
Rgaacttunei. AiHinistrați», 
ji Tirograta:

Brașov, piața maro Nr. 30.
Scrisori jiefranoata nu so 

primesc. — Manuscripte nu se 
letrimet,

INSERATE se primesc la Adml- 
nlatrațluno în Brașov și la ur- 
mătorele Birouri de nnunoluri: 

în Viena: Jf. Ihtkes, Hetnnch 
Schatek, Rudolf Mosse, A. Oppeiiks 
Nachfolger; Anton Oppeltk , J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. 7. 
Goldbergsrg, Eckstein Bernatt în 
Bucuresci: Agence Mavas, Suc- 
cursale de Boumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann,

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe o oolonă 8 er. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

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

Aăoaamente neutru Austro-Uagaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

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

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

Se prenumără la t6te oficieio 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Al^uamfiuml pentru Brașov 
adminiatrațitmna, piața maro, 
Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 cr. v. a. 
aâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

■ Brașov, Joij 26 Octomvre (7 Noemvre) 1895.

Din causa sfintei s&rbători de mâne diarul 
nu va apără până Vineri sera.

Sistare și amânare.

S’anunță, că președintele tribu
nalului din Pesta cere înmulțirea 
personalului la secțiunea penală, căci 
nu mai pote birui cu munca.

Trebue, că le-a dat grozav de 
mult lucru criminaliștilor din capi
tala ungurdscă și cercetarea în fai- 
mosa afacere cu toastul din Do- 
brițin, și că acesta va fi contribuit 
la hotărîrea președintelui de a cere 
sucurs.

Cetitorii noștri îșl vor aduce 
aminte de demonstrația, ce au fost 
arangiat’o papricașii dela Dobrițin 
când cu banchetul dat în onbrea lui 
Francisc Kossuth. Faptul produsese 
o estra-ordinară sensațiă, căci după 
un toast ținut pentru monarch s’a 
fost intonat cântecul batjocoritor 
„Hunczut a nemet. “

A și făcut o impresiune cât se 
pote de rea la curte acea demons- 
trațiă și se c|ice, că ea nu puțin ar 
fi contribuit a accelara căderea ca
binetului Wekerle. Firesce, că în ast
fel de împrejurări trebuia se se ia 
mesuri spre a pedepsi pe urzitorii 
acelui scandal. S’a și anunțat cu 
mare sgomot, că vor fi trași la răs
pundere musicanții, birtașul și Dum
nezeu mai scie câți alții, pe cari se 
aruncase suspițiunea.

Despre caracterul adevărat al 
demonstrației cutezate nu era ni
meni în dubiu și de aceea s’a aș
teptat, ca procesul de lesa-Majes- 
tate, cu a cărui purtare a fost în
sărcinat tribunalul din Budapesta, 
să scbtă la lumină pe cei vinovațl.

Cercetarea s’a și făcut, destășu- 
rându-se o activitate, ce părea estra- 
ordinară. Au fost citați toți membrii 
tarafului de lăutari, cari au ridicat 

prin cântecele lor în acea sără entu- 
siasmul mesei Kossuthiste. Au fost 
citați și interogațl birtașul și toți 
chelnerii acelui local, și aprope tăte 
personele, câte au luat parte la 
banchet.

Și resultatul? — E mai mult 
hazliu, decât surprinzător. Cânte
cul batjocoritor s’a cântat, der cum 
au ajuns musicanții să-l cânte, nu 
se scie; nimeni nn li-a spus nimic 
și ei nu au avut nici un gând rău, 
ăr publicul nu numai că n’a aplau
dat, ci a provocat pe Țigani să în
ceteze.

Astfel, după atâta tapagiu și 
după atâta muncă a tribunalului, 
tot lucrul s’a făcut mușama și pro
curatura a sistat procesul.

Acesta ne aduce aminte de sce
nele cu desnodăment hazliu din ope
rele comice. Der ne mai aduce 
aminte și de procesele analoge, ce 
s’au intentat demonstranților de 
stradă dela Turda etc. Aceste pro
cese au ajuns să fiă renumite prin 
aceea, că se tot amână.

Au trecut trei ani, de când în 
Turda a isbucnit acel vandalism ne 
mai pomenit, ce a culminat în de
vastarea caselor conducătorului de- 
putațiunei române și a altor fruntași 
români. De atunci membrii comite
tului, cari au mers cu Memorandul, 
au fost judecați, au stat peste un 
an închiși și pe urmă au fost gra
țiat!, er vandalilor dela Turda nu 
li-s’a atins pănă acum nici un fir 
de păr din cap.

Acesta este partea patriarchală 
și mult caracteristică a stărilor de 
drept, ce domnesc la noi. Și totuși 
președinții tribunalelor se vaetă că la 
secțiunile penale funcționarii nu mai 
pot birui cu munca!

Manifestul Cehilor betrâni.
Bărbații de încredere ai parti

dului național boem, adecă ai 
Cehilor bătrâni, au ținut la 3 1. c. o 
conferență în Praga, în care — 
după ce au luat în desbatere critică 
posiția partidului lor și raporturile 
față cu celelalte partide politice, 
mai ales însă față cu partidul liberal 
boem, adecă a Cehilor tineri — au 
redactat un manifest, subscris de 
trei representanți ai lor. Organul 
Cehilor bătrâni, „Folitik“, din Praga 
publică în numărul seu de alaltăeri 
acest manifest în fruntea foei. Con
ținutul manifestului în reasumat este 
următorul:

Deja după alegerile dietale din 1889 
și 1891 s’a discutat în sînul partidului națio
nal boem asupra faptului, ca toți represen- 
tanții acestui partid să-și depună manda
tele, deore-ce era evident, că curentul nou, 
inaugurat de partidul liberal boem, duce po
litica poporului boem în alte direcțiuni, și 
în urma acesta abate pe popor dela acei 
representanți ai intereselor sale, cărora ie 
dăduse mai înainte totă încrederea, pe 
lângă tote schimbările sistemelor de gu
vernare.

Perseverarea pe terenul ,de luptă po
litică țl-au ținut’o deputății naționali ca 
datorință numai pănă atunol, pănă când 
numărul lor le servea ca o dovadă de în
credere a diferitelor cercuri electorale, și 
pănă când puteau încă să spereze, că iden
titatea soopurilor urmărite va apropia amân
două partidele, și ele vor încheia cel puțin 
o legătură pentru eluptarea drepturilor gene
rale ale națiunei.

In decursul timpului s’a dovedit însă, 
că lupta partidului liberal boem iu contra 
partidului național boem este mai acută și 
mai înverșunată astăcțî, ca ori și când și că de
vine tot mai îngust câmpul, pe care se mai 
fiă posibilă conlucrarea comună pentru intere
sele naționale generale, cari sunt cea mai 
sântă datorință a nostră a tuturora.

Și numai esistența partidului naționa 
este, durere, motorul de căpetenia al par-1 
tidului liberal în lupta politioă. Tbte nisuin- 
țele acestuia merg într’acolo, să. sobtă pe 
cel d’întâi din lupta politioă și să-i ia din 
mâni tote mandatele. Aoâstă luptă înver
șunată infectâză de ani de cjii® tote ra
porturile din internul vieții nbstre națio
nale și rupe legăturile de dragoste și de 
respect împrumutat, cari ar trebui se-i lege 
de olaltă pe membrii unei și aceleeaș națiuni, 
fiă cât de diferite vederile lor politice și 
religiose.

