-fel, că murind fetița, 
tatăl său a venit la mine, ca la preot, sdu- 
cendu-ml adeverință dela visitatorul de 
morțl și am soris în matricula parochială 
cașul de morte, ca și pănă acum, âr pe 
bietul Român l’am făcut atent, pentru 
ceea-ce am mărturiă, ca să mergă, conform 
legii nouă, și la conducătorul de matricule. 
El însă a refusat hotărît de-a merge, $!- 
cendu-ml, că „eZ nu-i păgân* și că el ’șl-a 
îngropa fata cu popă, ca și pănă acurr, 
cum a lăsat Dumne4eu, căci el ferâscă 
Dumnedeu, der nu vrâ să strice legea nos- 
stră. L’am reflectat și a doua-oră, Româ
nul însă nici n’a vrut să audă de acestea.

E de însămnat, că conducătorul de 
matrioule mă citase odată la el în „treburi 
oficiose“, cum 4Lea eL eu însS m’am 
simțit îndemnat a-i face onorul!

Etă, D-le Redactor, pănă unde pot 
să mergă în zelul lor pseudo-apostolii, 

noii „popi împintenațl". V’am comunicat 
acestea ca semn al vremilor grele, ce stră
batem.

Preotul Bălibanu.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 23 Octomvre. Stu

denții universitari de aci au voit se 
facă din nou demonstrațiunz erl sera, 
au fost înse împrăștiațl de polițiă. 
Pentru astă seră sunt plănuite de- 
monstrațium mai mart.

Budapesta, 23 Octomvre. Ascul
tătorii academiilor de drepturi din 
Cașovia și Dobrițin și-au esprimat 
indignarea asupra incidentelor din 
Agram.

Budapesta, 23 Octomvre. Cele 
mai multe foi (?) condamnă proce- 
derea oposiției maghiare în ședința 
de eri a dietei.

DIVERSE.
Cel inai mare câne danez. Cei mai 

mare câne danez, care esistă, aparține Ța
rului Rusiei, care are pentru el cea mai 
mare afecțiune. Cânele locuesce în apar
tamentele private ale Țarului și’l ia cu 
dânsul în tote călătoriile; nu se separă de 
el nicl-odată. Și mai cu deosebire Suvera
nul Rusiei are o încredere ârbă în instinc
tul cânelui său. In diferite rânduri, dane- 
sul mârăind la vederea servitorilor noi ai 
palatului, stăpânul său le da drumul și nu 
voia să’i păstreze în serviciu, convins, că 
cânele ghicea în ei un inimic ascuns al 
personei sale.

Tramway cu conductor subtdran. — 
Pentru a înlătura inconvenientele tramva- 
yurilor electrice, cu troley 4ilnic, se in
ventă câte o soluție. Etă o nouă disposi- 
ție, oare pare a fi originală: Sub stradă 
esistă un mic tunel comunicând eu esterio- 
rul, der mașina motrică nu mai e în vehi
cul: ea circulă în tunel trăgând vagonul, 
la care este ore-oum înhămată. Primul 
avantagiu al acestei disposițiunl este, oă 
permite conservarea vechiului material. 
Tunelul, care este metalio, are 0.80 m. 
lărgime pe 0.75 înălțime, și se așâ4ă în- 
tr’ânsul două fire de șinl bulonate pe tra
verse. Pe acestă cale circulă looomotiva 
electrică formată de doi motorl, de 16 cai 
în total. Curentul este adus de feeders și 
conductori, de pe care contactul este luat 
printr’un troley, întârcerea curentului fiind 
asigurată prin șinl, care pot fi perfect iso
late. Se Dote lega locomotiva direct cu 
tramvayul, sâu cu o mică trăsură, în care 
ar sta numai meoanicul. Cuplarea se face 
în amândouă cașurile prin mijlocul unei 
bara metalice de 0.015 grosime, oare trece 
prin crăpătura superidră a tunelului și în 
jurul căreia se înfășâră firele isolate, pu
nând manevra în manile mecanicului. O 
mătură specială este fixată de locomotivă, 
care ourăță tot tubul la trecerea sa.

