
Redactioei, Ateinistraținiiea, 
li Tipografia;

Brațov, piața mars Nr. 30.
Scrisori nefrancate au bs 

primesc. — Manuscripte nu bo 
retrimot)

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

în Viena: X Ztokes, Heinrich 1 
Schatek, Rudolf Afosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppeiik, J. 
Bannebcr, în Budapesta; 2. V. 
Goldbergcrg, Eckstein Bernat; în 
Bucurescî: Agence Havas, Suc- 
cursaJe de Roumanie; în Ham- 
burț,: Karolyi & Liebmann.

Prețul Insarțluntlor: o seria 
gormond pe e eolânu 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

A TTI- Xj'VZEE.

„Gazeta1* iese în flft-care di.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe nit an 12 pe șese luni 

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

Pentru România si străinăiam;
Pe un an 40 franof, pe ș6se 
luni 20 fn, pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Alionamentnl neutru Brasov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 5u or. 
Cu dusul în casă.1 Pe un an 
12 fl,, pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
gdu 15 bani. At£Lt abonamen
tele aât și in.8erțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 232. Brașov, Joi, 19 (31) Octomvre

In ajunul alegerilor municipale.
Din comitatul Făgărașului pri

mim, relativ la viitorele alegeri muni
cipale, următurele rendurl asupra că
rora atragem atențiunea alegătorilor 
români în genere, ăr în special a băr
baților conducători din comitatul 
Făgărașului :

Alegerile de membrii in comisiunea mu
nicipală în tote oercurile electorale din 
acest comitat se vor țină Lunia viitdre, în 4 
Noemvre n. c. Aici trebue să-și arate in
teligența nostră vrednicia sa. Toți alegătorii 
trebue se mărgă la alegere și să voteze pen
tru bărbați probați și cu tragere de inimă 
pentru sortea poporului nostru, — pentru 
bărbați independenți, cari să pdtă represents 
cu demnitate și neînfricați interesele alegă
torilor lor.

Cestiunea acesta e de-o însemnătate 
mare pentru poporul nostru. De aceea 
președinții însărcinați cu conducerea ale
gerilor, cari în comitatul Făgărașului sunt 
aprope esclusiv români, au sănta datorință 
de-a veghia cu ochii ageri, ca alegerile să 
se facă așa, precum pretind interesele po- 
porațiunei românescl din acest oomitat. Cu 
deosebiră îi avertisăm, ca să procâdă întru 
tdte amăsurat prescriselor legei și cu totă acu
rateța, ca așa alegerile să nu potă fi ata
cate pe cuvântul unor lipse de formalități. 
Românii să vegheze și imediat să-și strîngă 
jșțrurîle, căci numai oâte-va cjil® mai sunt 
pănă la aceste alegeri.

După acestea vor urma în 16 Decem- 
vre st. n. alegerile de funcționari municipali. 
Noi însă nu trebue să așteptăm pănă ne va 
arde muoul la deget, ci trebue str îngrijim, 
ca să avem din sinul nostru candidați cualifi
cați pentru iăte posturile, ce sunt a se ocupa.

Comitatul Făgărașului este un comi
tat per eminentiam românesc. Bărbații noș
tri cualificați de pretutindeni pot deci să 
concureze cu deplin curagiu la orl-ce post, 
ce cade sub alegere. Reușita atârnă dela 
bărbăția Românilor, cari cu mulțimea vo
turilor lor predomnă în tot comitatul. Tris
tele esperiențe ale trecutului îi vor face 

pe RomănI, ca măcar acum să se înțelâgă 
mai altfel oa în trecut și să luoreze româ- 
nesce din tâtă inima și fără nici o consi
derația.

Ni-s’a «Șis, că Românilor nu li-se pot 
da funcțiuni, din causă, că n’ar ave bărbați 
cualificați. Ei bine, bărbații noștri cualifi
cați să se arate acum și să concureze de 
pretutindeni.

Vrem să se vadă, cum vor fi luațl în 
considerare ooncurenții români, și că 6re 
nu vor fi tractați și de astă-dată în mod 
volnic, ca în trecut, numai fiind-că sunt 
Români ?

Vorba e âe-ocamdată, ca Ro
mânii făgărășeni se-și facă datoria 
și sS nu încuragieze lăcomia al
tora prin negligența lor. — Vedem, 
că în alte comitate Românii tot 
mai mișcă. Numai dela Făgăraș, 
unde puterea Românilor este mai 
mare, nu se aude nimic. Ce fac 
bre conducătorii români de-acolo?...

Ori ddră Românii din comitatul 
Făgărașului se fiă așa de mulțumiți 
cu starea lucrurilor, încât se nu mai 
aibă nici o dorință pentru schim
bări favorabile în administrațiă? Și 
bre se nu mai fiă nici o posițiă de 
câștigat și de păstrat pentru ei?

Seim, că de-un șir de ani în- 
coce administrația acestui comitat 
a ajuns aprbpe esclusiv în mânile 
unor funcționari streini de limba și 
de interesele poporului român, deși 
95% din totalitatea poporațiunei 
sunt Români.

Nu este timpul bre, ca să se 
gândescă serios Făgărășenii, a lua 
în mână causa lor și a nu lăsa sb 
fiă esploatată și mai departe pentru 
scopurile meschine ale celor dela 
putere ?

Așteptăm și sperăm, că cel 
puțin acum îșl vor strînge mai bine 
rândurile și-și vor face datoria, după 
cum pretinde importanța și seriosi- 
tatea causei.

Același lucru îl așteptăm dela 
Românii din tote comitatele, fără 
considerare la proporția numerică 
față cu națiunile conlocuitbre. Chiar 
și atunci, când șansele unui succes 
real ar fi, în împrejurările de față, 
escluse, Românii totuși se se mani
feste cu tbtă puterea la alegeri, ca 
să insufle respect contrarilor noștri 
și să-i convingă, că trebue să țină 
semă și de interesele poporului 
român.

CRONICA POLITICĂ.

— 18 (30) Octomvre.

In urma incidentelor dela Agram s’au 
întâmplat mai multe lucruri, pe cari le în
registrăm aci. înainte de tote orașele Esseg 
și Warașdin prin conduse municipale es- 
tra-ordinare au aprobat conclusul consiliu
lui comunal din Agram, prin care se con
damnă escesele studenților oroațl; și aleseră 
ca cetățeni de onore pe Banff'y și pe Banul. 
De altă parte massa studenților croațl dela 
universitatea din Agram publică o deola- 
rațiă îu „Obzoru în care ei se declară soli
dari cu colegii lor deținuți, și pretind să 
fiă tractați ca și aceia. In urma acâsta, 
după-oum i-se anunță lui „Kel. ErtesE din 
Agram, oercurile competente (? ?) de acolo 
se ocupă cu planul de-a strămuta universi
tatea la Esstg, dâcă studenții croațl vor 
persevera în renitența lor. — Mai triste 
sunt însă urmările amintitelor incidente din 
Agram asupra vieții sociale interne a Croa
ților. Astfel deputatul Folnegovicl împreună 
ou mai mulțl aderenți ai săi au abdis cau
țiunea depusă de ei pentru organul parti
dului drept „HrvatskaE, pe motiv, că nu 
vrâu sâ mai lucre împreumă ou Frank, 
tatăl studenților, cari au înscenat demons- 
trațiunile reoente, de-6rece Frank l’a atacat 
pe FolnegovicI în consiliul comunal pentru 
vorbirea, în care aoeste condamnase de- 
monstrațiunile studenților. Astfel Folnego
vicI și aderenții săi scdseră un nou diar 
întitulat tot „HrtiaZsAa". Mai departe, Dr. 
Anton Starcevici, Dr. I. Frank și Eugen 

