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Slabe prospecte pentru mileniu!
Brașov, 18 Decemvre v.

Pausa produsă în luptele par
lamentare de vacanțele Crăciunului, 
a întrebuințat’o conducătorul parti
dei maghiare, numite naționale, con
tele Albert Apporyi, spre a face o 
trăsătură de șac politică, ce pare a i 
fi succes peste așteptare.

Apponyi a publicat adecă în 
organele sale un articul de Crăciun, 
în care face o propunere de pace 
partidei dela putere, în ajunul ser
bărilor mileniului.

Și ce propunere?
Vorbind de raporturile dintre 

partidele maghiare Apponyi cjice, 
că „în elementele conducătbre a 
încetat ori-ce simț de solidaritate și 
în inimi s’a aprins răsboiul civil".

Ca să înceteze acestă stare de 
lucruri trebue, adauge el, se se facă 
un pas hotărîtor încă înaintea ser
bării mileniului! Nu (fi0©) că aprobă 
tbte câte se petrec în tabăra oposi- 
țională, dbr e bre de mirat, că opo- 
siția trece adeseori peste măsura 
cuvenită în atacurile și în agitațiu
nile ei, când cei mai buni bărbați 
ai ei se văd huiduiți în viața con
stituțională și când alegătorii oposi- 
ționafi. sunt dați pe mâna gendar- 
milor?6r atunci când se plâng asu
pra abusurilor — aceste se negă, 
ori, în urma cercetărilor făcute tot de 
cei ce au călcăt legea, se declară, că 
s’a procedat în modul cel mai legal?

Cel dintâiu pas ar ti deci — 
cjice Apponyi — ca dieta se se 
ocupe cu reforma legii electorale, decă 
vrea în legătură cu proiectul de 
lege asupra jurisdicțiunei Curiei în 
afaceri electorale. Acâsta se fiă după 
terminarea desbaterei bugetare cel 
dintâiu obiect din programul lucră
rilor camerei deputaților.

„Nu vede ori-și cine cât de mult 
ar contribui la îmblân(firea spirite
lor, dâcă în manifestările voinții fac

torilor politici ca și în instituțiile 
țării ar primi espresiune gândul, că 
„de aici încolo vom lupta numai cu 
arme leale ?“ Nu vede orl-si cine 
cu cât serbarea mare națională (a 
mileniului) ar câștiga un caracter 
mai sincer și mai salutar?"

„Eu prin urmare — încheiă Ap
ponyi — nu cer în ajunul aniversării 
esistenții nostre naționale milenare, 
decât respectarea legii și a drep
tului, a libertății umane și cetățe- 
nescl. Nu cer nimic alta. Se pbte 
bre se fiă respinsă o astfel de 
cerere?"

Intr’adever, acăstă propunere 
de pace, făcută dintr’un incident 
atât de sărbătoresc, nu pbte se fiă 
refusată, fără ca printr’asta se se 
dea pe față că clica dela putere este 
intransigentă și urmăresce scopuri 
necurate și ticălbse față cu celelalte 
partide din țără.

De aceea procederea lui Ap
ponyi a fost forte dibace de astă- 
dată și a adus în mare încurcătură 
pe guvernamentali, cari nu sunt 
destul de solidari nici ei între ei.

Deja s’au pronunțat unele voci 
din sinul guvernamentalilor în favo
rul propunerei de pace a lui Ap
ponyi deși organele strict oficibse 
au respins brusc acestă propunere, 
acusând pe propunător, că n’a voit 
decât se agiteze în contra mile
niului.

Unii cred, că articulul lui Ap
ponyi ar fi precursorul unei apro
piate fusiunî, dăr organele contelui 
negă acesta.

In tot cașul Banffy este adus 
prin acest articul și prin critica fa
vorabilă, ce i s’a făcut chiar și în 
unele foi ale majorității, în mare 
strîmtore.

Caracteristic este și rămâne, că 
n’a putut se se discute nici o ast- 
feliu de propunere de pace, fără a 
se atinge de cătră unele foi cbrda 
răsboinică în contra naționalităților, 

apelându-se la unirea partidelor ma
ghiare spre a „învinge ura naționa
lităților" !

Va se <fică de ură și de „res
boiul civil" în inimi, nu va scăpa 
contele Apponyi nici atunci, când 
i-s’ar primi tbte propunerile sale. 
Slabe prospecte pentru mileniu!

CRONICA POLITICĂ.
— 18 (30) Decemvre.

Se vorbia, oă încă în luna lui Ianuarie 
are să urmeze disolvarea parlamentului 
ungar. Față ou acâstă soire, „Egyetârtes" 
pretinde a soi din isvor autentic, oă, ce-i 
drept, o fracțiune însemnată din partida 
guvernamentală era de părere, că nouâle 
alegeri să se faoă înoă în deoursul acestei 
ierni, der ministrul-preyedinte Banfiy, voind 
să rămână consecuent cuvântului dat mai 
înainte în privința acâsta, a declarat din 
nou ou totă hotărîrea, că alegerile dietale 
nu se vor face înainte de terminul obiol- 
nuit, va se fică înainte de luna lui Martie 
1897. Cumcă acâsta este intențiunea gu
vernului, se oonchide și din împrejurarea, 
că pertraotările pentru paot s’au și inoeput 
ou guvernul austriac și în Inna viitbre se 
vor continua.

*
In 27 o. a sosit în Viena cancelarul 

german prințul Hohenlolie, împreună ou so ■ 
ția sa. La gară fu întâmpinat de ambasa
dorul german și bavares. Alaltăerl a visitat 
oanoelarul german pe ministrul de esterne 
conte Goluchowsliij și săra a fost invitat de 
acesta la un prâncj festiv, la care au luat 
parte și ambasadorul german contele Eu
lenburg, mareșalul aurții prințul Hohenlohe, 
ministrul-președinte Badeni, miniștrii Kăl- 
lay și Josika, împreună cu soțiile lor.