Cu tote că partidul liberal și parti
dele, realistă și progresistă aliate cu ea, 
buciumă în lume contrarul, în realitate 
ca și mai înainte, așa și acum representăm 
acele principii, cu cari am pășit în viâța 
politică înainte cu 30 de ani. Și cari sunt 
sucoesele nostre politice ? Ore nu s’au câș
tigat numai prin truda partidului național 
tbte învingerile culturale, naționale și po
litice ale poporului boem ?

După-oe însă datorința cea mai înaltă 
patriotică a nostră este a întinde represn- 
tanților poporului posibilitatea, de-a pro- ’ 
gresa pe calea, oe singură duce la scop, 
ca un partid oposițional demn, noi vom 
contribui la acâsta ohiar și cu jertfa ab- 
negațiunei. Acesta este motivul, care ne 
înduplioă si nu pășim cu, nici un candidat la 
viitorele alegeri.

Voim prin acesta să contribuim la 
buna înțelegere în poporul nostru, la acea 
înțelegere, despre care partidul contrar 
dice, că singur numai noi o conturbăm. 
Cedând însă cu totul terenul în favorul 
partidului liberal, rămâne asupra lui și totă 
responsabilitatea.

Facem pasul acesta și de aceea, pen
tru ca partidul contrar să nu mai alegă 
candidați de aceia, cari duc o luptă fără 
nici o oonsiderare, ci să alâgă representanți 
demni și onorifici de ai poporului. Noi îusă 
partidul național, vom urmări cu atențiune 
desfășurarea mai departe a lucrurilor, și nu 
vom denega sprijinul nostru decâte-orl va 
fi necesar în interesul poporului, fiind oon-

FOILETONUL ,GAZ. TRANS. “

Garibaldi.
De Junius. 

IF i n e.)
Nu odată Garibaldi obiclnuia să cjică 

cu bre-care mândriă: „Intrâga Italiă scie 
și pote dovedi, că sunt omul faptei; fapta 
însă e cea mai mure dușmană a vorbei.UE 
de înțeles deră, decă nu simpatisa eu 
Cavour. Nu se pote discuta, că dintre doi, 

, capul mai talentat și mai genial era Cavour. 
Liberarea Italiei de sub domnia străină, 
realisarea unității, luii-se pote mulțumi mai 
mult. Dâr deși Garibaldi n’a iubit pe 
Cavour, și nu se prea încredea în el, fiind
că era diplomat și politic, pentru care cu
vântul dat nu e obligator, totuși n’avea 
Cavour spriginitor mai fidel mai devotat și 
mai muncitor, oa pe Garibaldi. Ei nu-șl 
comunicau planurile, căol abia se întelniau 
unul cu altul. Dâr cu tote acestea Gari
baldi realisâ ceea-ce gândea Cavour.

Revoluția din Sioilia și oouparea Nea- 
polului au hotărît sortea Italiei. Sufletul 
acestei lupte legendare a fost Garibaldi. 
El a debarcat în Marsilia între astfel de 
împrejurări și cu astfel de pregătire, încât 
și cei creduli și puțin serupuloșl țineau 
drept o nebuniă acestă problemă. Acâstă 

nebuniă însă a câștigat Italiei provinciile 
sudice: Sicilia și Neapolul cu 11 milione 
de locuitori. Garibaldi a făout minuni. Din 
cavalerul pribâg a eșit cel mai mare con
ducător revoluționar al vecului nostru. Cu- 
ragiul lui e legendar, liniștea lui sufletâsoă 
în momentele oele mai oritice e aprope de 
neînchipuit. Ceea-ce a făcut el în Sicilia, 
de-am privi-o cu ochi cât de sceptici, va 
fi tot-deuna esemplul cel mai strălucit al 
orbei cutezărl și al invenției militare ne
sărate. Luptându-se cu o oștire forte pre- 
ponderată și regulată, șl-a condus volun
tarii din victoria în victoria. Din Sioilia 
m=>rge în Neapol și a doua cji, după-oe re
gele de Neapol părăsesce capitala țării 
sale singur și într’o trăsură închiriata, 
Garibaldi întră în Neapol, îl ocupă 
in numele Italiei și al regelui Vic
tor Emanuel și organisâză revoluția. Itlaia 
otciosă, Cavour, la îndemnul diplomației 
europene protestâză contra lui Garibaldi, 
aruncând asupra lui răsponsabilitatea pen
tru încercarea acesta. Lui Victor Emanuel 
însă nici prin minte nu-i trece să sobtă 
sabia contra lui Garibaldi; și Garibaldi nici 
pe un moment nu cade în ispita de-a se 
opri în calea sa victoriosă pentru protes
tările și avertisările unora.

Representanții cei mai perfecțl ai ge

nerației, cari au creat unitatea italiană sunt: 
Cavour, Mazzini și Garibaldi. Dorințele na
ționale însă au vorbit mai fidel din Gari
baldi. Cuuoscutul lui motto; „Far Italia 
anche col diavolou (A crea Italia ohiar și 
ou ajutorul diavolului) a fost lozinoa între- 
gei națiuni. Nu era în anii 60 putere mai 
mare, nume mai fărmeoător în întregă 
Italia, decât: Garibaldi. Decă nu era Ita
lian atât de adevărat, decă ar fi fost în 
inima lui numai un picur de egoism și va
nitate, ar fi ridicat piedeol seriose în oalea 
lui Victor Emanuel și a guvernului său. 
El însă nu s’a amestecat în politioă, și în
dată ce a încetat răsboiul s’a retras pe in
sula Caprera, de-brece nu era de loo mul- 
țămit cu mersul lucrurilor. Nu-i încăpea 
în minte, ca atunol, când el stă în fruntea 
unei armate victoribse, de ce să nu plece 
pentru ooupar6a Veneției și a Romei, de 
ce să fiă silit a căsca gura la scrisele pro- 
testătbre ale diplomației și puterilor ? De 
două-orl a trebuit să fiă arestat, fiind-să 
oontra împrejurărilor voia să ocupe Roma 
și Veneția. De altfel alte supărări n’a făcut 
guvernului italian.

Deși era de sentimente republicane, 
stima pe regele Victor Emanuel și ocupă 
Sioilia și regatul neapolitan în numele aces
tuia. Planul său predilect era, oa pe oava- 

leresoul rege de Sardinia, pe '„primul os
taș11 al Italiei, să-l proclame de rege al Ita
liei unite de pe oapitoliul din Roma. Ius- 
tinotul lui norocos i-a șoptit, că Italia nu 
pbte fi unită decât ca regat constituțional; 
republica ar sdrobi-o Europa. Din causa 
acâsta a ajuns în certă ou Mazzini, oare-1 
aousa, că îșl nâgă principiile. Despre acâsta 
cetim în Memoriul său următorele: „Mă 
acusațl, că nu proolamez republica, voi 
mari învățațl, cari din odaia vostră de soris 
dictați legea și credeți, că ounoscețl mai 
bine sentimentele poporului și interesele 
lui, decât noi, oarl l’am condus la victoriă. 
Deși bine sciu și din cji în c]i apar dovecjl, 
că dela monarohiă n’avem oe aștepta ni
mic salutar, totuși oel ce susține, oă în 
1860 trebuia proclamată în Palermo și 
Neapol republica: — acela mințesce11.