Kumicicl adresară președintelui partidului 
drept o sorisdre, în care ei declară, oă ies 
din partid și se constitue într’un partid 
curat diept. Repășirea lor o motivâză numiții 
trei deputațl prin aoeea, că au fost eschișl 
dela consultările partidului membrii cei 
mai vechi și mai meritați; că a fost pro
clamat Strossmayer oa protectorul parti
dului, și lui i-sa raportat asupra celor în
tâmplate în partid; și în fine, că Felnego- 
vicl a oondamnat fapta studenților, ou tote 
oă acesta n’a fost îndreptată contra per- 
sonei monarohului, a dinastiei și a monar- 
ohiei, și prin asta FelnegovicI s’a alăturat 
la partida politică dușmană, care lucră 
contra neatârnărei și contra integrității 
Croației. In fine deputății unioniștl bătrâni 
Crnkovici și Juliu Jelacicl îșl anunțară re
tragerea lor din partidul guvernului, pe mo
tiv, că partidul și Banul, în ce privesce 
esecutarea corectă și consciențiosă a legai 
pactului cu Croatia, stau astădi in contra
zicere cu programul original.

*

„Oficiul Reuter11 primesce din Constan
tinople scirl despre masacrări noue ne 
mai pomenite, săvârșite în Baiburg pe dru
mul, ce duce dela Erzerum la Trapezunt. 
Cinci sute de Lăzi mohamedam armați 
au atacat satele înveoinate ale Armenilor, 
au aprins casele, școlele și grajdurile, au puș- 
cat asupra Armenilor, cari se refugiat', au 
ars de ml pe mai mulțl tineri și fete, au 
maltratai, torturat și ciungărit multe femei, 
au jăfuit satele și au profanat bisencele. Nu
mărul morților, se (ți®®, că trece peste 150.

*

ț)iarele englese publică o scrisore in
teresantă, în care se pronunță Gladstone 
asupra ilontenogrului. Redactorul diarului 
„Daily Chronicle* adecă trase atențiunea lui 
Gladstone asupra enunciărilor liugușitore, 
ce le făcuse mai dăunădl principele Mun
ților negri la adresa bătrânului cap al li
beralismului engles, despre cari amintise
răm și noi la timpul său. La acesta Glad
stone îi scrie amintitului redactor următâ- 
rele: „Principele Nicolae este &demn de 
vechii Vlădici. Mai mult nu pot dice. Ina-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cersitorul.a

De Marcel Erevost.
(Fine)

Henrieta plângea încă, sguduilă la 
idea, oă un bărbat, pe care l’a iubit, care 
a fost cel dintâi, pe care l’a strîns la 
sinul ei, aoum e mort, putrezit în pământ 
la Chinezi.

— „Sermanul Desirăe!" repeți ea. 
„Mă iubea atât de mult! Dâcă n’ar fi 
fost așa, acum am fi fost oăsătorițl."

— „De sigur", 4's® Pauly. „Aoâsta e 
forte trist... Der oredl, că acum, după-ce 
ai pierdut pa mirele d-tale, nu mai esistă 
pentru d-ta un bărbat, care te iubesce forte 
mult, care te iubesce tot atât de ferbinte, 
oa și d-1 Desirăeî"

Henrieta îșl ridica oapul, pupilele ei 
luoiau printre lacrimi. începu să învârtăsoă 
între degete legaturile șurțului ei — de
venind erășl cochetă, pe lângă tâtă supă
rarea ei.

— „Cine e acela, d-le Pauly?"
El o atrase lângă bancă și se aședară 

unul lângă altul, într’un colț, unde credeau 

ei, că privirile cerșitorului nu-i pâte ur
mări.

— „Dâr... eu, domnișoră Heurieto.... 
Crecjl, că eu nu te iubesc ?“

Ea se înroși, laorimile se uscară la 
roșâța caldă a obrazilor ei. De sigur, ea 
păstra o prețiosă aducere aminte de săr
manul Desirâe, oare murise în Asia, atât de 
departe de ai săi, dâr era tînără, nu putea 
să rămână tot-deuna singură, fără cine-va, 
care să o drăgostâscă, oare să o ia de 
mână, să o sărute, oă o iubâscă !

Și Pauly se înoeroa cu vooea pe ju
mătate să o convingă.

— „Desiree e mort, de acesta nu tre
bue să ne mai îndoim. L’ai plâns destul. 
Ai fost destul credincidsă amintirei sale". 
Apoi, fără ca să cjioă Pauly ceva rău des
pre bravul tînăr, pe oare nu-1 cunoscuse, 
nu trebuia ea 6re să se gâudâscă la aceea, 
că nu era pentru ea? El era cu totul ne
cult, era un munoitor; ce casă i-ar fi pu
tut oferi el?...

Ea plecă capul, nerăspunejând nimio.
— „Ah", <jise el cu voce desperată, 

„văd, oă-1 iubesol încă și pe mine nu mă 
iubescl". Acum sciu, ce am să fac“.

— „Ce să faci, d-le Iustin?"
— „Voiu cere transferarea mea.....  

Tocmai am un coleg în Nievre, care voesce 
să sohimbe, deore-oe e din Auvor... Ii voi 
scrie....“

Dâr Henbeta îi apuca cu vioioiune 
mâna.

— „Aoâsta nu o vei face, d-le 
Iustin!“

— „Pentru ce nu?“ răspunse el, pri
vind în altă parte. „Ar fi din parte-mi o 
nedreptate, să rămân aici, deore-ce n’ai 
nici un simțământ de amiciția pentru 
mine."

— „Nici o amioițiă 1 Acesta e rău din 
partea d-tale, să cjicl așa oeva! Scii bine, 
că din oontră... mai mult decât... ar trebui 
să am... și că ași fi prea nenorocită, dâcă 
ai părăsi locul Foissy... ca Desirâe..."

Din nou o podidiră laorimile, un plân- 
set greu îi sgudui peptul. Pauly o atrase 
la sînul ei, o săruta încet pe grumazi și 
pe obiazl.

— „Nu plânge! Nu voeso, ca să 
plângi, draga mea ! Rămân în Foissy. Mai 
întâiu, pentru-că și deoă d-ta nu m’ai iubi, 
eu nu ași ave curagiul să plec de aici, 
unde cel puțin pot să te văd, ca și aoum, 
diminâța și sera... Voiu rămâne... Și mai 
târejiu^, — continua el ou glas șovăitor — 

„decă ești cu totul sigură, deoă voescl în 
adevăr, voiu întreba pe tatăl d-tale...“

Ea îi astupă cu mâna gura,
— „Da... mai târejiu... îți promit... 