*
In dieta Cehilor, în Praga, s’a întâm

plat alaltăerl un mare scandal. Sculându se 
adecă guvernorul conte Thun, ca să vor- 
bâscă, deputatul ceh tinăr Engel declară, 
că partida lui nu va asculta vorbirea gu- 
vernorului. Apoi toți Cehii tineri între, cari 

și Gregr și Vasaty, părăsiră sala între stri
găte și mare sgomot. Unul dintre aceștia 
a strigat chiar și următorele cuvinte insul- 
tătdre: „Cu un astfel de om, cum e gu
vernorul, nu rămâne nici un om de omeniă 
într’o odaiău.

*

„Nemzeti Hirlap11 anunță, că deputa
tul Ugron a început a amenința, oă dâcă 
guvernul nu va înoeta cu volnioiile și 
atrocitățile sale la alegeri, atunci el, Ugron, 
și amicii săi din partida dela 48 se vor 
adresa cătră națiune și o vor provoca să 
pășâscă pe calea oposiției pasive, se nu plă- 
teseă dări, și si nu dea soldați.

♦

fiiarul francos „La France11 publioă 
lista a 104 oeoarzl în afacerea Panama. 
Aprâpe tote cercurile consideră acâstă listă 
oa apoorifă. Sunt treouțl în acâstă listă 
între alții și d-nii Floquet, Henri Maret, 
Tcny Revollion, Boissy d’ Anglas, Camille 
Dreyfus, Aristide Boyer, etc. Acâstă listă 
a causat 6re-care emoțiune la Cameră. 
Deputății numiți voiau mai întâi să ridice 
un incident la Cameră, dâr în urmă s’au 
resgândit și au depus o plângere de de
făimare in contra cjiarului.

:Ja

Privitor la evenimentele din Turcia 
soseso următorele soiri: „Agenția Reuter11 
află dia partea Ligei armenescl, că o de- 
putațiă de Armeni, trimisă pe lângă Țar, a 
fost primită în mod rece de oătră prințul 
Lobanow, ministrul afacerilâr străine. Prin
țul Lobanoff a fie, că Rusia a făcut deja 
secrificii mari pentru supușii creștini ai 
Turciei, și a adăogat, că guvernul rusesc 
n’ar consimți să se ooupe de restabilirea 
ordinei în Anatolia, decât; dâcă ar mai lua 
parte încă trei Puteri mari, printre oare 
Englitera. Țarul are lipsă da ajutorul Eu
ropei în opera ce ar întreprinde in inte
resul păcii și al umanității. Se anunță din 
Constantinopol „Agenției Reuter", oă după 
un raport oficial, Armenii au perdut 2500 
de âmenl, și Turcii 250, în lupta, ce a pre
cedat luarea orașului Zeitun. Conform unor 
soiri ofioiose sosite în Constantinopol din 
Asia mică, insurgenții armeni au atăcat sa-

EOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Mănăstirea Putna.
Mănăstirea Putna, zidită între 

anii 1465 și 1470, are de ctitor și 
întemeiător pe Domnul Moldovei 
Ștefan cel Mare. El zidi acestă mă
năstire ca jertfă sufletescă și reli- 
giosă prea puternicului Dumnecjeu, 
căci într’un singur an — 1465 — 
el raportă în folosul țării sale trei 
mari și gloribse învingeri.

Prin una din aceste învingeri 
luă dela păgânii Turci cetatea Chilia, 
cu însemnatul ei port dunărean atât, 
în privința comercială, cât și strate
gică, — și, pe lângă asta, mai luă 
și o a doua fortăreță, Cetatea Albă. 
Altă biruință o raportă asupra Un
gurilor, pe cari îi bătu la Baia și-i 
alungă cu rușine și greu desastru 
peste hotare. In fine, a treia biruință 
o câștigă, când cu o temeritate și 
vitejiă rară respinse o năvălire în 
Moldova a Tătarilor din Buceac, la 
Lipinț lângă Nistru, luându-le în
dărăt nu numai întrega pradă de 

creștini și de averi din Moldova, 
deră și întreg pleanul lor.

In 3 Septemvre 1470 sfinți apoi 
Ștefan cel mare acestă mănăstire 
din Putna, potrivit cu cele trei im
portante și gloribse isbâncfi câștigate 
într’un singui- an. Și se făcu sfinți
rea mănăstirei Putna, cum cfic chro- 
niștii, cu mare pompă prin Metro- 
politul țării Teoctist, împreună cu 
archierei, archi mândriți, preoți și 
diaconi, la un loc 64 de persbne bi
sericesc!, în ființa de față a Domni
torului Ștefan și a tuturor boierilor, 
împreună cu o mulțime mare de po
por, dându-se bisericei acestei mă
năstiri hramul Adormirei Maicei 
Domnului.

Acestă mănăstire este, — între 
cele trei, câte se mai află de pre
sent în Bucovina, — cea mai bo
gată. In privința acăsta ea merită 
și chiar reclamă să i-se dea în pri
mul loc atențiune și respect.