6tă în trăsuri generale bărbatul, că
ruia națiunea italiană i-a ridicat statuă pe 
Janioulus. Intre luptătorii Italiei unite pe 
câmpul de luptă și în sala de consultare 
au fost mai mari talente, decât el; însă 
spadă mai bună și inimă mai nobilă nici 
una. Numele lui e vrednio să fiă înregis- 
trBt între numele cele mai gloriose ale 
omenimei, fiind-că prin viâța lui a dat un 
esemplu perfect despre iubirea de patriă.

T. H. P. 
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vinșl, că nici-odată un singur partid, ci nu
mai poporul întreg unit își pdte ajunge scopu
rile înalte.

In numele bărbaților de încredere ai 
partidei naționale: Dr. Fr. L. Rieger, Dr. 
Ant. Steidl, Ioan Steidl.

Țarul Nicolae II.
Alaltăeri a fost prima aniversare a 

suirei pe tron a Țarului Nicolae II al Ru- 
siei. încoronarea sa solemnă se va face în 
diua de 30 Maifi 1896 la Moscova. Pănă 
atunci — așa află un diar bine informat— 
Nicolae II se va sili să menție actualul 
status quo.

Asupra personalității tînărului Țar, 
un înalt demnitar al Statului rus a comu-' 
nicat următorele amănunte caracteristice :

încă nu se pâte gâci caracterul Ța
rului, și încă timp de un an, adecă pănă 
la încoronare, nu se vor cunosoe intențiile 
sale. In primul an al domniei sale împre
jurările au făcut, ca Țarul să trăiască forte 
retras și să vadă relativ forte puțini omeni. 
Ou o silință de fier și cu multă metodă, 
Tarul a întrebuințat însă anul acesta pen
tru a-se deprinde cu afacerile guvernului 
pănă în cele mai mici amănunte ; nu a 
esistat anul acesta un cetitor mai zelos al 
desbaterilor consiliului de stat ale comite
tului miniștrilor și ale altor instituțiuni de 
ale statului. Adese Țarul rămânea ore în
tregi la masa de luoru, pe când tînăra Ța
rină ședea în apropiere cu un lucru de 
mână.

Persâne, cari cunosc forte bine pe 
Țar, au convingerea, că acest al doilea an 
îl va întrebuința în totă liniscea pentru a 
studia bine pe âmenii, cari îl încoDjoră. 
După anul acesta nu vor mai esista îndo- 
ell în chestii de guvernament. Țarul va 
cunosce atunci forte bine pe toți omenii, 
cu cari va avea să lucreze, le va indica 
direcțiuni positive și va supraveghea ese- 
cutarea lucrărilor.

Se pdte lesne înțelege, de ce Țarul 
se teme încă de-a introduce inovațiuni, și 
oă din causa acesta guvernul are adesea 
îndoelî. In simțământul de-a nu poseda 
încă o cunoscință aprofundată a persane
lor și situațiunilor, Țarul nu vrea încă să 
manifesteze o independență mai mare. De 
nimic nu se teme mai mult decât de-a 
acorda unuia său altuia o influentă prea 
mare. Ou cât fiă-care dispune mai puțin 
de o influință reală, cu atât mai activă e 
fantasia cerourilor curții spre a trage con- 
clusiunile cele mai vagi din împrejurările 
cele mai mici. ,

Fiă-care amabilitate a Țarului dobân- 
desce o interpretare, pe care acesta nici 
nu a gândit’o. Societatea înaltă din Pe
tersburg clădesce întregi sisteme politice, 
oând Țarul învită pe unul său pe altul la 
venătore seu primesce vr’o invitație; dâr 
acesta e o plăcere particulară a acestei 
înalte societăți, și fotă lumea simte, că ni
mic nu se va soi pănă după încoronarea 
Țarului.

Alegerile în municipii.
Tohanul vechiu, 4 Nov. n. 1895.

Știm. D-le Redactor! Ou inima revol
tată și plină de mâhnire vin să vă rapor
tez despre decursul alegerei celor trei 
membri comitatensi pentru cercul Branului 
(comit. Făgăraș), întâmplată astăzi aici.

Nu sciu ce se condamn mai mult: 
ingerința fără sâmăn a amploiaților preto- 
riali și comunali, ori ignoranța, în care 
ârbecă sermanul nostru popor din causa 
lipsei de conducere. Preoți și învățători 
primesc pânea bietului popor, er în sohimb 
nu-i dau nioi măcar atâta lumină, ca să 
potă distinge și prețui cele mai elementare 
drepturi cetățenescl ale sale. Ne sciam stă
pâni pe noi și pe poporul nostru, căci ne 
legănam în ilusia, că sucrescența tînără 
este lumina lumei și pacea pământului ro
mânesc, dâr diua de adl ne-a făcut să ne 
deșteptăm într’o amară desamăgire.

Audi, D-le Redactor! Cercul nostru 
de alegere stă din următârele comune și 
alegători: ZârnescI 57 ; Tohanul-vechiu 86, 

la olaltă 143; apoi: Poâna-mărului 25; 
Tohanul nou 13; Holbac 7; Sohodol 10; 
Predeal 6; Porta Bran 28; Moeoiu de jos 
16; Șimon 15; Moeciu de sus 4; Fundata 4; 
Șirnea 4; Peștera 6; Măgura 5. La olaltă 
143. Cu totul 286 alegători, dintre cari 
20—30 streini (de alte naționalități), apoi 
vre-o 25—30 amploiați comunali, de-alt- 
mintrelea și aceștia români. Restul popor 
de baștină, Români neaoși și independenți. 
Din aceștia au votat 190 alegători și au 
întrunit majoritatea ca aleși: oondidații 
unguri Dr. Benedek Artur 129 voturi, Ge
orge Babeș, cencelist al fisolgăbirăului 
123, loan Vodă, notar în Poâna mărului 
117. Er candidații naționaliști: Nicolau 
Pop, 57 voturi, George Babeș, preot, 68, 
loan Străvoiu, preot, 44, Georg Enescu, 
preot, 32.

Din aceste cifre se vede, că cei trei 
candidați ungurescl au reușit cu majoritate 
oopleșitore de voturi, în timp ce candida- 
ții naționaliști n’au întrunit nici pe jumă
tate atâtea voturi.

Cetitorilor le va părâ bătătore la 
oohi mai întâi de tote anomalia, că pen
tru trei locuri libere avem aici patru can
didați naționaliști. Dâr să nu se mire ni
meni, căci e trâbă românescă. In faptă 
Românii au presentat numai trei candidați, 
âr d-1 Enescu s’a vîrît între candidați fără 
voia nostră, nu cu scopul direct, ca să 
strice causei — deși soia forte bine, că 
prin o împărțire a voturilor numai strioa 
pdte, — ci pentru ca să paraliseze reuși- 
rea candidatului Străvoiu, lucru destul de 
condamnabil !..

Mai bine, — dâcă mai pdte fi vorba 
de vre-un bine, — s’au puri at alegătorii 
din Zerneeol și după ei cei din Tohanul 
vechiu, cari deși terorisați la culme, totuși 
mai bine de jumătate au votat pentru oan- 
didații naționaliști. Mai numai din aceste 
comune s’au scos voturile candidaților noștri 
la cari s’au adaus și unii preoți și învăță
tori de prin alte comune, între cari amin
tesc cu onore pe preoții Pușoariu, Babeș, 
Manoiu Nioolae și Ion Reit, la cari ași mai 
pută adăuga și pe preotul Enescu, întru 
oât acesta încă a luptat în tabăra națio
nală. Apoi 2—3 învățători. Din Zernesol și 
Tohanul vechiu atât preoții, cât și învă
țătorii au fost toți la postul lor.