Voiu fi forte fericită... forte fericită."
Și cuprinsă de dor, îl îmbrățișa și-1 

sărută. Se îmbrățișară și pofta de sărutări 
se mărea din ce în ce mai tare.

Sgomotul unei uși, ce se desohidea, 
îi despărți. Cerșitorul se ridioase. Ei vă
zură cum el, stând în pioiore îșl bău berea, 
plăti, și apoi, trecând pe lângă dânșii și 
privindu-i un moment, cum erau îmbrăți
șați... pleoă cu pași șovăitori afară.

— „A băut numai un pahar de bere 
și se clătină, oa un om beat, observă 
Pauly.

— „Ai vecjut, cum ne-a fixat î" mur
mură Heniieta.

Pauly, ouprins de dorul de a-o mai 
săruta odată, nu răspunse, ci o strînse din 
nou in brațe și tinăra fată lăsa să fiă le
gănată de drăgostirl. Acum, că ceșitorul 
era departe, se simția mai bine. Astfel ră
maseră ei îmbrățișați.

De-odată Henrieta se desfăou din bra
țele lui. Pauly înspăimântat de paiărea 
feței ei, o întrebă:

— „Ce ai Henrieto? Ești bolnavă?" 
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inte cu 30 de ani Montenegrul era încă 
un Sfinx pentru orî-oine in Anglia. Dăcă 
i-așl trimite astăcl,! principelui vr’o soliă, 
atunci prin ea i-așl spune, că în cuibul 
meu casnic de aetăcll nutresc chiar acele 
sentimente, pe cari le-am nutrit în focul 
și pulberea arenei politioe; oă el prețuesce 
în mod prea favorabil persâna mea; și că 
tradițiunile Montenegrului, cari îi sunt în
credințate Alteței Sale oa cele mai scumpe 
mărgăritare, întrec în gloriă Marathonul, 
Thermopilele și chiar tote tradițiunile răs- 
boinice ale lumei*.

*
Textul tratatului cu Madagascar a 

sosit la Paris. ]£tă clauzele principale : „Re
gina primesce protecțiunea francesă cu tote 
conseoințele sale. Francia va representa 
Madadasoarul în relațiunile esteriore. Re
zidentul frances va fi însărcinat cu rapor
turile cu agenții Puterilor străine precum 
și cu tote cestiunile, care intereseză pe 
străinii din Madagascar. Tratatul stipuleză 
Franciei influența asupra administrației in
terne. Francia refusă orl-ce răspundere pen
tru angajamentele luate de Madagascar*. 
Primul ministru al Madagascarului a fost 
înloouit. Tote trupele Hovasilor au fost 
desarmate și licențiate. Miliția s’a recrutat 
prin îngrijirile generalului Duchesne și e 
pusă sub ordinele directe ale Francesilor.

Despărțămintele Asociațiunei ci- 
menințate. „Telegraful Român“ publică 
o corespondență din comitatul Treiscaune- 
lor, în care se spune, că în 4iua de 11 
(23) Octomvre, preoții și învățătorii români 
din Brețcu, dimpreună cu protopopul trac- 
tual Coltofeanu, ca director al desoărță- 
mântului „Asociațiunei*, au fost chiămațl 
înaintea notarului comunal, unde li-s’a 
cetit următârea hârtiă, ce era adresată 
vice-șpanului comitatului Treiscaunelor, 
Tompa Miklos:

„Știm. D-le vice-șpan !
„Mi-a venit la cunoscință, că „Aso- 

„ciațiunea transilvană pentru literatura ro- 
„mână și cultura poporului român*, carea 
„conform statutelor are residența oancela- 
„riei în Sibiiu, are filială (fiokegylet) în 
„Brețcu.

„De-ore-ce activitatea acestui despăr
țământ este ilegală, întru cât n’are sta
tute separate aprobate de guvern: te pro- 
„voc, d-le vice-șpan, ca să îndrumi cu ur- 
„gență pe numitul despărțământ a-șl pre
zenta aici spre provedere cu clausula de 
„aprobare pănă la 30 Noemvre a. c. sta- 
„tutele, sub urmarea desființărei*.

Budapesta, 3 Octomvre 1895.
Din însărcinarea ministrului:

Dr. Splinyi Sândor m. p , 
consilier ministerial.

Acestă hârtiă a fost trimisă notarului 
comunal împreună cu un ordin mai aspru

— „Bărbatul...* murmură ea... „Ger- 
șitorul... l-am recunoscut ochii... Sciu sigur. 
Acum îmi aduc aminte...*

Pauly se făcu și el palid.
— „L'ai recunosout?*
— „Da... Cel puțin mi-se pare acum... 

Deoă....“
Ea nu rosti numele, dâr învățătorul 

o înțelesese. Când ea se ridică, pentru ca 
să ajungă la ușă și să privesoă spre stradă, 
el voi să o rețină de mână.

— „Henrieto... te rog... Nu te duce“.
’I-se părea, oă ferioirea sa, abia ajunsă, 

o va perde sburând prin acestă ușă des
chisă.

— „Da... trebue... trebue... să-l văd...“ 
răspunse Henrieta cu seriositate.

Ea-1 trase afară și ajunseră amândoi 
pe prag, fără oa să se lase de mână, ca și 
când s’ar fi temut nu cum-va să afle as
cuns pe cerșitorul după ușă, gata de a-i 
ucide.

Der pragul era gol: satul, pe care-1 
scrutară oohii lor, zăoea pe ambele părți 
ale drumului liniștit, cu casele sale albe 
văruite.

Numai în locul, unde aoest drum alb 
era întretăiat de orisontul albastru, zăriră 
un punct negru mie, — care se depărta.

Leu. 

al fisolgăbirăului, care mustră pe notar, 
pentru-ce n’a raportat pănă acum despre 
asistența despărțământului.

E de însemnat însă, că despărțămân
tul Treiscaunelor n’a esistat pănă acum, 
decât numai pe hârtiă. „Activitatea* lui 
se reduce la o ședință de constituire, ți
nută în 1893, la oare ședință a luat parte 
și diaristul ungur Jancso Benedek. Cu drept 
cuvânt se presupune der, că dela acesta 
va fi primit ministrul de interne informa- 
țiuni despre esistența despărțământului 
Treiscaunelor, despre care pote că niol în- 
și-șl Românii din acel comitat nu vor fi 
avut cunoscință pănă acum.

„Telegraful Român'1 spune, că același 
ordin ministerial s’a dat și față cu alte des- 
părțeminte ale Asociațiunei.

Din camera austriacă.
Ședința dela 28 Oct.

In ședința de Luni, 28 c., s’a finit 
desbaterea asupra programului noului ca
binet austriac.

Dr. Eaizl (Ceh tînăr) polemisâză cu 
singuratice pasagii din program, și 4ice, 
că dreptul electoral, general, egal și direct 
este regulatorul cel mai serios al vieții 
publice, pice apoi, că certa între Germani 
și Cehi împiedecă desvoltarea ideilor libe
rale și a nisuințelor de progres.

Ki onawetter numesoe curat absolu
tism declarațiunea ministrului-președinte, 
că guvernul între tote împrejurările are a 
conduce. Polemiseză apoi cu deputatul 
Schneider în cestiun'a jidană, și în fine re
petă încă ddată, oă guvernul nu este in 
state să conducă.