Cea mai bogată este mănăstirea 
Putnei, pentru-că averea ei, ce se 
află astăcfi în fondul religionar gr. 
or. al Bucovinei, se compune din 

cele mai mari și mai frumbse mo
șii din țeră, ca de esemplu Cuciur- 
mare, Vicovul de sus, Seletinul, 
Straja, Frătăuțul (astăcfi vechiu și 
nou), Mologhia, Ciudeiul, Ciahorul, 
Balcăuțul, Vicovul de jos, Voitine- 
lul, Ostrița, Coțmanul și altele. 
Acestă avere representă astăcfi mi- 
libne și constitue singură mult mai 
mare parte din numitul Fond reli
gionar, decât averile celor-lalte două 
mănăstiri, Sucevița și Dragomirna, 
împreună cu averea multor alte mă
năstiri și biserici — la un loc, — 
cari fură secularisate de împăratul 
Iosif II.

Der mănăstirea Putnei pe lângă 
aceea, că averea ei cea mare o pune 
în fruntea celor-lalte mănăstiri, me
rită și în alte privințe o respectabi
litate escepțional superioră, precum 
se va vedă din cele ce le-om spu
ne aci.

Principele Ștefan cel Mare, în 
decursul domnirei sale de peste 
patru-cjecl de ani, purtată în spiritul 
timpului de pe-atuncl, și în spiritul 
poporului său român, zidi și dotă 

așișderea patru-Țecî de biserici și 
mănăstiri, drept monumente de gra
titudine evlaviosă cătră Dumnecjeu 
pentru învingerile raportate contra 
dușmanilor țării.

Din tbte aceste biserici și mă
năstiri însă, Domnitorul Ștefan, — 
cum se vede, tot din motivul celor 
trei valorose și și în urmări impor
tante isbâncfi din anul 1465 — iubea 
mai mult mănăstirea din Putna. 
Acesta o dovedesce și fondațiunea 
cea imensă, cu care investi el acestă 
mănăstire, — investire, care pe lângă 
moșiile cele multe, mănose și mari, 
mai consta și din multe odbre 
scumpe. Intre acestea, cum spune 
o însămnare din archiva mănăstirei, 
se afla și o iconă a Maicei Domnu
lui, ornamentată cu aur și pietri 
scumpe, care iconă rămase dela pă
rinții soției lui Ștefan, Maria de Man- 
gop, și era de proveniență dela îm
păratul bizantin Emanuil Paleologul*}  
Dela acesta, iconă trecu la Comnenî 

*) Nâmul Paleologilor, linia drâptă se 
stinse în anul 1305.
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tul musulman Mekil au omorit 2 bărbați, 5 
femei și 3 copiii și au jăfuit comuna.

*
Privitor la conflictul anglo-ainerican 

se anunță din Waschington, că în camera 
deputaților din Statele-unite s’a hotărît, oa 
președintele Cleveland să fiă împuternicit 
de a convoca în 1896 o conferență a tutu
ror națiunilor, cari au posesiuni în Ame
rica, care conferență să regulese certele d° 
granițe. Din Caracas se depeșeză, oă în fi
lele trecute s’au inscenat acolo mari de- 
monstrațiunî contra Engl^silor.

Contesa Csăky contra emancipării 
femeilor.

Din incidentul ordinațiunei celei 
mai nouă a ministrului de culte 
Iuliu Wlassics, privitore la dreptul și 
permisiunea, ce li-s’a dat femeilor 
din Ungaria, de a cerceta universi
tatea, contesa Albin Csăky publică 
un articol în „Magyar Bazar“, în care, 
ce e drept, nu face oposițiune di
rectă reformei lui Wlassics, dâr con
damnă cu tătă hotărîrea mișcarea 
inaugurată în scopul egalei îndrep
tățiri a femeilor.

„Salut eu bucuriă", dice contesa, 
„deschiderea carierei medicinale și farma
ciste pentru femei. Obiămarea Samaritenei 
zace în natura adevăratei femei, și dâcă 
ea, armată cu armele sciinței, va pute eser- 
cita acâstă chiămare, atunci de sigur nu
mai se va ajuta causei".

Forte hotărît se declară contesa con
tra înființărei de gimnasii pentru fete, cji- 
oând următorele: „Sărmani vermulețl cari 
oarcetațl gimnasii, sărmane fetițe pedante, 
anemice și pline de înțelepciune din bu- 
covne! Unde a ajuns însuflețirea vostră 
eșită din inimă și din isvorul nature! vecl- 
nioe femeiești, unde a ajuns vioiciunea 
vostră bine-făcătore psihică și fisică!"

Contesa Csăky e firm convinsă, oă 
fetele cari vor cerceta gimnasii, vor forma 
un proletariat de femei, care va fi mai pe
riculos decât proletariatul de bărbați, de- 
6re-oe „femeile stând sub domnia inimei 
și pasiunilor lor, și ne-urmând poruncilor 
minții și ale precugetărei reci, ar degenera 
într’un element revoluționar de o miiă de 
ori mai periculos". De aceea autora arti
colului e de părere să se permită a cer
ceta universitatea numai acelor femei, cari 
și-au greșit chiămarea . de-a pute fi soții 
și mame.

Contra egalei îndreptățiri a femeilor, 
contesa Csăky susține, că concurența cu 
bărbații va trebui să aducă cu sine bruta- 
lisarea femeii. „De ce să esiste tocmai în
tre bărbat și femeiă egalitate", dioe con
tesa Csăky, „după-oe nici în alte lucruri 
nu esistă pe pământ egalitate? De-aceea fe
meile nu seiu ce fao, când demoleză cu

și dela aceștia la rudeniile lor, fa
milia de Mangop, din care familia 
Ștefan cel Mare luă pe Maria de-a 
treia soția. Astăcji este acestă iednă 
negră la fața Maicei Domnului și a 
Mântuitorului Christos, ce-1 ține pe 
brațele sale.