Poporul din celelalte comune a votat 
în massă pentru candidații ungurescl. In 
deosebi Tiranul s'a ilustrat splendid. Din 
Poena-mărului numai vrednioul țăran loan 
I. Mănecuția a votat în partea nostră, cei
lalți toți au votat pentru oandidații lui Bene
dek din Tohanul nou asemenea toți alegătorii 
au votat pentru candidați! streini. Mai 
adauge 20 alegători streini, apoi alți vre-o 
30 amploiați, oarl deși Români, pentru a 
nu li-se lua îusă ciolanul din gură, s’au 
presentat toți în tabăra adversarilor noștri.

Culmea scandalului însă au atins’o 
următorii preoți și învățători, cari s’au 
presentat la urnă în tabăra adversarilor 
noștri.

loan JVLoșoiu, preot în Șimon, care cu 
câte-va dile înainte se lăuda prin colonele 
„Tribunei44, că el de 15 ani muncesce cu 
zel și abnegațiune pe terenul național. în
trebat, că pentru ce a votat cu contrarii 
noștri, el a răspuns, că „a fost silit, având 
mai multe daraverl.“ Der ore ou cine are 
un preot mai multe daraveri: ou poporul 
din a căruia pâDe trăesoe, ori cu fisolgă- 
birăul, care e dușmanul poporului ?

Preotul Tulbure Jănos din Sohodol, 
care aflând, că nu se dau diurne celor 
aleși, întrebă, că „dre pentru ce se înbul- 
desc a fi aleși și ăștialalti,* adecă Româuii 
naționaliști, din a oăror tabără el nu făcea 
parte. „Vai lumii smintâlă, căci decă lumina 
este întunerec, cu cât mai mult întune- 
reoul!...“

Acesțor preoți cu crucea’n spate se 
alăturară și următorii șubrecjl ai marelui 
Pestalozzi: Aron Pușcanu, învățător în So
hodol, George Runcean, înv. în Măgura, și 
Ion Băncîlă, înv. în Tohanul nou.

Aceștia sunt omenii, cari având de-a 
faoe un serviciu causei adversarilor noștri 
s’au sciut presenta ac]l la urnă în tdtă re
gula; erl însă, când fuseseră provocațl a 
aduce și csusei ndstre culturale un servioiu 

presentându-se la adunarea despărțămân
tului Asooiațiunei, ce s’a ținut tot aici, 
ei refusară acest .serviciu. Și totuși acești 
omeni trăesc din pânea poporului și portă 
numele de coducătorl ai lui!! Dâr să trec 
acum la o altă caracteristică a alegerei 
de atjl.

Eu o alegere atât de influențată încă 
n’am vădut. Slușbașii noștri români, pri
mari și notari, în frunte ou fisolgăbirăul 
Benedek, pe ’ntrecute luau biletele din mâna 
alegătorilor noștri și le schimbau cu altele, în 
favorul candidaților ungurescl. Alegetorii au 
protestat, si președintele alegerei, care era 
d 1 advocat N. Garoiu, a și semnat în pro
tocol aceste cașuri revoltătore, cari singure 
sunt prea de-ajuns, pentru ca comisiunea 
verifioătore să modifice alegerea.

Apoi prin decretarea școlelor ndstre 
grănițerescl oa școle oomunale, deși încă 
nici nu ni-s’a notificat ofioial aoâstă decre
tare, și deși pănă a<jl ele stau sub oblă
duirea de pănă acum, fisolgăbirăul Benedek 
crede totuși binevenit timpul, ca să încâpă 
cu terorisarea și asupra învățătorilor noștri 
grănițerescl. Așa în ajunul alegerilor nisce 
cățăluși au denunțst pe d-1 învățător al 
școlei grănițerescl din Tohan, Nicolau Pop, 
oă prepară terenul în favorul candidaților 
naționaliști. La asta Benedek să fi respuns : 
„Naveți grijă, de-acum, el este în mâna mea!11 
Amenințarea acâsta a ajuns la ureohile 
d-lui Pop, der nu l’a spăriat.

Când fu în cjiiia alegerei, Benedek 
întâmpină pe d-1 învățător N. Pop cu cu
vintele: „D-ta ești amploiat de stat (sic!). 
Eu ani ordin de sus, ca numai funcțio 
nari se alegem. Cer ca se te conformezi 
acestni ordin!“ —D-1 Pop răspunse: „Pre
cum d-ta îți aperi interesele și națiunea d-tale 
fiind amploiat, cu acelaș drept mi-le apir 
și eulu

împărtășind cașul aoesta președintelui 
electoral, învățătorul Pop {declară, că sub 
o astfel de presiune, nevoind a lucra în 
oontra convingerei sale, se c.bsține dela vot. 
Declarația acâsta s’a și luat la protocol. 
Gasul acesta a produs mare indignare în 
toți alegătorii bine simțitori, ce erau de față.

La sfîrșit, njimărându-se voturile, s'au 
aflat, în urnă 194 voturi, eu 4 mai mult ca 
numărul total al alegătorilor votanțî, — 
fapt, oe ilustreză abusurile și necesitâză 
anularea alegerei.

Astfel se termină acâstă c|i instructivă 
pentru noi. Las, ca onorabilii cetitori să-și 
facă comentariile cum le place. Eu mai 
adaug numai, că nici nu se fini bine actul 
alegerei, -i etă că o musicâ țigănescă, co
mandată din Brașov, salută învingerea mame- 
Iutilor ungurești prin două cântări ungurești. 
Musioa se postase tocmai înaintea localului 
primăriei, unde se făcuse alegerea. Acâstă 
serenadă batjocoritdre s’ar fi continuat, 
decă preotul local George S. Thomas n’ar 
fi protestat în ton energio, cerând să se 
alunge musica, care oonturba aotivitatea 
comisiunei, oe nu-șl terminase înoă agen
dele. — Etă batjocura, â'ă răsplata pentru 
purtarea servilă a Românilor ia acâsta 
alegere!

Musioanții s’au dus apoi la cârciuma 
lui Ilisie Nemeș, unde s’au desfătat și ju
bilat notarii și primarii din Bran, ou scrii
torul pretorial Babeș în frunte, și cu săoă- 
tura din comuna nostră Ion Berariu, care 
în decursul scrutiniului, bag sâmă, amețit 
de alcohol, vătăma bunul simț pr;n obser
vări ridicule și neoneste, pentru care pre
ședintele fu silit a-1 provoca la ordine.

Toma dela câmp.

Voci asupra declarațiunei ministrului- 
președinte Sturdza.

„Pești Napl6u, Țiar ce stă în ser
viciul guvernului unguresc, epee des
pre declarațiunea dela Iași între 
altele:

Este remarcabil în vorbirea dela Iași, 
oă pe când fostul conducător al oposiției 
negându-șl treoutul se alătură la principiul 
neintervențiunei, pe atunci el ia asuprășl es- 
plioarea politicei ligei și în esplicarea sa 
însu-șl ofensâză principiul neintervențiunei. 
Pice adecă, că el și soții săi nici-odată nu 

s’au gândit să se amestece în afacerile in
terne ale Ungariei, ci au dorit numai, ca 
„în locul luptelor dintre Maghiari și Ro
mâni, în interesul amândurora, să pășescă 
o înțelegere frătâsoă14. Aoâsța este o con
trazicere evidentă.