La acestea lua cuvântul ministrul- 
președinte conte Badeni și făcu o declara- 
țiune, în oare respinge învinuirea, că gu
vernul actual ar alerga după favorul dife
ritelor partide. Spune apoi oă devisa gu
vernului său este a nu pretera pe nici o 
naționalitate, ci a-le traota pe tote în mod 
egal. Se adreseză apoi cătră tote partidele, 
4icând că speră a-se întâlni cu ele la 
muncă concretă.

Fournier vorbesce despre posiția cul
turei germane îu Boemia, și observă, că 
Boemii când pretind o Boemiă de sine 
stătătore să nu se provâce la Ungaria, 
căci daulismul nu este o invențiune din 
1866 și 1867, oi se pote dovedi prin do
cumente, oă idea dualistică dateză încă 
dela 1715 (!!?) Deci Boemii nu au drept 
de-a pretinde nimic,

Roinanciuk (Rutean) află neclaritate 
în espunerile lui Badeni. Spune apoi, că 
ce nedreptăți și volnicii au trebuit să în
dure Rutenii diu Galiția sub domnia gu- 
vernorului Badeni. Aduce mai multe date 
concrete și în fine esolamă, că ar fi fost 
corect din partea guvernului a nu inau
gura ca devisă dreptatea, oi autocratismul 
și arbitriul.

Engel (liberal) vorbesoe despre pa- 
sagiul acela din program, care se esprimă 
asupra simțămintelor religiose, și protesteză 
contra modului sarcastic, în care a vorbit 
Stransky despre Germanii din Moravia.

După-oe toți cei-lalțl vorbitori renun
țară de-a mai vorbi la program, se scula, 
ca cel din urmă vorbitor, deputatul Hanek 
(antisemit), care declara, că nu are încredere 
în guvern. Recomandă însă miniștrilor să 
nu se lase înfluințațl de Jidani, ț)ice în 
fine, că prin cultivarea artificială a patrio
tismului se prăsesc numai slugi servile, 
lingăi și trădători de patriă! (Bravo! la 
antisemiți).

Cu acestea se încheiă desbaterea asu
pra programului ttîims/enzZwi Badeni.

Politică mârșavă.
Vaiea-Teruavei, Octomvre 1895.

Onorate D-le Redactor! Soirea, ce-ațl 
adus’o în unul din numerii mai prospețî ai 
valorosului D-v6stre organ, despre măsura 
luată față cu scolele poporale române din 
comitatele Hunedârei,Sibiiului și Făgărașului 
susținute din fondul fostului regiment de 
graniță I — ca adecă să nu mai fiă con
siderate ca scole private ale acestui fond, 
ci ca scolc comunale puse sub inspecțiunea 

autorităților școlare comunale,—scireaacâsta, 
4io, a produs o adâncă mâhnire și în păr
țile aceste locuite de Români,

Abia s’a uscat tiparul 4iarelor ungu- 
rescl, cari, în urma grațiării condamnaților 
în procesul Memorandului și a colindării 
lor pe la guvernul din Pesta, bucinau în
ceputul unei ere de conciliațiune, și âtă, 
cum acest despotic guvern .vine să pe- 
cetluesoă „conciliațiunea* prin un nou act 
de nedreptate.

Punctul de pornire al dușmanilor 
noștri politici și naționali s’a ilustrat așa 
dâră prin o nouă persecuțiune a limbei și 
culturei românescl. Românii stau în calea 
fantasticelor și cutezatelor lor planuri, ce 
tind a face din acest stat o mare casarmă 
maghiară, unde toți să fiă uniformațl și 
dresați unguresce, după calapodul croit de 
cei ce visâză de-o mare putere maghiară 
în centrul Europei, căreia să ’i se închine 
tâte poporele Orientului.

Acesta este partea ideală a opintirilor 
șovinismului maghiar.

Socot, că e bine, ba necesar chiar, 
ca pressa nostră națională să se ocupe cât 
mai ades cu aoest șovinism infect și des
trăbălat. De aceea mi-am luat voiă a vă 
adresa rândurile acestea ou rngarea se le 
dațl publicității.

Vrem, oa în Ungaria să fiă numai o 
singură națiune — îșl 4’° puternicii din 
Pesta. T6te nâmurile să fiă unite prin o 
singură limbă și să aibă una și aceeași cul
tură — cultura maghiară. Cu alte cuvinte 
diferitele rasse, cari Iccuesc pe acest pământ, 
se se contopescă în rassa maghiară.

Forte puțini sunt Maghiarii, cari se 
conduc de acâstă ideiă scrintită în mod ne
interesat și numai pentru-că ea a devenit 
la ei o dogmă națională. Cei mai mulțl, dâcă 
nu tocmai toți politicii maghiari urmăresc a4l 
scopuri, cari n’au de a face cu aspirațiu- 
nile fatale deșteptate de doctrinarii lor din 
timpul mai nou. Fie-care 41, fie-oare oră 
ne convinge tot mai mult, că a4l n’a mai 
rămas nimic le ei din acea ideală gândire 
a marelui Maghiar Stefan Szechenyi, cel 
oe a inventat formula maghiarisărei prin 
„mijlocul culturei superiors*, deșteptând pe 
Unguri din letargia seculară — după cum 
însuși a mărturisit — „spre peirea lora.

Politica de maghiarisare urmăresce 
scopuri cu mult mai infime și mai murdare. 
Ideia oontopirei forțată a rasselor, pe lângă 
ținta ei neumană mai servesoe și ca 
mantauă sub oare se ascunde a4î patriotis
mul fals și și interesul mârșav material. 
Pănă trăia un Francisc Deak și un Eotvos, 
patrioții patentați tot se mai sfîau a-șl da 
pe față tendințele lcr mârșave. Se mai 
scriea pe atunol cât?-o vorbă mai conci
liantă față de poporele nemaghiare, și Deâk 
cerea încă dela conaționalii săi, ca și Sze- 
cheny, să caute a câștiga pe Români și 
pe Slavi cu de-abinele și prin „cultură su- 
perioră*, adecă să le facă oât mai plăcută 
viâța în stat. Deâk s’a înșelat, ca și Sze- 
chânyi, căci „cultura superioră maghiară* 
n’a putut cuceri inima nimănui, din simpla 
causă, că n’a esistat și nu esistă, și chiar 
decă ar fi fost, îi lipsea puterea de atrac- 
țiune față cu popdrele nemaghiare. Afară 
de câțl-va indivi4l, cari trăind în orașe 
ungurescl merg cu curentul și să simt bine 
în societățile uugurescl, „cultura maghiară* 
n’a putut nicăirl să câștige simpatii pentru 
rassa „cuceritorilor*.

Lucrul se pote esplica forte ușor. 
Principiul lui Szechenyi de-a câștiga na
țiunile nemaghiare cu binele și fără de în
trebuințarea forței brutale, a fost călcat pe 
tote cărările de epigonii lui, și ou drept 
cuvânt se minuneză lumea străină de cu- 
tezarea cu oare Nemaghiarii sunt oalom- 
niațl înăuntru și înafară, și de violența cu 
care sunt neîndreptățiți și prigoniți.