Apoi Ștefan cel mare îșl făcu 
în mănăstirea dela Putna aparta
mente cu un paraclis personal pen
tru sine. Până la anii patruzeci din 
secuiul present, acestea se păstra
seră, în mare parte încă intacte. In 
timpuri de pace, — de cari, cum 
sciut este, el, marele Ștefan, prea 
puține avea, — venind la Putna își 
lua locuință. în aceste apartamente, 
și în liniște neconturbată își făcea 
devoțiunile sale în mănăstirea acesta, 
recreându-și și spiritul.

Acest fapt încă este o dovadă, 
că Domnitorului Ștefan mănăstirea 
Putnei îi era cea predilectă*)  

*) In copilăria mea, 6e-o petreoui în 
mănăstirea Putnei, și anume pe la anii 
1829—1843, călugării și alțl omeni bătrâni 
din Putna arătau și locul, unde da pă-

mâna sacrilegă și cel din urmă sanctuar, 
pe care rota lumei, ce înaintând arunoă 
totul la pământ, pănă acum l’a lăsat încă 
neatins!“

Coresp. part, a „Gaz. Trans.“

Din valea Prahovei, 16 Decemvre.
ErI în 15 1. c. și-a ținut Secțiunea

Predeal a Ligei Culturale la Azuga aduna
rea generală anuală, sub președența d-lui 
I. G. Babeș. Aprdpe toți membrii seoțiu- 
nei și mulțl săteni din localitate au luat 
parte la acestă adunare.

După disoursul de deschidere rostit 
de președinte și îndeplinirea formalităților, 
d. secretar Rîpeanu cetesce frumosul său 
raport despre bogata activitate desfășu
rată de comitetul secției Predeal iu decur
sul anului 1895; âr donana Maria Bersan, 
casiera secțiunei. presintă raportul despre 
gestiunea Cassei, din care notăm, că înca
sările provenite din cotisațiunl, donațiunl, 
tombole, liste de subscripții, baluri și alte 
petreceri, au trecut peste cifra de 12000 lei.

Adunarea generală, în aplause înde
lungate ale asistenților, votâză comitetului 
mulțumiri căldurose pentru escelenta con
ducere a seoțiunei.

Se fae un schimb de vederi în cestiu- 
nea națională și se trece apoi la discuția 
unor propuneri însemnate cu privire la 
înaintarea scopurilor culturale ale ligei și 
a desvoltărei oonscienției de solidaritate 
națională în tote clasele poporului din lo
calitate. La discuția iau parte d. Babeș, 
Bârsan, Găvănescu, Rîpeanu, D-na Bersan, 
Arch. Dionisie, Frâncu. Ghițănescu, igiro- 
șanu, Zamfiresou, Dăscalescu etc.

Espirând mandatul, d. Babeș presintă 
adunării dimisiunea întregului comitet pre- 
sidat de d-sa, adăugând că d-sa, cât și 
colegii d-sale: dd. Bersan, Grăvănescu etc. 
pentru cuvinte de un caracter cu totul 
particular, nu mai pot accepta onorea de-a 
face parte din comitet. In ceea ce-’j pri- 
vesce pe d-sa personal, d. Babeș promite 
cel mai eficace oOncurs noului comitet, 
spunând, că rămâne și d’aci încolo ceea 
oe a fost dela început: uuul dintre o.i 
mai credincioși și mai devotați membrii ai 
Ligei.

D. Bersan, într’o frumosă vorbire 
precum și d. Găvănescu fac declarațiuui 
identice, după care se suspendă ședința.

La redeschidere se procede la alege
rea comitetului pe noul period de 2 ani. 
S’alej: Președinte: Archimandritul Dio
nisie R. Simicnescu, Cavaler al ordinului 
„Corona României"; Vice-preș.: S. Igiro- 
șanu, înv. A. Mihaelescu; Gassier: D. 
Frâncu, piimar; Seoret'»r: D. Rîpeanu; 
Membru: P. Dăscalesou, G. Dogărescu.

Dintre membrii noului comitet cei 
mai marcanțl sunt: Arch. D onisie, D. 
Frâncu și inteligentul și harnicul învățător 
Rîpeanu, de altfel toți cunoscuțl pentru 
nepregetarea lor ia lucru și pentru senti
mentele lor naționale.

SCiRiLE OiLEI.
— 18 (30) Decemvre.

Deputațiune din Făgăraș la ministru 
de interne. Aflăm, că Românii din comitatul

O altă și mai puternică dovadă, 
că Putna a fost mănăstirea cea mai 
favorită a lui Ștefan cel Mare, este 
faptul, că aici a îmormentat el doi 
copii — un prinț și o princesă, — 
apoi doue soții, cari muriră încă în 
timpul vieței sale. In fine dovedesce 
disposițiunea sa espresă, de-a fi în
mormântat și el în mănăstirea Putnei.

(Va urma).

Iraclie Porumbescu.

rîul Oglinda în cel al Putnei, și unde, după 
tradițiune, pescuia „Vodă Ștefan" cu un
dița păstrăvi.

Tot o tradițiune, ce esistă în Putna, 
dice, oă Domnitorul Ștefan, când se afla 
în favorita sa mănăstire a Putnei, mergea 
de multe-orl și la „Chilia in piatră11, nu
mită și „Chilia săhastrului Daniil", unde 
petrecea ore întregi în contemplațiunl și 
rugăciuni lângă o iconă a Maicei Domnului, 
care ioonă, după ce eremitul Daniil părăsi 
„chilia", râmase în acest sanctuaraș, oe 
— ca și întrega peșteră — e scobit cu 
dalta în stâncă. — Aut. 