Trebue să enunoiăm, că D-1 Dumitru 
Sturdza n’are de a dori nimio în ceea oe 
privesce cestiunile interne ale Ungariei, 
lupta seu înțelegerea frățâsoă, dâcă în ade
văr nu voiesoe să se amestece în oestiu- 
uile ndstre interne. Și încă cu atât mai 
puțin ar avă ceva de dorit, ou cât nu den
sul este chiămat a judeca raporturile din
tre supușii valahi și maghiari din Ungaria. 
El simplamente n’are să se intereseze de 
ce se întâmplă dincolo de granițele Ro
mâniei, la vatra nostră.

Și precum în agitarea sa oposițională 
s’a manifestat în potriva ndstră reavoința 
sa impertinentă, ce tindea a strica bunele 
legături de vecinătate, tocmai așa nu pu
tem privi asigurările lui „frățescl" ulteri- \ 
ore, făcute din fotoliul de ministru-preșe- 
dinte, decât de impertinenta unei bune por
niri oficiose.

Tdte aceste, între alte împrejurări nu 
numai că le-am respinge simplamente, ci 
am insista și pe lângă un protest diplo
matic, la ce ni-ar d& destul prilegiu mo
dul cum s’a tras faptul grațiării suverane a’ 
monarchului nostru în sfera adunării dela 
Iași, ca aoolo să fiă lăudat, prin urmare 
eventual să formeze și obiectul unei cri
tice. Der cu tdte că timbrăm ca inoportu
nitate acestă lipsă de tact, totuși ne liniș
tim ou atâta deore-oe suntem convinși, că 
d-1 Sturdza n’a putut trece cu hainele uscate 
dela campania oposițională neleală la țăr
mul de dincolo al lealității internaționale: 
a trebuit să-și ciădâscă un pod, a cărui 
picior e în apă, er capul pe țărmul estrem ; 
acest pod a fost vorbirea dela Iași.

SCIRILE OILEI.
— 25 Octomvre.

La scandalul dela Dobrițin. Se soie, 
că pe la începutul anului curent, când Fran- 
ciso Kossuth, fiiul „sântului14 dela Turin, își 
făoea turneul său prin orașele principale 
ale Ungariei, la un banchet dat în Dobri
țin în onorea sa, lăutarii, imediat după un 
toast ținut pentru monarchui, începură a 
cânta „Jajj de hunezut a nemet44. Faptul 
acesta, — neputându-se faoe din el mu
șama, cum de regulă au datină compatrioții 
noștri maghiari a face în cașuri de acestea 
— fiind privit ca deliot de laesa Maj es
tate, tribunalul din Budapesta a fost în
credințat ou purtarea procesului. In decur
sul timpului au fost ascultați toți lăutarii 
din orchestra respeotivă, apoi servitorimea 
din localul, în oare s’a dat banchetul, și 
apropo tdte persdnele, cari au luat parte 
la banchet. Și oe s’a constatat? Aceea, că 
lăutarii, după toastul ridicat monarchului, 
au intonat imediat un tuș, și numai după 
aceea au cântat melodia incriminată, ne- 
sciind pentru oine se strigă „âljen44; mai 
departe, că lăutarii n’au fost provocațl de 
nimeni, să cânte acea melodiă; și în fine 
că publicul n’a aplaudat la aucjul melodiei. 
In urma acâsta tribunalul din Budapesta a 
sistat prooedura penală. Ce să mai cj’c& 
omul la tdte acestea? Fiă-oine își pdte 
trage oonelusiunile sale din faptul acesta.

—-o —
Podul de peste Dunăre. In numărul 

cel din urmă dela 12 Ootomvre 1895, 
„L'Illustration* din Paris aduce o frumdsă 
ilustrațiune a podului de peste Dunăre, inau
gurat la 26 Septemvre a. c., precum și o 
ilustrația a capului podului din partea des
pre Dobrogea. Aceste ilustrațiunl sunt în
soțite de-o descriere scurtă, dâr substanțială 
făcută de D-1 N. 1. Paiano, inginer de 
mine, vechiu elev al șoolei politechnice și 
al șcdlei de mine din Paris. Cetitorii noș
tri sciu, că D-1 Paiano, care a asistat și 
ca representant al numitului diar francos 
la serbările inaugurării, a publioat deja în 
numărul dela 11 Mai a. o. al „Ilustrațiunei44 
o interesantă descriere despre lucrările de 
construcțiă ale acestui grandios pod.

—o—
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întrunirea conservatorilor Alaltăerî, 
la 6rele 2, s’a ținut, în localul Clubului 
Conservator din BucurescI, o întrunire, la 
care au luat parte tote căpeteniile parti
dului conservator din România, membrii 
clubului și delegați din județe — în total 
250 de persone, după cum cjice „Timpul“. 
După discursurile d-lor Lascar Catargiu, 
■General Mânu, G. Cantacuzino, Al. Laho- 
vari, Take Ionescu, N. Filipesou și Raco- 
viță, s’a ales un comitet central electoral 
pentru tdtă țâra, compus precum urmâză: 
Lasoar Catargiu, G. Gr. Cantacuzino, Gen. 
G. Mânu, Al. Lahovari, Take Ionescu, C. 

‘Olănesou, Gr. Triandafil, M. Balș, G. Bu- 
■dișteanu, Ioan Lahovari, Al. Catargi, N. 
Filipescu, C. Arion, I. Giuflea, V. Brătianu, 
Ioan Alexandrescu, Th. Văcărescu, Gr. To- 
■oilescu, D. Cesianu, M. Deșliu, G. Em. La
hovari și Al. Ciurcu.

—o—
Antisemitismul la universitatea din 

Pesta. „Magy. Hirlap“ spune, că tinerimea 
universitară din Budapesta e împărțită astăfll 
în două tabere, liberală și antiliberală. S’a 
transformat, cjioe, și o parte a tinerimei n6s- 
tre s’a băgat slugă la austriacl, adorâză pe 
un Lueger, proclamând ura de rassă. De un 
an de cjfi0 bântue între tineri antisemitis
mul. Ei au un club antisemit, de care n’a 
sciut nimic pănă ecuma reotoratul. Aoest 
club residă în seoret în „Egyetemi Kor“. 
Aiol se împart bilete mici vercjl cu ins- 
cripțiunea: „Gaz zsidoban a legnagyobb 
baj, nem a vallâs, hanem a faj — Le a 
zsidokkal Hepp! Hepp!“ (Cel mai mare 
rău este nemernicia Jidovilor, nu religiunea 
ci rassa. Jos cu jidovii, Hepp! Hepp !) Pre
ședintele societății Arthur Komlossy, inter
pelat de juristul B Schulhof să-i dea es- 
plicărl despre acâsta, n’a răspuns, și a lă
sat nerăspunse și dduă scrisori. In urmă 
Schulhof a tras la răspundere pe Komlossy, 
âr aoesta i-a dat un răspuns vătămător. 
Atunci Komlossy l’a provocat. S’au duelat 
alaltăerî amândoi cu săbiile și Komlossy 
a fost rănit. Așa s’a terminat de-ocamdată 
inoidentul.

—o—
Retragerea din circulația a monete- 

îor de 20 și de 4 cr. Conform ordinațiu- 
nei ministrului de finance, monetele de ar
gint de 20 or. și oele de aramă de 4 or., 
vor fi primite de cassele și oficiele de stat 
numai pănă la 31 Decemvre 1895. Prin 
urmare aoeia, cari posed astfel de monete, 
să și-le înschimbe de timpuriu, ca să nu ră
mână în pagubă.

— o—
Mnsica militară va concerta mâne 

sără (Joi) la otel „Europau, cu care oca- 
siune se vor cânta și unele piese nouă. în
ceputul la 71/2 6re. Intrarea 30 cr.