Sub oe cuvânt maghiarisatorii ne-ar 
pute scote din tote oficiile și beneficiile; 
sub ce cuvânt ni-ar secuestra dreptul elec
toral, cel mai sfânt drept al cetățenului 
într’un stat constituțional; sub ce cuvânt 
ni-ar pută lua școlile și mijlâcele de aul- 
tură și progres intelectual și național — 
decă nu ne-ar calumnia și huli, că suntem 
dușmanii statului, că voim răul și peirea lui 

și, prin urmare, trebue să se aplice contra 
nâstră cele mai aspre măsuri de prigonire 
și să fim sdrobițl.

Noi însă seim forte bine ce apără 
maghiarisatorii. Nu patria și fericirea ei le 
stă în gând, nu! acesta este numai masca 
sub care se ascund scopurile lor mârșave 
egoistiee și îngâmfarea lor.

In fața acestei împrejurări, lupta nos
tră legală în contra despotismului actual 
este nu numai o luptă drâptă, ci și o luptă 
morală; nu numai pentru salvarea vieții 
naționale, ci și pentru salvarea patriei de 
cangrena, ce rode puternic la rădăcinele ei.

Ori că ne vom lupta cu t6tă bărbăția 
strămoșâsoă umăr la umăr, ca să trăim și 
să învingem tote greutățile, — ori de nu, 
vom căde și vom apune. O cale de mijloc 
nu mai este a4l pentru noi. Acesta ni-a 
dovedit'o și cel din urmă act de violență 
al guvernului unguresc, săvârșit contra șc6- 
lelor grănițeresol române din cele trei co
mitate ale Ardeiului.

Dela țâră.

Voci asupra declarațiunei ministrului- 
președinte Sturdza.

„Nemzet“, organul guvernului un
guresc încheiă articulul seu de fond 
dela 29 1. c. ast-fel:

„Cu cuvântul așa-dâră, d-1 Sturdza a 
dat deja garanța de oare am avut lipsă, 
ca să putem privi cu încredere guvernarea 
lui. Acuma a rămas îndărăt încă dovada 
faptelor.

Având în vedere coreotitatea, cu care 
ministrul-președinte român s’a pronunțat 
erl, învingând tote acele piedici, cari fără 
îndoâlă, cu privire la el, au îngreunat de
clarațiunea sa, și pășind curagios față cu 
atacurile murdare, cari după discursul din 
Iași de sigur nu vor lipsi — sperăm, că 
faptele sale vor sta în rmoniă cu cuvin
tele sale. Acela este adevăratul Dimitrie 
Sturdza oare a vorbit erl la Iași; acestă 
vorbire corăspunde treoutului său de băr
bat de stat, pi individualității sale.*

„Fremderiblattu, organul minis
trului de esterne austro-ungar c|ice:

„Am 4is mai dăună4l, că oposițiunea, 
al căreia șef era d-1 Sturdza, s’a folosit de 
un limbagiu ou privire la monarchia nos
tră, și mai ales cu privire la raporturile in
terne ale Transilvaniei, care a trebuit să 
deștepte în opiniunea nostră publică o 
justă nemulțumire. D-1 Sturdza, am 4^ 
atunci, pentru ca să reoâștige acea încre
dere simpatică, de care s’a bucurat la noi 
partida sa în anii de mai înainte, va trebui 
să dovedescă, că voesce să continue poli
tica lui Brătianu și a lui Catargiu. Spre 
buouria nâstră, stăm astădl față de o enun- 
eiațiune, care dovedesce, că d-1 Sturdza 
scie să prețuâscă pe deplin valorea rapor
turilor cu Austro-Ungaria.

....Ministrul-președinte s’a folosit în 
deosebi de ocasiune, spre a se opune ne- 
modestiei, cu care anumite cercuri române 
au voit să presente actul de grațiă al îm
păratului Franoiso Iosif față cu oondamnații 
români, ca o concesiune făcută României, 
aocentuând caracterul spontan al acestui 
act. Pentru noi, în Austro-Ungaria acâsta 
era pote superflu, în România însă pare a 
fi fost o rectificare neoesară.

Declarațiunea d-lui Sturdza va fi sa
lutată, de sigur, cu satisfacțiune în tâte 
oerourile monarchiei nostre, unde se păs- 
trâză pentru România cea mai mare sirn- 
patiă*.

„Neue Fr. Fresseu dela 28 Oc
tomvre 4i°e ■

„Putem să fim mulțămițl cu declara- 
țiunile d lui Sturdza... Unele întâmplări 
diu timpul din urmă au făcut de lipsă 
acâstă enunciațiune hotărîtă a conducăto
rului de odmioră al oposiției și a șefului 
actualului guvern, spre a souti noul gu
vern de suspițiunea păgubitore. După 4i- 
lele de veră din Isohl ar fi fost, în cașul 
contrar, de neînțeles chiămarea lui Sturdza 
la guvern*.

„Neues Wiener Tagblattf1 dela 29 
1. c. scrie:
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„Declarările lui Sturdza au produs 
aici, firesce, cea mai mare mulțămire și 
vor pute afla mai ales și în partea ungară 
a monarchiei o primire forte simpatică, 
îmbucurător este în tot casui, că schim
barea în politica interioră a României ră
mâne fără influință asupra raporturilor ei 
internaționale, pentru cari stabilitatea este 
■totdeuna o necesitate14.

SOBRELE 5?SLEL
18 (30) Octomvre.

Corone milenare. Ministrul de finance 
va așterne în curând un proiect de lege 
privitor la baterea de monete comemora
tive milenare. Monetele se vor bate astfel, 
ca să pâtă fi folosite în circulară, ea și 
-corânele. După ce însă forma coronelor e 
întărită prin lege, astfel abaterea dela 
aoestă lege, în ce privesce monetele mile
nare, trebue asemenea să se decreteze 
prin lege.

— o—
Archimandritul Nifon, starețul mă- 

năstirei Sinaia, a fost numit pe diua de 1 
•Octomvre, exarch al mănăstirilor din epar- 
chia sfintei mitropolii a Ungro-Vlahiei.,

—o—
înaintare. Aflăm cu bucurie, că d-1 

căpitan' Vincențiu Visoina, care ne-a fost 
părăsit astă primăvară, fiind strămutat în 
Dalmația, a fost înaintat la gradul de 
maior în armata comună.

— o—
Carte oprită. După cum anunță „Pest. 

LI.44 ministrul de comeroiu, în înțelegere 
cu ministrul de interne, a dat ordin tutu
ror oficiilor poștale, să confisce cartea în
titulată „Ardeiul14 ce a apărut în Bucu- 
resol, pe motiv, că ar fi de conținut duș
mănos față cu Maghiarii.

— o—■
Parastas. Conform §-fului 6 din sta

tutele „fundațiunii iubiților reposați*, creată 
'în folosul studenților români săraci, se va 
oficia Dumineca viitâre, în 22 Octomvre v. 
dela 9 — 10 ore a. m. un parastas în ca
pela din cimiterul cetățenilor români din 
doc. Se vor severși rugăoiunile presorise 
pentru cei ce au răposat și pentru cei vii, 
■oarl au dăruit în locul cununelor peritore 
ofrande în bani la fundațiunea numită, 
drept corone neperitore. Se va țină și un 
cuvânt funebral. Atragem atențiunea cre
dincioșilor români din loc asupra aoestora.