Făgărașului au proiectat să trimită o de- 
putațiune monstră la Budapesta, unde să 
se plângă la ministrul de interne în contra 
fișpanului Bausznern, pentru volnieiile co
mise de acesta cu ocasiunea alegerilor mu- 
nioipble. Deputațiunea va fi condusă de 
deputatul Nioolae Șerban.

—o —
R-șora Agata Bârsescu. Asâră s’a 

terminat oiolul de representațiunl, în cari 
d-ș6ra Bârsescu a' debutat ca ospe pe 
scena germană din orașul nostru, Vineri 
n’a jucat fiind indispusă. ErI, Duminecă, a 
juoat pe Alexandra în tragedia sensațio- 
nală cu același nume de Richard Voss. 
După aotul prim i-s’a făcut celebrei artiste 
o frumosă ovațiune din partea tinerilor și 
a domnișorelor române din Brașov, cari 
i-au presentat un forte elegant servioiu de 
ceaiu cu pahare de cristal pe-o tavă de 
argint și o uriașă cunună de flori cu pant- 
licl tricolore. Adorata artistă a fost salu
tată cu aplause sgomotdse neîntrerupte. — 
D-șora Bârsescu, în tot timpul, oât a pe
trecut aid, a fost ospele domnei Eufemia 
Kertsch, care cu cunoscuta-i amabilitate 
i-a pus și de astădată la disposițiă salonele 
d-sale. Artista, care se întdree acasă la 
Viena, de unde în curând va pleca pen- 
tru’a turneu în Germania, ne rogă să dăm 
loc următorelor rânduri de adio :

Stimate D-le Redactor!
Sub inpresia frumâsei și căldurâsei 

primiri, oe am întâmpinat’o și de rândul 
acesta din cartea distinsei societăți române 
brașovene, Vă rog să binevoiți a-ml con
cede, ca neputând mulțămi fiă-căruia în 
personă, să aduc prin știm, d-vostră diar 
mulțămirile și viua mea recunoștință tutu
ror dbmnelor, domnișorelor și domnilor 
pentru simpatica primire și surprisele fru- 
mose, ce mi-le-au oferit. Momentele petre
cute în mijlocul d-lor vor fi pentru mine 
în tot-dâuua cea mai plăoută suvenire.

Brașov, 18 (30) Decern. 1895.
Agata Bârsescu.

—o—
ț)iar român oprit. Ministrul de in

terne în înțelegere cu ministrul de co- 
merciu ungar au interzis cjiaru^u^ român 
„Curierul român" intrarea pe teritor ungar.

— o—
0 comună râsvrătită. Din Bichiș- 

Ciaba se telegrsfiâză, că în comuna Pilul 
mare (Nagypel) cineva a împușcat în lo
cuința notarului ou scop de-a atenta la 
vieța acestuia. S’a făcut cercetare, presen- 
tându-se imediat la fața locului judele 
instructor Lazar, care pe cei mai aleși lo
cuitori din comună, între cari și preotul, 
i-a închis numai decât. Din causa asta lo
cuitorii să se fi răsvrătit.

—o—
Bilete de ligitimare pentru studenți. 

Senatul universitar din Budapesta a hotă
rît de-a provede pe ascultătorii ordinari ai 
universității cu legitim ațiun*  pentru ates
tarea identității personale. Biletele de legi
timare vor purta sigilul universității și 
subscrierea reotorului.

—o—
Șematisinul Jesuiților. pilele acestea 

a apărut conspectul asupra Jesuiților, cari 
trăesc în Austro-Ungaria. In monarchiă 
trăesc de present 741 JesuițI, dintre oarl 
306 sunt preoți, 6 novițl și 239 călu
gări. In Ungaria trăesc 194 JesuițI, dintre 
cari 75 în Pojun.

Sinuciderea unui director de bancă 
din Clușiu. Ștefan Darnay, direotorui băncei 
de economia comitatensă din Olușiu și prim- 
secretarul societății de asigurare „Phonix'1 
s’a sinucis în cjil0!® trecute în comuna de 
lângă Clușiu, Agireș. Causa, ce l’a îndem
nat la aoest fapt se tjice, că ar fi fost îm
prejurarea, că el și-a negles afacerile în 
cele două instituțiunl, și că specula nefe
ricită și pierderile, oe l’au ajuns la bursă, 
au causat alienarea lui, în care stare s’a 
sinucis. In acelea două instituțiunl s’au 
scontrat soootelele din partea unei comi- 
siunl și s’au aflat tote în cea mai mare 
ordine. In epistola, pe care a lăsat’o Darnay 
după mortea sa, spune pentru-ce se des
parte de lume, că adecă el se sinucide 

fiind alienat. Spune, că nu el a jucat la 
bursă, ti banca, la care funcționa și din 
nefericire tocmai în 21 1. o. când a fost 
deruta cea mare la bursă, banca a pierdut 
forte mult. Mai scrisă apoi, că el lasă după 
sine cassa în totă ordinea, și că el in vidța 
lui n’a înșelat pe nimeni; apoi îșl îndieiă 
epistola astfel: „Mi-am perdut mintea. 
Dumnezeu să mă ierte.",

Flota unui consul austro-ungar. Din 
Buenos-Ayres se anunță, ca Nicolo Miha- 
novicl, consulul austro-ungar de aoolo, a 
cumpărat ou suma de 930 000 punți ster- 
linge flota societății marine La Platta, care 
a falimentat. MihanovicI are de present 50 
vapore și 60 corăbii cu vâsle. El e născut 
în Ragusa și înainte cu 30 de ani a emi
grat la Buenos-Ayros unde din nimic a 
făcut o avere colosală.