Solidaritatea tinerimei române, 
sârbe și slovace.

(Fine)

După-oe aplausele se mai domoliră, 
-d-1 loan Scurtu, stud. fii. ținu o vorbire 
pentru poporul sârbesc, (jicend oam urmă- 
tdrele:

„Lupta ndstră împotriva celor, cari 
tind la nimiohea esistenței naționale a celor 
•trei popore din acestă nefericită țeră, este 
purtată mai stăruitor și mai intensiv dela 
inaugurarea dualismului înoâce. Cu tote 
■aoeste abia acum, după mai bine de un pă
trar de seool, ne-am aliat toți aceia, cari 
împreună îndurând nelegiuite obidirl, am 
avut curagiul a resista resolut dușmanului. 
Forțele nostre, sleite aprope de atâtea în
cordări istovitore, au primit o nouă și re- 
generătore viâță prin alianța inaugurată la 
10 Aug. n. o. A fost greu, să renunțăm 
fiă-care la tradițiile speciale, la considera- 
țiunl partioulare și să ne aliăm pentru o 
acțiune oomună. Dâr și mai anevoios a 
fost, să desconsiderăm uneori mici interese 
în fața marelui interes național. In deosebi 
•Serbii, bunii noștri amici, divisați prin ne
faste împrejurări, au trebuit mai întâi să 
se unâsoă ei între ei, în interesul alianței 
comune a naționalităților. Numai ast-fel s’a 
putut pune temelia prețiosei nostre alianțe, 
,dela care mântuirea nemurilor năstre obi
dite o așteptăm!

„Din aceste motive cu recuuosoință le 
■suntem datori Sârbilor din Ungaria, pe 
cari îi salut în numele tinerimei universi
tare din Budapesta!“

După acestea se ridică d-1 Aurel Vlad 
și ou mult avânt, într’o vorbire pentru po
porul slovao, spuse oam următârele :

Sistemul de guvernare, nefast și es- 
olusivist, ce domnesce acum la noi, apasă 
cu putere dogoritore asupra naționalităților 
nemaghiare. Dâr nici unul dintre oele trei 
popdre aliate n’a suferit atâtea prigoniri 
și n’a simțit puterea aoestui sistem nemi
los manifestându-se cu atâta turbare, ca 
frații slovaci, căci nici unui popor dintre 
cele aliate nu li-s’au luat ca și fraților slo
vaci copiii mititei din brațele mamelor, du- 
cându-i în pustietățile Ungariei, ca să-’i 
maghiariseze. Dâr orl-cât de nemilose au 
fost loviturile crude ale dușmanului, ei au 
resistat cu bărbăția! Admirațiă’i se cuvine 
aoestui popor, pe ai cărui vrednici fii îi 
salut eu astădl!“

D-1 Victor Branisce, st. jur., într’o en- 
tusiastă vorbire, în limba germană, aduse 
la cunoscința adunării, că fiind în temnița 
din Vaț, neînfrânții martiri: Dr. V. Bra- 
nisce și Isidor Zsiak, ei de acolo salută cu 
drag tinerimea naționalităților aliate, adu
nată la „sera de înfrățire 1“

Cuvintele aoeste aflară un răsunet viu 
în inimele universitarilor, ale căror aplause 
nu mai voiau să înceteze.

Abia într’un târcjiu, mai potolindu-se 
aplausele, a putut esecuta coruFîn 4 voci al 
universitarilor români, oondus de zelosul 
jurist I. Cadariu, un drăgălaș cântec na
țional, care plăou peste măsură aliaților 
sârbi și slovaci.

Urmă apoi un frumos toast rostit de 
d-1 Pilicl (sârb) pentrn ounosc-erea reoiprooă, 
după oare întrâga adunare ÎDtonâ cântecul 
studențesc „Gaudeamus igitur.u Luă acum 
ouvântul D-l Dolean, student în drept, oare 
într’o pătruncjâtore vorbire accentua, că 
devisa tinerimei trebue să fiă urmărirea 
conseouentă și tot mai persistentă a luptei 
naționale pănă la isbândă. Nesfârșite urale 
de „Ziviof „Nazdarf „Să trăiască111 urmară 
acestei vorbiri.

D-1 Chendi se ridioâ acum din nou și 
constată cu adâncă emoțiune, că un popor 
asemenea prigonit, Sașii, pănă acum s’au 
ținut departe de aoțiuuea oomună a oelor 
trei naționalități. Propuse deci, să se adre
seze din partea tinerimei slovace, sârbe și 
române un apel cătră colegii sași. Ideea 
acâsta fu primită în principiu cu unani
mitate.

Urmă o framosă cântare esecufată cu 
multă pricepere de corul Slovacilor, după 
care luâ cuvântul d-l FI. Muntean. După ce 
făou o reprivire asupra luptelor nostre dela 
anul epooal 1848 pănă astădl, d-sa propuse 
a se trimite telegrame de aderență bărbaților 
conducători ai naționalităților aliate. Pro
punerea se primesce cu însuflețire și se 
stabilesoe textul urmăror: „Tinerimea dela 
universitatea din Budapesta a naționalită
ților aliate, din incidentul „serii de înfră
țire/ ținută astăcjl, vă salută cu entusiasm 
ca pe luptătorii însuflețiți și devotați ai 
naționalităților oprimate. BesoluțI a sta pu
rurea neclintiți în apărarea și eluptarea li
bertății nostre naționale, chiar și în fața 
celor mai vehemente atacuri, dorim isbenda 
causei nostre prin prețiosa D-vostre con
lucrare. Pentru tinerimea aliată: Dr. Pa
vlovich, Maniu, Bazowsky*

Aoâstă telegramă s’a trimis D-lor Dr. 
Gavrilă, Dr. Polit, Dr. Stefauoviol, Dr. 
Mudron și oomitetului național român prin 
d-1 Dr. Bațin.

Urmară apoi mai multe cântări ro- 
mânescl, sârbescl și slovace, cari au po
tențat la estrem neprihănita însuflețire a 
universitarilor aliațl.

O surprindere forte plăcută produseră 
următorele cuvinte, pe cari le rosti preșe
dintele Slovacilor, d-1 Bazowsky, cătră uni
versitarii români: „Frați BomânI! Declarăm 
astăcjl și de a nâstră frumosa vostră devisă : 
„Totul pentru națiune.'1 D-l Oki (sârb) de- 
aseinenea salută în câte-va cuvinte româ- 
nescl pe universitarii români. La aceste 
căldurose dovecjl de dragoste frățescă răs
punse d-1 Dolean în câte-va cuvinte slovă- 
cescl și d-1 Biberea, în câte-va cuvinte sâr
bescl. D-l Biberea continuă apoi româ- 
mânesce, îndemnând pe toți universitarii 
aliațl la o manifestațiune demnă din inoi
dentul mileniului. Numerdse aplause apă
ruseră la auriul acestor cuvinte.

Mai toasta și d-1 Zaturetzsky (slovao) 
pentru damele române, pe cari a avut oca. 
siunea, de-a le cunosoe personal și pe cari 
le admiră pentru patriotismul lor, precum 
și d-1 Fajnor (slovac) mulțămind universi
tarilor români pentru salutara lor inițiativă.