— o —
D-1 N. Filipescu primarul Bucuresciloi 

:și-a luat Vineri rămas bun dela toți func
ționarii primăriei. D-sa — dice „Timpul44 
— le-a recomandat să dea urmașului său 
.același sprijin activ și zelos, de care s’a 
bucurat densul timp de 2 ani și jumătate. 
D. Cucu, directorul lucrărilor technice, 
mulțumi domnului Nicolae Filipescu în 
numele funcționarilor primăriei, cj'0®11'! 
între altele, că aceștia se felicită de a fi 
.avut norocul să servăscă sub un primar cu 
calitățile d-lui Filipescu.

— o —
Conflict sângeros la graniță. Foile 

unguresc! comunică soirea, că la granițele 
de cătră România ale Ardealului, în comi
tatul Ciucului, aprope de comuna Bilbor, 
s’a iscat un conflict sângeros intre nisce gen- 
darml și anumiți locuitori din România- Un 
supus român a fost prins, o femeiă a fost 
greu rănită, âr un Român râmase mort. Ca
șul, pe care foile ungurescl îl presantă atât 
de tendențios, pare a fi destul de grav.

— o —
Venitul din esposiția mileniului. Di

recțiunea esposiției mileniului, cu aprobarea 
ministrului de comerciu, a încheiat un con
tract cu firmele Iuliu și Max Spitzer din 
Budapesta, D. Beri din Viena și M. Ol
lendorf din Berlin, conform căruia tote ve
nitele ce vor incurge din vinderea bilete
lor de intrare la esposiția milenară, se esa- 
rendeză numitelor firme cu suma de 
1.500.000 fl. întreprinzătorii s’au obligat a 
purta spesele administrărei biletelor, și a 

:da bilete libere acelor persone oficiale, pe 
cari le va reoomanda direcțiunea. Mai de
parte au depus cauțiunea de 300.000 fl. și 
vor participa cu 30°/o la venitele brute, 
«cari vor întră dela -5 milibne în sus. Pre

țul de intrare la esposițiă va fi fixat cu 
50 or. pentru dll0 din săptămână, 30 cr. 
pentru Dumineci, și cu 20 cr. pentru seri, 
după închiderea oficială a esposiției.

—o —
0 nouă espedițiune a contelui Zichy. 

Fantastul conte Eugen Zichy, după cum 
anunță diamle din Budapesta, are de gând 
să întreprindă o nouă espedițiune în Cau- 
cas, spre ași complecta colecțiunile desti
nate pentru esposiția milenară. înainte de 
plecare, după cum se (fice, contele Zichy 
va merge la Berlin și la Lyon pentru de-a 
se înțelege cu profesorii Virohow, Bastian 
și Chautre, cari asemenea făcuseră călă
torii de studii prin Caucas. După re’ntdr- 
cere din Lyon esaltatul conte maghiar îșl 
va începe călătoria cătră Tiflis.

—o—
Colora în Galiția. In fața propagării 

colerei în Galiția, autoritățile din Praga, 
Briinn, Tropau și Gernăuț au lansat cir- 
culărl, invitând municipalitățile să ia măsu
rile necesare pentru a'( preveni invasia co
lerei și pentru a aplica în mod riguros 
prescripțiunile privitore la străini.

Jubileul unui profesor.
Blașiu, 29 Ootomvre n. 1895.

După 25 de ani. A petreoe 25 de ani 
ca funoționar pe orl-care carieră publică în 
muncă și diligință, în sine considerat este 
frumos și respectabil. A petreoe însă 25 
ani pe cariera profesorală cu zel și devo
țiune, muncind de dimineța și pănă sera 
în brazda culturii națională române—aoesta 
este îndatorator pentru fiă-oare Român, ță
ran ori inteligent, de-opotrivă.

Mai ales la gimnasiul din Blașiu cei 
ce voesc să funcționeze ca profesori, întâm
pină enorme greutăți, căol nu e destul a 
absolva facultatea teologică, fiă la univer
sitate ori la vre-un seminar domestic, ci 
pe lângă acești patru ani de studiu se mai 
recer încă alți 4—5 ani de studiu special 
la facultatea filosofioă, va să Zi°â îți tre
bue să tragi în jug aprdpe un deceniu, 
mai luptându-te și cu lipse materiale, pen
tru ca să poți ajunge profesor la gimna
siul din Blașiu cu un salar de — 700 fl. 
v. a.! Poftiți, domnii mei, și cugetați, cum 
p6te să fie cineva mângâiat și recompensat 
în îndelungatele sale osteneli intelectuale, 
pe lângă o ast-fel de tioălosă remunera- 
țiune, mai ales aijl, când biserică, stat, na
țiune, te trag la răspundere de tote părțile 
și-ți controleză nu numai aotivitatea reală, 
ci și gândurile și simțemintele ?!

Și cu tote acestea profesorii Blașiului 
muncesc cu o sîrguință lăudabilă nu numai 
ca profesori, ci și ca scriitori și autori a o 
mulțime de cărți didactice pentru învăță- 
mîntul mediu și scolele elementare române. 
Acâsta însă nu prea o văd oei ohiămațl să 
o vadă. Munca, domnilor, aștâptă egală re
compensă, și este în interesul bine-înțeles 
al bisericii și al națiunii nâstre, ca să se 
faoă odată pașii de lipsă pentru ameliorarea 
stării materiale a profesorilor gimnasiului 
din Blașiu.

Dâr să revin la ceea ce voesc a co
munica publicului român. In 19 1. c. d-1 
prof. Nicolau Popescu a împlinit 26 de ani 
de muncă rodnică pe cariera profesorală. 
Devotat cu trup și suflet acestei carieri, 
D-1 Popescu cu cunoscuta-i dilință și zel 
neobosit a sciut să storcă iubirea și res
pectul elevilor, nu mai puțin ca a mai 
marilor și colegilor săi.

Drept recunoștință densul a primit o 
mulțime de felicitări dela diverși colegi, 
amici și cunoscutl, precum și dela mulțl 
elevi al săi, pe cari în acest șir lung de 
ani ’i-a instruat și li-a nutrit spiritul ou 
cunosoințele de lipsă pentru viâța publică 
și li-a oțelit inimile, ca să potă resista ou 
bărbăția românâsoă în aceste timpuri vis- 
oolose...

Conduși de iubire și de stimă față de 
colegul lor, membrii corpului profesoral de 
la aoest gimnasiu, în frunte cu canonicul 
mitropolitan, P. on. d. Director gimn. Iosif 
Hosu, au felicitat călduros pe d-1 Popescu din 
incidentul jubileului seu de 25 ani. Tot ase
menea îșl aduse tributul omagielor sale și 
tinerimea gimnasială prin o 

trimisă din sînul său, care felicită călduros 
pe jubilar, mulțumindu-I pentru neobosita 
sa activitate de pănă aci, și urându-I ani 
îndelungați spre a pută vărsa și de aci 
înainte sciință și cunoscințe în inima se- 
tosă de cultură a tinerimei române. Or
chestra tinerimei încă și-a făout datoria sa, 
înveselind nobila inimă a jubilantului prin 
oâte-va buoățl alese și bine esecutate.