Resistența calului. Un ofițer rus a 
sosit la 4 August stil vechiu la Oufa dela 
Deuderhof, de unde plecase ia 14 Iunie, 
pentru a merge în Siberia laFehita. Intre 
aoeste din urmă 2 looalitățl sunt aprâpe 
6500 klm. și oficerul crede, că va putea 
merge călare în 150 4ile- Pănă la Oufa 
sunt deja 2000 klm., și calul de .rasă an- 
glo-arab, deși în etate înaintată, pare a fi 
în o stare esoelentă. „L’Elevuer1*, care 
comunică acest fapt, spune oă calul nu 
are potcove, și că face calea în raport de 
8—10 klm. și 6—8 ore, și apoi în 150 dile 
sunt 30 4de de repaos.

Literatură.
Ultimul volum de Poesiî ale auto

rului român Vlăliuță apare peste câte-va 
4ile de sub tipar în editura librăriei Carol 
Muller sub titlul de „Iubire*.

*
A apărut Liturgiă S. Ioan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loau Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un exemplar costă 4 fi. 
Tot de aoelașl autor a apărut piesa „Nu 
desperați*, pentru cor bărbătesc. Prețul 
30 cr.

*
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O frumosă și bogată colecțiune de 
„Predici pentru Dumineci14, sorise de re
gretatul și distinsul orator Iustin Popfiu, 
a apărut în editura tipografiei „Aurora 
A. Todoran* din Gherla (Szamosujvăr). In 
tomul I se află vre-o 47 de predici, dintre 
cari parte au apărut în „Amvonul44, parte 
sunt scose diu manuscrisele râmase de 
fericitul Popfiu. D-l Iuliu Sabo, care a 
arangiat pentru tipar aceste predici, a fă
cut un bun serviciu clerului, realisând prin 
acâsta o vechiă dorință a preotimei nbstre 
Tiparul e curat și frumos, hârtiă fină. Pre
țul unui esemplar constătător din vre-o 
500 pagine format mare, este 2 fi. 20 cr.

♦

„Mercoologia și Technologia pentru 
scolele comerciale, profesionale și studiu 
privat44, de prof. Arseniu Vlaicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si- 
biiu, 1895. Aoest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu
prinzând 57 coli de tipar oompres și legi- 
bil, având și o mulțime de ilustrațiunl. O 
lucrare de feliul aoesta n’a apărut până 
acum în limba românescă. Prețul 5 fl. v. 
a. Se află de vânzare la Librăria N. Giurcu 
din Brașov. *

In tipografia „A. Mureșianu44 din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venZare la tipografia A. 
Mureșianu11 în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurcu, Brașov.

Proprietar: Op Awpei
Redactor responsabil: Oregapiu ssamp.

BalLSeidenstoffe v. 35 kr. 
bis fl. p. Hîcter — fowte scliwarze,
wcisse unt i’arbige Henneberg-Seude 
roit 35 kr. bis fl. 14.65 p. ITÎctcr — glatt, 
gcftrcift, faruri, gcmuftert, Daniafte etc. (ca. 240 
Derfdp (Qual. uni) 2000 verfd;. ^arbcit, Deffiits 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. IHiifter um= 
gefjenb. Boppeltes Briefporto nad; ber Sdjivcij.

Seiden-Fabrik G, Henneberg
4. (K. u. K. Hoflief,) KiiricI».

Prăvălia de manufacturi, 
magazin de bumbăcării înălbite și neînălbite și 

mărfuri țerănesci.
Cea mai veche, mai căutată și bine reputată firmă ro

mânescă la loc frecuent din piața Sebeșului.
i m» Sibesră.
se adresa la

D-na Rafila Ohnitz,
Sebeșul-săsesc (Szăsz-Sebes)

Se vbde dm
Reflectanții sunt rugați a

Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.15
Renta de eordne ung. 4% • • • 98.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 123.65
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.90
Bonuri rurale oroate-siavone. . . —.—
Impruro. ung. cu premii .... 162.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.25
Renta de hârtie austr..........................100.30
Renta de argint austr.................... 100 85
Renta de aur austr............................... 121.30
LosurI din 1860 ......................... 152.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1063.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 48150
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398.50
NapoleoudorI........................................ 9.54'/2
Mărci imperiale germane . . . 58.82%
London vista....................................120.26
Paris vista.................................. 47.65
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.—
Mote italiene................................... 45.20

Nou abonament
la

OZiTÂ TMWIWâlIH
Cu fi Octomvre fi§95 st. v.

a’a «lesebis nou abonament la 
eai-e invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fbiei nostre.