In sfârșit d-1 A. Vlad, încheiând bo
gatul șir al discursurilor, ținu o frumdsă 
vorbire pentru cei doi întemnițați din Vaț, 
cărora propuse a li-se trimite câte o telegramă 
de aderență, ceea oe se și primi unanim. 
Telegrama s’a espedat d-lor Dr. V. Bra- 
nisce și Isidor Zsiak, condamnați în ulti
mul proces al lui „Narodnie Noviny“, având 
textul următor: „Tinerimea dela universi
tatea din Budapesta a naționalităților aliate, 
din incidentul „serii de înfrățireu, ținută 
astădl, vă salută, martir al causei nostre, 
torturat în întunecimea temniței pentru no
bile idealuri. Pentru tinerimea aliată:

Dr. Pavlovich, Maniu, Bazowsky^
După acestea oei trei președinți în- 

cheiară, fiă-care prin oâte-un disours rostit 
în limba maternă, partea ofioiosă a petre- 
oerei, oare a decurs cât se pâte de impo- 
sant, pănă la 6rele 12 din năpte. Urma 
apoi partea intimă a petrecerii, care dura 
nespus de vioiu pănă târdiu. Sensațiune a 
produs în decursul părții intime a petre
cerii d-1 Brezni, (slovac), jurist, care ținu 
un discurs latinesc despre colegialitatea, 
oare trebue să domnâscă totdâuna între ti
nerii universitari ai naționalităților aliate.

Cu cele mai plăcute amintiri și ou sa
crul foo al naționalismului, și mai viu în 
inimi ne-am depărtat cu toții dela frumâsa 
seră de înfrățire, firm convinși, că dâcă 
vom lupta întotdeuna uniți, resolut și ener- 
gio, vom învinge asupra adversarului:

„Căci vultur să fii, un colos, 
Cu aripi de repecțt furtune 
Și cuibul în cer de l’ai pune 
D’acolo noi date-vom jos!!

Ritmic.

Convocări.
Reuniunea învățătorilor români gr. 

ort. din districtul Sas-Sebeș îsl va ține adu
narea sa generală în calele din 4 (16) și 
5 (17) Noemvre a. c. in orașul Sas-Sebeș. 
La acestă adunare generală se învită toți 
membri aoestei reuniuni, precum și toți 
amicii și binevoitorii oausei școlare.

Programa: 1) Sâmbătă în 4 (16) No
vembre a. c. la 10 ore a. m. invocarea 
Duchului sânt; deschiderea adunării și con
statarea membrilor presențl. 2) Raportul co
mitetului oentral despre aotivitatea sa dela 
ultima adunare generală, dinpreună cu ra
portul cassarului și al biblioteoarului. 3) 
Alegerea unei oomisiunl pentru oensurarea 
acestor raporte. 4) însemnătatea higienei 
în școla poporală în general; prelegere 
practică din acest obieot. 5) Inportanța 
economiei casnice la Români, — diserta- 
țiune. 6) însemnătatea electricității în ge
neral; prelegere practică pentru ours V și 
VI din acest obieot. 7) Prelegeri practice : 
a) din religiune pentru curs I. b) Oomput 
pentru curs IV. 8) Raportul oomisiunei de 
sup. pt. 2. 9) Gurenții.

Din ședința comitetului central al 
reuniunei înv. rom. gr. ort. din districtul 
Sas-Sebeș, ținută în 30 Octomvre 1895 n.

Z. Mureșian, N. Todea,
preș. notar.

Adunarea generală a despărțământului 
XII (Alba-Iulia) al „â.sooiațiunei transil
vane dentru literatura română și cultura 
toporului român“ se convocă prin acâsta 
în opidul Teiuș pe Mercur! 8/20 Noemvre 
1895 în sala scolei române de fetițe la 10 
ore a. m.

Obiectele: 1) Deschiderea adunărei 
orin directorul seu. 2) Cetirea raportului 
despre aotivitatea comitetului în anul es- 
pirat. 3) Raportul cassarului despre rațio- 
ciniul din 1894. 4) Raportul aoeluiașl des
pre intratele și eșitele di.i 1895. 5) Alege
rea unei comisiual pentru inoassarea tac- 
selor dela membrii vechi și noi. 6) Alege
rea unei comisiunl pentru esaminarea ra- 
șiociniului pe anul 1894. 7) „Cum se ne 
potrivim ca la bine se eșimu, disertațiune de

Literatu ră.
La institutul de editură Italian și Ig

nat Samitca, Craiova, va apărâ în curând: 
Nr. 10, Biblioteca de Popularisare, geniala 
operă critioă: Omeni și scrieri de Geory 
Brandes. Nr. 11, Biblioteca de Populari
sare: Din cartea cântecelor, peosii de H. 
Heine, traduse de G. D. Pencioiw.

’roprletar: Or, Aurel
leiactor respoiisatil: Gregoriu Etfiaior.

Nicolau Ivan. 8) „Bogățiile Ardeiului11, di
sertațiune de Silvestru Moldovan. 9) Ra- 
pârtele camisiunilor alese sub p. 5 și 6.
10) Destinarea locurilor pentru agenturi.
11) Inohiderea Adunărei.

Toți membrii Asooiațiunei de pe te
ritoriul despărțământului și toți binevoitorii 
culturei nemului nostru sunt învitațl a lua 
parte.

Alba-Iulia, 1 Noemvre n. 1895. 
Din ședința comitetului despărțământului 
XII al Asooiațiunei:

Simeon Micu, Nicolau Ivan,
director. actuar.

ScirI telegrafice.
Budapesta, 6 Noemvre. Clubul 

disidenților hotărî a primi în general 
bugetul, dâr a nu vota legea buge
tului. Partidul național nu-l primesce 
bugetul nici în general.

Budapesta, 6 Noemvre. La bur
sele din străinătate au decurs erî 
din nou slab afacerile. Din Berlin 
se anunță o mare cădere în curs.

Praga, 6 Noemvre. To# Omladi- 
niștii, cari erau încă închiși, au fost 
amnestiațî.

Constantinopol, 6 Noemvre. Toți 
ambasadorii marilor puteri merseră 
pe rend, unul câte unul, la Părtă și 
o recercară cu insistență, să ia nea- 
menat măsuri pentru restabilirea or- 
dinei, căci din potrivă puterile se 
vor înțelege asupra măsurilor ce vor 
fi de luat.

DIVERSE.
Trandafirii cei mai frumoși din lume. 

Iu timpul de acum se susține, că în Cali
fornia sunt cei mai frumoși trandafiri. Câm
purile oelea mai bogate de trandafiri ale 
acestei țări sunt ou deosebire ținuturile: 
San Gabriel și Pomana, unde atâtea tufe 
sunt și încă atât de bogate în flori, înoât 
casele sătenilor și edifioiele avuților sunt 
acoperite cu totul de ele. Parcul Skinner 
este ornat cu 178 variațiunl de rose, cari 
tote înfloresc în decurs de 6—8 săptămâni. 
Parcul acesta e cel mai frumos din întrâgă 
California, în care florile prin farmecul și 
mirosul lor plăcut formâză un adevărat 
paradis pe timpul înfloririei. Unele tufe 
de rose sunt așa de mari, încât ocupă un 
spațiu dela 15—20 m. pătrațl.