Săra la 8 ore, profesorii gimnasiall 
arangiară în onorea iubilantului o masă 
festivă în sala de gimnastică. Locul de 
onâre îl ocupa d-1 Popescu, având la drâpta 
sa pe d-1 canonic Dr. Al. Grama, care ase
menea a funcționat ca prof, gimn., și la 
stânga pe d-1 prof. Ivan German, care în 
Iulie a. c. îșl serba asemenea iubilul de 
25 de ani ca profesor. Colegii săi îșl es- 
primară stima și iubirea lor față de iubi- 
lant prin mai multe și însuflețite toasturi, 
aocentuând marele merite ale d. Popescu 
pe terenul instruoțiunei gimnasiale.

Rugăm pe vrednioul profesor să pri- 
mescă și din partea nostră cele mai sin
cere urări de bine.

Iustus.

0 comparațiă statistică.

Acum, după-ce pote se fiă pri
vită ca absolvată campania biseri- 
cescă-politică în parlamentul ungar, 
nu va fi fără interes a face o es- 
punere statistică asupra diferitelor 
votări din camera magnaților Etă-o:

In ședințele din urmă ale camerei 
magnaților s’a primit paragraful liberului 
esercițiu religionar cu 120 contra 113 vo
turi, și neconfesionalitatea cu 118 contra 
111. Cum se soia neconfesionalitatea se res
pinsese de trei-orl. La cea d’întâi votare 
în Octomvre 1894 votară 122 contra, și 96 
pentru ea; în Martie 1895 votară 126 con
tra, și 118 pro; în Mai 1895 votară 119 
contra, și 115 pro; și acum în fine voteză 
118 pro, și 111 contra. Neconfesionalitatea 
deci fu răspinsă mai întâi cu o majoritate 
de 26 voturi, apoi cu majoritatea de 8, 
respective 4 voturi și astădl s’a primit cu 
o majoritate de 7 voturi.

Paragraful liberului esercițiu religionar 
ajunsese a patra-oră la desbatere. In Oo
tomvre 1894 era raportul voturilor acesta: 
109 contra, 103 pro; în Martie 1895: 117 
contra, 111 pro; în Mai 1895: 105 contra 
și 94 pro; și în fine la ultima desbatere: 
120 pro și 113 contra. Acest paragraf fu 
deci respins mai întâi cu o majoritate de 
6 voturi, a doua oră erășl de 6, a treia 
6ră de 11 voturi; și în fine a patra oră 
fu primit cu o majoritate de 7 voturi.

Datele acestea pot dovedi pe 
deplin, cât de nesigure și vaccilante 
sunt părerile celor mai mulțl mag
nați maghiari.

SCIRl ULTIME.
Bucuresci, 29 Octomvre. Alege

rile generale se vor face în 28, 29 și 
30 Noemvre pentru Cameră, și la 1 și 
2 Decemvre pentru Senat.

Bucurescf, 29 Octomvre. „Moni
torul Oficial* de astăzi publică de
cretele regale pentru disolvarea consi
liilor comunale din Galaț și Brăila.

DIVERSE.
Diferite procedeurî pentru escita’ea 

geniilor. „Journal d’hygiene44, care apare 
la Paris, publică o curiosă enumerațiune a 
procedeurilor bizare întrebuințate de iluștri 
autori spre a-șl escita geniul lor. Astfel 
Montaigne, spre a medita în totă libertatea, 
părăsia în fuga mare locuința sa și mergea 
să se închidă într’un turn. Rousseau se 
mulțămea de a-șl ascunde capul în fân. 
Se scie de totă lumea ceea oe făcea Buffon 
pentru ca să scrie: el se așeeja la biroul 
său în haine de gală, cu manșete de dan
telă și cu sabia la copsă. Mai puțin în- 
grijat de toaleta sa, Milton, care de alt
mintrelea era forte sărac, îșl compunea 
versurile îmbrăcat cu o veche manta și cu 

se dice, deputațiuue I capul răsturnat pe spate. Schiller,

nu putea compune, dâoă nu-șl punea pi- 
cidrele în ghiață. Se asigură de asemenea, 
că Chateaubriand, când dicta un articol se
cretarului său, se plimba, cu picidrele gole 
pe parchetul de marmoră al odăiei sale. 
Bentham nu putea să scrie dâcă nu se așe4a 
pe bucăți de hârtie. Cooper, spre a-se ins
pira, îșl umplea gura cu bombone. Byron 
avea nevoiă să mirose un buchet de ciu- 
perol pe oare-1 ținea totdâuna pe masa sa 
de lucru. Balzac, chiar în mijlocul tjhei, 
scria la lumina a două luminări. Flaubert 
nu soria un cuvânt pănă nu fuma o lulea. 
In fine, un ore-care compositor italian, 
n’avea inspirația, decât când cele două pi
sici favorite ale sale se urcau pe umerii săi.

Microbii. La congresul dela Sooiet. medi
cală britanică d nii Saint-Clair, învățații 
Thompson și Hawlet au presentat calcule, 
după care fiă-care locuitor din Londra ab
sorbs în aerul inspirat 14.000 microbi pe 
oră. Aerul espirat fiind lipsit de microbi, 
toți acești germeni rămân în organism, dâr 
se nimicesc la omul sănătos prin acțiunea 
combinată a organelor și țesuturilor.

Literatura.
A apărut Nr. 1 din „Amicul Tineri

mei14, foiă de cunoscințe folositdre pentru 
tinerimea română cu următorul sumar: 
Biografia lui V. Alexandri, de prof. A. 
Bârsanu. Cum trebue cetite cărțile, de 
prof. I. Popea. Roma veohiă, de I. Gă- 
vrilaș. Ce ne învață un fir de ierbă, din 
Isis. Sistemul solar, de prof. Dr. P. Tan
co. Potcovarul, poveste de Andersen, trad. 
D. Stăncescu. Algebra, de matematicul 
Euler. Ursul, după Brehm, de I. M. Ilus
trații în text. Apare de 2-orI pe lună la 
10 și 25 a lunei în T.-Jiu. Abonamentul 
pe un an 9 corone; pe o jumătate de an 
4.50 b. Ca supliment „Amicul copiilor* (sub 
presidenția D-lui B. P. Bâșdeu și redac- 
țiunea D-lor Z. Arbore, Dr. V. Crasescu 
(Basarabianul) și I. Moisil. Abonamentul 
la Amicul copiilor este deosebit 9 corone 
la an, 4 c. 50 b. pe ’/2 an; împreună cu 
Amicul tinerimei 14 oorone pe an.

*

In editura librăriei Leon Alcalay din 
BucurescI (Calea Victoriei 37) a apărut: 
Gramatica pentru clasa III primară, în
tocmită după programa oficială din 1895 
și aprobată de ministerul instruoțiunei pu
blice din România, scrisă de: A. I. O d o- 
bescu și V. Gr. Borgovan. Un esem- 
plar legat în scorță 65 bani.

*
In Tipo-litografia „Sivestru Morariu- 

Andrieviol din Cernăuți, în Bucovina, a 
apărut: Vinuri din pome, scriere în limba 
poporală, de Grigorie Ha lip, profesor 
la școla agronomică din Cernăuți. (Retipă
rire din gazeta „Deșteptarea44). O carte de 
96 pag., fărte de mare interes pentru 
popor. Un esemplar costă numai 20 cr.