— o—
La adresa părintelui R. Orbeanu din 

Iclăndel suntem rugați a publica următo
rele: „După trecere de 9 Iun) de cjile și 
după 2 ursorii, părintele R. Orbeanu a pu
blicat numele contribuitorilor pentru șcâla 
de-acolo. Cum va fi urmat cu publicarea 
din alte părți nu sciu, der cu Brașovul o 
scurtat’o rău, pentru-că i-au scăpat din ve
dere numele d lor: Nicolae Căpățină cu 
20 oi. (posiția 17); P. Dan cu 30 cr., P. 
Popu ou 1 fl. și loan Maxim cu 30 cr. pos. 
28, 29, 30 din lista originală, pe care i-am 
trimis’o în 4 Aprilie 1895. Rog deol să bine- 
voesoă a rectifica, său să ne trimită lista 
originală să reotifieăm noi. Dâcă e pericu
los a te juca cu focul, e mai periculos a 
manipula banii altora, părinte Orbenescu. 
— Brașov, 30 Dec. 1895: Axentie11.

— o—
Bandiți internaționali. Cetitorii noștri 

îți vor aduoe aminte de banda internațională 
de tâlhari, oare, în frunte cu un Dimitri 
Papacosta, ani de (jile au făcut diferite 
furturi în orașele europene. Ei în fine au 
fost prinși, au fost puși înaintea tribuna
lului și pertractarea finală s’a ținut săptă
mâna trecută în Budapesta. Alaltăerl tri
bunalul a enunoiat următorea sentință : 

-Aousații Dimitri Papacosta, Matteo Stalio 
și Perikles Affendakis sunt pedepsi;! la o 
pedepsă sumara de 3 ani și 6 luni înohi- 
sâre grea, er lovan Bistiei-Pribojac e achi
tat. Atât procurorul cât și acusații înain
tară reours contra sentinței.

— o —
Recrutare în Bosnia și Herțegovina. 

In anul curent s’au asentat în Bosnia și 
Herțegovina 2731 de soldați, între cari 
1132 mohamedanl, 1133 gr. orientali și 
451 catolici.

—o—
Tunurile cele noue. De când s’a in

ventat praful de pușcă fără fum, de atunci 
se simțesoe în întrâga armată lipsa unor 
tunuri de construcția nouă. In oonsiliul 
militar ținut diltie trecute în Viena între 
altele s’a discutat și asupra întroducerei 
de tunuri nouă în armată, în locul celor de 
pănă acuma.

—o—
Din Câmpia ni-se sorie cu data 27 

Decemvre n.: „De vre-o trei săptămâni în 
părțile nostre plouă merou. Nu și-ar pute 
omul înohipui, ce viâță ducem prin satele 
năstre de aici; de multe-orl nu se întâlnesc 
doi cu doi, nu putem eși din sat afară, ba 
nici apă nu ne putem aduce, așa de mare 
e tina. Pare că ar fi o prăpaste, o perire a 
lumei pe Câmpiă."

Fotografii imorale. Anul trecut, po
liția din Londra a făcut antentă poliția 
din Budapesta, că din capitala ungară se 
împart multe sute de mii de fotografii 
imorale în tote părțile lumei. Pe basa 
acestei arătări, poliția din Budapesta a 
aflat, că făptuitoriii sunt fotografii Estinger 
și Fodor, la ale căror locuințe au fost con
fiscate o mare cantitate de asemeni foto
grafii. Fiind dațl în judecată, tribunalul i-a 
oondamnat pe amândoi la închisore. Apă
rătorul însă a cerut anularea sentinței pe 
cuvânt, că în sensul legei penale, fotogra
fiile se cuprind în conceptul „tipăriturilor'1, 
asupra cărora nu tribunalul are se judece, 
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oi curtea cu jurați. Tabla, în adevăr, a 
anulat sentința și întrâgă procedura tribu
nalului, declarând, că numai judecătoria 
de pressă e chiămată a judeoa asupra ca
șului. Curia însă a sistat procesul pe cu
vânt de prescripțiune; tot-odată a adaus, 
că în cașul de față nu judecătoria de pressă 
e chiămată să judece.

Nou abonament
laGAZETA TBAISIIiVAKIZI

Cu 1 Ianuarie £§96 st. v.
ee deschide nou abonament la 
eare invităm pe toți amieil și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentuluii5 
Pentru

ixn. an
șese l-a.33.1.
trei l-a.33.1

Austro-Ungaria:
fi.. 
fi.
fi.

12 
e
3

Pentru România și străinătate:
franci

pe 
pe
pe

-40
20
IO

■un arx 
șese 1-ia.M.i 
trei- liuni

■pe 
■pe

pe
pe 
pe

Abonamente la numerele cu
de Dumineca:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ....................................................
,jie șese luni ..................................

Pentru România și străinătate:
8 franci 
4

mai

T»

data

un an ........................................
sese luni .... . .» 

Abonarea se pote face
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

ușor

Luptă cu un porc sălbatic.
Măhaciu, 28 Dec. n. 1896.

Știm. D-le Redactor! ErI în 27 Deoem- 
vre n., pe la drele 11 a. m., ne-am pome
nit în sat cu un porc sălbatic de-o mărime 
rară. Porcul, alungat fiind din hotarul Ciu- 
oudiului de jos, de cătră omenii de-acolo, a 
fugit prin comuna Oiucudiu și de aici a 
ajuns în comuna nostră Măhaciu. In dru
mul dela Ciucudiu pănă la. Măhaciu a muș
cat tra omeni, cari numai cu carul au putut 
ii duși acasă.