Prețul abonamesituluii 
Pentru Austro-Ungaria:

pe uru. au . . . - - . '. 12 fi-
pe șese lnaui ....... S fl. 
pe trei liau.î ................................. 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe uzi au. ..... 40 frau.cS
pe șese liau-ă....................... 20 „
pe trei liam ...................... IO „

Abonarea se pole face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilwanie5“.

©
©

©

Anunciurl 
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
admimstraftiunL In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care crescei cu cât publicarea 
se face mai de muite-oră.

Administr. „Gazeta Trans'“

O^ele de oassă dela 8—fl

„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV

JHIDBSCB depuneri spre fructificare J8 1U110 l'/lo 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOUtffl polițe comerciale CU 5^ °io^
UCCOrO împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [|] [j0^ 

deschide credite în cont corrent ai avantagi6j 
Mirt împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6° oj
mp și vinde uiouede șj hârtii fls vaiere

indigene și străine, în specialii de cele românescl; 
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înainte de 
scadență, și

n|i pe piețele din țâră și 
(11.1 streinătate;
|p ÎITIPJ) sub C010 ma,i' i0f“ 
IU Uulluu tine condițiunl; 

ire de depou, ptorium
său Strada, Sr. 415, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TiriWQQPD ca-litatea sa ca representanță principală a so- nfpnfn 
plllllUuuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lu 

pentru asipffl jo W ,“6’
Onorabîleloru administrata! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei14 
ale eărorft cupone se rescuniperă semestrulu fără nici o 

detrajsere, și cari se află de v6n<|are îh eursul <Șilei a îsursei 
di» ESudapesta, î» piese de 500, 400® și 3000 de corone. 
Conijutrendu cwrsurile și prod»sul«i celorlalte efecte i»di- 

se«ie, se pete susținea eu totu dreptuiă, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°|o 
suntu wdi relativii eele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina44 e garantată 
prin valorea celu puți nu întreită a ipotecelortf pe ba*a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fondare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului. ’

88-*

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Octomvre 1895.

Bancnote rom. Gurap. 9.49 Vând. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Cump. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Cnmp. 5.70 Vând. 5.75
Ruble rusescl Cump. 129.% Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 58.60 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cec.-Conto
la, postă,
Hr. 505. 
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Sosirea si plecarea Henrilor îi Brașov.
Avem onorea

Sesonul de ’dumă și Irnă 
fabricatele nostre din lână curată, 
lide, pentru care garantăm și anume:

£5 p 9 de rocuri, pantaloni, pardesiuri, pal
ul 01Q tune tie ernă, stofe <le uniforme. 

Postavuri și Lodeil de prima calitate, și execuțiune 
forte îngrijită. Pleduri pentru bărbați. Stofe de că
măși. JPlapoine de lână și covore de podini.

Prețuri forte moderate.
Rugând On. nbstră clientelă din loc și din afară a 

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

Cu deosebită stimă:

4-8 VILHELM SCHERG & G-ie.
Caete cin mostre stau Ia dispositiii. ‘Tgtoj

4S.

recunoscute ca so-

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amâZl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sâra.
3. Dela Zernesci Ia Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 âră 29 min. după am. 
Trenul mixt: O 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dim in. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

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

*) Acest tren circuleză numai

Plecarea trenurilor din Bras,.
I. Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.. 
Tr. accelerat; — 6re — in. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de ameZl. 
Trenul aocel.: 2 ăre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)., 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. diminâța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: O ore — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persâne: 3 ore 1 după am.. 
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

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

Joia, Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