•i*
ț)ilele acestea a apărut în Tipografia 

A. Mureșianu: Gramatica Limbei româ
nesc! (Fonetică și Ortografia. Etimologie. 
Smtacsă. Stil.) întoomită în două cursuri 
concentrioe pentru școlele poporale de 
Ion Dariu ; Cursul II pentru anul al 5-lea 
și al 6-lea de școla, pentru șoola de repe- 
tițiune, de adulțl, șoole civile eto. Editura 
autorului. Recomandăm acâstă carte aten- 
țiunei deosebite a d-lor învățători. Se 
pote procura dela autor cu prețul de 
30 cr.

*
A apărut Liturgia S. loan Chrisos- 

tom, compusă pentru cor bărbătesc de 
loan Vidu. Composițiunea este proprieta
tea autorului și un esemplar costă 4 fl. 
Tot de același autor a apărut piesa „Nu 
desperați*, pentru cor bărbătesc. Prețul 
30 cr.

*
Liniștea Casei, romanii de I. C. \Panțu 

formații mare 203 pagine. Costă 60 cr.

Proprietar: Or. Aurei KBuresiarau.

Redactor responsabil: Sregoriu ftiaior.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis fi. 3.55 p. 2Ttef. — jcipcineftfcfje, djine* 
fifdje etc. in ben neueften Deffiins unb ^ar= 
ben, fomie fdpuarje, tueifle unb farbige 
Menneberg-Scide con 35 fr. bis 
fi. ț^.65 p. Zlîet. — glatf, geffreift, farriert, 
genuiftert, Damaffe etc. (ca 2^0 verfdp Qual. 
unb 2000 uerfcbib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZHuffer 
unigebenb. Doppeltes Briefporto nad) ber 
Sdjroeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
2 (k. u. k. Hofl.J, Ziiricl».

Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—
Boris, tone. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75]

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Octomvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Camp. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp. 9.52 Vend. 9.54
Galbeni Cnmp. 5.70 Vend. 5.75
Ruble rusescl Cump. 129.'/2 Vend.
Lire turcesol Cump. 58.60 Vend.

Cursul 9a bursa din Viena.
Din 29 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.15
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.0o
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 123.75
Impr. cftil. fer. ung. în argint 4t/2% 101.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—
Imprum. ung. cu premii .... 161.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.50 
Renta de hârtie austr......................... 100.35
Renta de argint austr................... 101 65
Renta de aur austr........................121.—
LosurI din 1860   152.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1050.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 476 75
Aoții de-ale Bancei austr. de credit. 398.30
NapoleondorI.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................120.20
Paris vista.................................. 47.65
Rente de corone austr. 40/0. . . 101.15
Note italiene.................................. 45.20

AVIS
Avem onbrea a recomanda on. public pentru

Sesonul de Tdmnă și Ernă 
fabricatele nostre din lână curată, recunoscute ca so
lide! pentru care garantăm și anume:

Q t» f O de roc,11% pantaloni, pardesiuri, pal- 
M&uW tone de ernă, stofe de uniforme, 

Fostavuri ȘÎ Eoden de prima calitate, și execuțiune 
fbrte îngrijită. 3®leduri pentru bărbați. Stofe de că
măși. Plapome de lână și covore de podim.

Prețuri forte moderate. "AxȘ

PO4 „Incuraglați pe adeverațîî industriași!“

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:
VILHELM SCHERG & C-ie.

Caete cu mostre stau la disposițiă.
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ANUNȚ.n
Am onore a aduce la cunoscința on. public, că ml-am 

asortat atelierul meu de

CROITORIA BĂRBĂTESCĂ, 
in Brașov, Strada Ferțis JSr. <», etag'iwl I. 

unde se confecțion&ză ori-ce fel de haine bărbătesc!, după 
sistemurile cele mai noue.

După o praxă mai îndelungată în străinătate și în 
șcdla de croială din Budapesta, me pun în posiție a co
respunde cerințelor Un. Public, atât prin croitul meu 
după moda cea mai nonă, cât și printr’o lucrare con- 
sciențidsă, fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rog pe On. Publ. a ine încuragia cu cercetare cât mai 
numerosă. asigurându-1, că îl voi mulțumi în tdtă privința.

Cu totă stima:
GEORGE RECÂ,

2—3 croitor bărbătesc.
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Berea sanitară Malzextract alui lohann Hoff 
recomandată de mii de medici ca leac cel Bliai bun pentru 

suferințe de stomac 
afară de aceea și forte nutritore.

Pentru anemie, nervositate, slăbiciune
Malz Chocolade alui Johann Hoff

nutritore și de recomandat unde cafeaua este oprită a lua.

Pentru tuse, răgușală, flegmă
Malz bonbone pentru pept alui Johann Hoff.

Pentru suferințe de pept, plumânî și gât

Malzextract concentrat aluî Johann Hoff.
•28Ș- Sote de prețuri la cerere se trimit franco. 

Johann Hoff, 
furnisorul curții c. r. și a mai multor suveran! ai Europei. 

Rejpou la »• EREMIAS NEPOȚII, Brașov.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați sâ binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trans.“

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.
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Opele de cassă deia 8—L

INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII
FSUAL& MASOV

9

/“ *
Cec-Conto
la. postă,

Hr. 505. e

iri 
F

0 H iH 
PI

jrilDBSGB depuneri spre fructificare [0 |UU£U 4y|o 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOUlffl polițe comerciale CU 
dCCIJriU împrumuturi cambiale și cambial-ipotecan CU 
iCSCMflC credite în cont corrent condițiunl;

UCCOrîî împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6J 

cunwă și mie
»;

■jra și mile ..
indigene și străine, în specială de cele românescl; 

resMjoră coons, oscoinjir " 
cumpera cnw lela efecte 
Bi'ectueza ,nA°s»tT tassari și plăți 
Gsecnla |r_ .1.!..:I

Qir

1 U1UIU1U j 
pe piețele din țeră și 
streinătate, 
IQ11PĂ sub ce^e mai‘ ief" 
Idllud tine condițiunl;

magazine și locuri libere de depou, VoriX
său strada ©Jării Ufr. 45, care, situată nemijlocita lângă 
gara drumului de fieru 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;

npîmnnnn in cabtatea sa ca representanță principală a so- nfruifn 
pi llIluUuD cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

neutru florari je vltuâ X°îd:S^“°’psrti-

Onorabileloru adminîstratium de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5°|o ale „Albinei11 
ale căroru eupone ri-scwnijiferă seniestrulu fără nici o 

«letragere, și cari se află «ie ien«Șare în cursul diiei a bursei 
din SSudapesta, în piese de 500. 1OOO și SOOO de corone. 
Coiiipurcndu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulă, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 ie 5°|o 
suntu a di relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celă puținii întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte aver! a institutului.

@@@ âsttele de cassă deEla 8—I

AMiiciurî
(inserțhmi și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administrat suni. In cașul pu

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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blicării unui anunciu mai mult 

de odată se face scădement,, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

AcLministr. „Gazeta. Trans.“■