In Măhaciu porcul a intrat pe lângă 
biserică și a luat satul de-alungul, trecând 
prin ourțile omenilor, ale căror porțl le arunca 
cu botul la o parte. Un om, fiind tocmai 
cu săcurea în mână, oând porcul veni asu
pra lui, îl toca cu tăișul, așa că săcurea a 
intrat în el pănă la muche. Astfel poroul 
■trecu în pași lini pe lângă locuința paro- 
chială și ajunse în vii. Până aici a mușcat 
încă pe doi omeni din Măhaciu.

Aid m’am înfiorat de ceea ce am vă- 
dut. Satul întreg se luase după porc, er 
un fecior de-ai noștri fugind mai repede 
și ajungându-1, s’a aruncat asupra lui cu o 
furcă de fier. Furca a împlântat’o în porc, 
dâr în acel moment porcul s’a întors re
pede; s’a aruncat drept în fața voinicului 
și l’a așternut la pământ, înoepând să-i sfă- 
.șie hainele de pe trup. Omenii se înfiorară, 
unii dintre ei începură să țipe, toți credeau, 
că porcul are să-l mănânce. Din norocire 
însă, apropiindu-se omenii, porcul a fugit 
mai departe, 6r tinărul ca prin minune a 
•seăpat, fiind rănit numai la o buză și cu 
hainele spinteoate.

Ca la 40 de omeni se luaseră după 
porc și în multe locuri îl împresurară, der 
fiind-că omenii nu erau înarmați, decât cu 
furol și cu săcurl, câte 2—3 de-odată îi 
așternea la pământ si mergea mai departe. 
Pușcă în întreg satul nu era, căci vânatul 
■este oprit, âr pentru pușcă este a-se plăti 
dare, pe când omenilor le sunt de-ajuns 
celelalte dări, la cari mai sunt a-se adauge 
și aruncurile pentru mileniu și pentru condu
cătorii matriculelor de stat, cari tote se fac 
•fără soirea și învoirea noBtră.

Astfel omenii nu pot ține pusei. La 
d-1 noțar s’a aflat, ce-i drept, o pușcă,- cu 
care dânsul a și pușcat de două-orl în aer, 
•după cari a pus pușca pe umăr și s’a în
tors acasă, omenii însă au alungat porcul 
și mai departe pănă în hotarul al treilea, 
al Hârastășului. Aici porcul a dat de nisoe 

troc! mari de adăpat vitele, pe cari cu bo
tul le-a aruncat în aer. Acum Măhăcenii au 
chiămat doi vânători din Hărastăș, la cari 
s’a mai adaos un om dela noi, care a apu
cat la o pușcă, și altul din Ciuoudiu. Aceș
tia pușcând odată în el, l’au oborît la pă
mânt, âr dmenii năvăliră atunci cu săcurile 
asupra lui și așa l’au omorît.

Greutatea porcului, fără de piele, a 
fost de 1B0 chilograme. Carnea lui s’a îm
părțit între cei ce au alergat.

Poroul a rănit cu totul 8 6menl, pe 
mai mulțl la pioiâre, er unuia aud, oă i-a 
rupt o mână.

G. P.

Serbare la Beiuș.
Beiuș, 25 Dec. n. 1895.

On. D-le Redactor! Astădl s’a aran- 
giat aici din partea societății de lectură a 
tinerimei gimnasiall o ședință festivă în 
memoria fericitului Episcop fundator al 
gimnasiului nostru, Vulcan.

După obiolnuitul parastas în amintirea 
fericitului fondator, tinerimea și inteligența 
din Beiuș s’a întrunit în sala festivă a gim
nasiului Pavelian, unde s’a deschis ședința 
prin d-1 Nioolae Fabian, profesor și prefect 
al seminariului „Pavelian14, vorbind despre 
„eatt-l consciu. Vorbirea d-sale a fost plină 
de foc și forte potrivită. — Urmară celelalte 
puncte din program în ordinea următâre: 

1) „In memoria marelui Mecenate14, 
compusă de Cunțian, eseo. de cor. vooal; 
2) „Căpitanul Romano14, de V. Alexandri, 
deci, de T. Moroan st. cl. VIII; 3) „Steua 
visurilor mele14, esec. de cor. instr.; 4) 
„Coriolan14, de Târkânyi Bela deci, de I. 
Mesaroș st. cl. VIII; 4) „Călugărița", ter- 
zett. cântat de I. Aluaș, V. Marcuș și I. 
Chiș st. cl. VII; 6) „Sei nicht bo-i14, vals 
de Zeller, eseo. de cor. instr.; 7) „Das 
Kind der Sorge14, de Herder, deol. de V. 
Mihulin st. ol. VIII; 8) „Doi ochi14, ro
manță duet de G. Ventura, cântat de S. 
Ignat și Pop Emil st. cl. VIII; 9} „Incen
diul teatrului", de Cirillo, eseo. de cor. 
instr.; 10) „Herșcu Bocoegiul14, canoionetă 
comică deci, de Ioan Aluas -st. cl. VII;

11) „Sub ferestra mândrei mele14, de 
Dima, eșec, de cor. vooal; 12) „Magyar 
dalok14, de Dankd Pista, esec. de cor. instr.; 
13) „Cuvânt de închidere14, după care ur
ma un marș.

Cuvântul de închidere l’a rostit d-1 
I. Buteanu, direotorul gimnasiului, care ao- 
centuâ, că Vulcan n’a murit, spiritul său 
trăesce și astădl, dovadă eclatantă suntem 
aid noi. Vorbirea d-sale a fost mișoătore.

Ședința în total a fost forte succâsă. 
Onore tinerimei nostre și conducătorilor 
săi!

X.

Raportul camerei comerciale din 
Brașov.

Trecând la partea specială raportul 
camerei comerciale presintă câte-va date 
interesante în privința productelor agri
cole.