Pădurea cea mai mare. In Siberia se 
află cea mai mare pădure din lume. Un 
teritoriu colosal e acoperit cu pădure de 
brad, tei și de cedru, în estensiune de 
1000—1700 mile pătrate lățime și 3000 
mile lungime; pădurea se estinde dela șe- 
sulObi cătră apus, pănă la văile Indigirce; 
acopere văile rîurilor Ienisei, Dlenek, Lena 
și Iana. Sunt mii și mii de kilometri pă
trațl unde n’a călcat înoă pioior omenesc. 
Lemnele cresc dese nnul lângă ăltul și 
ajung la o înălțime chiar și de 150 urme. 
Radele palide ale sârelui de nord nu pot 
străbate printre corânele dese ale arborilor, 
șî lemnele așa sunt de dese unul lângă 
altul încât aflându-te în ea ar fi imposibil 
să te poți orienta. Nici vânătorii de me
seria cei mai esperțl nu cutâză să intre în 
acea desime, fără ca în urma lor să nu-șl 
facă în continuu semne pe arbori, căci 
dâcă oine-va se pierde prin aceste păduri, 
în veci nu mai iese din ele. Nici cei năs- 
cuțl în părțile acelea nu cuteză a intra în 
aceste păduri dese.



PagÎDa 4, GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 238—1895.

Henneberg-Seide
— nur dcfyf, menu birdt ab meinen ^ubrifen 
bejogen, — fdjmurj, meifs unb farbig, non 
3d Iii1, bis fi. 14.05 p. ÎReter — 
glatt, geftreift, farrierf, gemufterf, Damafte 
etc. (ca. 2^0 nerfd). ®ual. unb 2000 uerfdj. 
garben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. XÎTufter umgefyenb. Doppeltes 
23riefporto riad) bcr Sdjmeij.

Seiden-X'abriken
G.

(k. u. k. Hofl.) Zurich.

Galbeni Cnnip. 5.65
Ruble rusescl Cump. 128.% 
Lire turcesc! Cump. 10.78 
Mărci germane Cump.
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

58.70

î.

Cursul la bursa din 'âfiena.
Din 5 Noemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.60
Renta de corbne ung. 4% . . . 98.70
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% . 124.25
Impr. c&i). fer. ung. în argint 4%% 100.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.80
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.65
Bonuri rurale croate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii .... 156.-
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 143.-
Renta de hârtie austr................... 100.-
Renta de argint austr.................... 100 20
Renta de aur austr........................ 121.15
LosurI din 1860 ......................... 161.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1042.-
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 463 —
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 385.80
NapoleoudorI.................................. 9.58 >/2
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista............................. 120.70
Paris vista.................................. 47.87
Rente de corbne austr. 4%. . . 100.80
Note italiene.................................. 45.20

La băile de abur în suburbiul 
Scheiiu în Brașov este de vîn- 
dare un cazan mare vechiu 
de vapor.

Dbritorii de al cumpăra, se facă 
oferte la Eforia șcblelor centrale ro
mâne gr. or. în Brașov, în edifi
ciul gimnasial, grbverî în suburbiul 
Scheiu. 824,1—3

Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend.

Vj
Giro-Conto
la. banca

Anstro-Ungară. d

3 

•H 
tU) 
d 
-p 
(D

OreBe de cassă deBa 8—6
a------------------c

Cec.-Conto
la. postă,
Nr. 505.

V___________C

Avis
Am onorea a aduce la cuno- 

scință On. public, Restauratori și 
Cârciumari că cu ventilarea be
rea din fabricele mele în Schwe- 
chat și Steinbruch e însărcinat 
pe piața Brașovului și împre
jurime numai OomnuB fanion 
ECaszik.

823,1-1
Cu tOta stima.

Anton Dreher.

„ALBINA**
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOV 
jrilUSSCS depuneri spre fructificare lfflljTj 4V 

netto, solvindă însăși darea de interese; 
Slfflta polițe comerciale CU 5Toi 

nCCOrflj imprumuiurl cambiale și cambial-ipotecari [|] [j 

UfiSCMllC 

accorâă

giuvaere și mărfuri CU 6° 
cmupffi și vijifle “/XeLs::

indigene și străine, în specială de cele românescl; 

rescHjoră cutie, escoiupier 
cumpără cutie tt efecte 
efeclun x “ încassan si plăti 
esecntiiîuceiDi»e»«-“fflrcluănie 
îtiirta magazine și locuri libere de depou,

oi ■ J0’ 

credite în cont corrent condițiunl;

împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 
oi

moiiBdB și Mi io wloro

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Noemvre 1895.

Bancnote rom, Cump. 9.52 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump, 9.55 Vend. 9.58

ânunciuri 
(inserțiHii și reclame) 

Suniu a se adresa subscrise, 
admmistraiiunî. In cașul pu- 
biecăpâi unui anuncîu mai mult 
de odată se face scădement, 
©a^e ©reșce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. „Gazeta Trans

AVIS

fi

Avem onârea a recomanda on. public pentru

Sesonul de Tămiiă și Ernă 
fabricatele nostre din lână curată, recunoscute ca so- 
lîde> pentru care garantăm și anume:

CJ ft - de rocouri, pantaloni, pardesiuri, pal-
mIOIgI tone de ernă, stofe de uniforme, 

Postavuri si fluOden de prima calitate, și execuțiune 
fbrte îngrijită. Pleduri pentru bărbați. Stofe de că
măși. JPlapoine de Sana și covore de podini.

* Prețuri forte moderate, •gig

,8

©

X UU1UUU j

pe piețele din țâră și 
streinătate;
înnpn sub cele mail ief- 
Idllud tine condițiunl; 

pe teri- 
_ , toriulă

s6u strada &ării' Nr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
.prin organele drumului de fieră de stată;

TllîiniDQPfl calitat0a sa ca representanță principală a so- nfnțltn jJllllluUuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York UlUl LU 
pfflLtrn asignrâri pe violă parti-

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

Scrisurile fondare de 5°jo ale „Albinei11 
ale căirorui eupone se rSseumperă semestruliî fără nici o 

detragere, și cari se află de vemțare în «ursul dilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 590, 1090 și ÎOOO de corone. 
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulă, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5°|o 
ginită o di relativă cele in a i ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celii puținu întreită a ipotecelord pe ba^a cărora 
se esmitu, prin fondulu specialii de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
T 92 - *

A 1 • ■ f

•®0 Orele de cassă dela S—I

II

I

WCKXXXMXXXXX^^
X
XABONAMENTE

1 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.

EJ8S*“ Caete cu ina®stB*e stau Ba dssposițiă,. "Wj

Comptoarul:
Vâcz ikorut 16 

lângă 
Basilica

Casa 

fondată în anul 

1872.

Iusuman M. Grama
BUDAPESTA.

Comerciante engrossist.

„GAZETA TAHSILV ANTEI11
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
urni anu

Pentru România și străinătate: 
trei luni.................................................
șese luni . ..............................
unu anu.................................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

11. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

s
Xs
X

Unicul Specialist in producte de Petroleum.
Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 

a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi
tor! n în specialitatea de Petroleu :

Marca „lmperato r“, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40°Abeltest. Garantat cu 20—22°/0 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15—18% 
mai mare. Prețul fi. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria seu Transil
vania. Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică este un Barei original circa 160 klgr. Netto.

I
Ili

2

Aboșamat® h mffiwh ai data &
Pentru A astro-Ungaria:

anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anîî. 
șese luni 
trei luni

Duminecă.
s
X

Pe
Pe
Pe

!

2
1

fl. -
ii. -

50 cr.

X
X
§
X 
X
X 
X 

azeiei i rauisuvamm. §
^xxxxxxxwtxxxxxy

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din
a scrie adresa lămuritu și a arata și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

. 8 fraud. 
. 4 franci.
. 2 franci.

X
1 1

$
X
<xxx»

prin

nou, se binevoiescă

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