Din România s’au importat în 1894 
prin vămile districtului Camerei; Șanț, Pre
deal, Timișul de sus, Brașov, Branul de 
jos, Branul de sus, Breaza, Sibiiu, Turnu- 
roșu, Duș 104.121 măjl metrioe de porumb 
(față de 43.781 în 1893) meiu numai ou 
puțm mai mult ca în anul trecut, orz 7600 
și grâu 3400 (îndecit mai mult deoât în 
1893) fân 76.786 măjl metrioe (față cu 1577 
în anul trecut).

Reoolta de pâme și de struguri a 
fost în 1894 slabă. Filoxera s’a arătat și în 
ținuturile vinicole de sub pădure. In Me
diaș au înoeput să introducă și să oultive 
vița americană. Mica fabrică de vin spu
mos din Orlat a încetat.

Comeroiul de lemne e însemnat. In 
1894 s’au esportat de patru-orl mai multe 
lemne de construcțiune și de industrie, 
decât s au importat, lemne de foc mai 
puține.

E interesantă partea ce-o au căile 
ferate vicinale la acest oomeroiu. Pe linia 
ferată vicinală Brașov-Treisoaune s’au îu- 
căroat în 1894 aprâpe 21,000 măjl metrioe, 
pe linia Sibiu-Făgăraș-Avrig 36,551 măjl 
metrioe, lemne de construcțiune și indus
trie. In privința esportului de lemnării prin 
vămile distriotului acestei camere, e de ob

servat, că cea mai mare parte a lemnelor 
de oherestea nu provin din districtul aoes- 
tei camere, oi din Treisoaune. t

Un articol important de esport sun- 
pentru districtul oamerei mărfurile de sa 
lam și de carne. O fabrică de frunte de 
salam șarcuterii și cârnățării din Sibiiu îșl 
desfaoe mărfurile nu numai în Ungaria, oi 
și în Austria, Germania, Franța, România 
și Bulgaria, une-orl și în Grecia, ba chiar 
și în Africa și America.

Cu privire la fabrioațiunea de zahar, 
raportul aocentuâză, oă în economia de 
câmp domnesce mare lipsă de muncitori, și 
că pentru cultura sfeclelor vor trebui să se 
aducă lucrători din Ungaria superioră; mă
rimea oheltuelilor de călătoria însă formâză 
o mare piedecă.

Esportul zahărului în România e în
greunat mult prin vama prea mare.

Un bun isvor de venit a fost odi- 
nioră industria de lemn. Ac|I însă și aoâsta 
a mai decăcjut. In Sibiiu relațiunile indus
triei de lemn sunt totuși mai favorabile 
ca în Brașov, deore-oe în timpul din urmă 
unii măestrii de acolo ș’au provădut atelie
rele ou motor și ou diferite mașini de lu
cru întocmai oa nisoe fabrici mici.

Industria de piele asemenea nu stă 
strălucit. Raportele din cercurile argăsito- 
rilor accentuâză unanim, oă mersul aface
rilor în a. 1894 a fost forte nefavorabil.

O aparițiune îmbucurătore pe tere
nul industriei de piele este întemeierea 
„Primei fabrici de piele din Agnita ca 
asooiațiune", der și aoâsta are să se lupte 
deocamdată cu greutățile începutului.

Regresul păpucarilor e în mare parte 
pricinuit de considerabila concurență a 
mărfurilor din fabricele esterne, căci pu- 
blioul de multe-orl merge mai bucuros în 
„depositele14 fabricanților streini, în loc 
de a ajuta pe măestrii serioși din patriă.

Ca aparițiune satisfăoătore mai e de 
amintit și împrejurarea, că furnisarea pen
tru armata comună ces. reg. și honvecjimea 
r. u, oferă în fiă-care an lucru pentru o 
parte din oei interesați.

Raportul despre industria de lână a 
rămas forte incomplet, din oausă că pos- 
tovarii din Brașov, Sibiiu și Sighișora, afară 
de doi, n’au trimes raporte camerei.

Țesătoria de lână în Brașov, ca și în 
Cisnădie merge din oe în ce mai rău. Ase
menea camera n’a primit raporte asupra 
comerciului da strae și a mărfurilor de 
lână împletite, apoi dela fabricile de țesă
turi de bumbao din Sighișora și Sebeș.

Torturile de bumbac colorate (arniciu- 
rile) s’au esportat în România la 1894, 472 
măjl metrice față cu 660 din anul 1893.

Micii industriași să plâng toți de con
curența, ce li-se face dela Pesta și dela 
Viena, în special păpucarilor și croitorilor. 
Prea mulțl reourg la oreditul industriașului, 
oare în cele mai multe cașuri n’are capital 
și-și faoe plățile numai în ratp. Bietul 
măiestru e adese-orl înșelat, și nu-șl pote 
oăpăta banii mol prin pâră judecătorâscă, 
căci lefurile funcționarilor să pot secuestra 
numai peste minimul ficsat de lege de 
800 fl. ale funcționarilor privați de 500 fi.

Raportul să închee prin oapitolul asu
pra instrucțiunii. Camera propune, ca școla 
pentru sculptura de lemn din Satulung, cu 
care s’a împreunat dela 1891 încooe și o 
școlă pentru prelucrarea petrii, să fiă stră
mutată la Brașov, unde ar fi locul potrivit 
pentru ea.

SCIRI ULTIME.
Budapesta 29 Decemvre. Foile 

de aici relatând despre primirea lui 
V. Lucaciu în BucurescI, accentueză 
cu deosebire, că nici un membru 
marcant al partidei guvernului n’a 
luat parte la primire că și Liga a 
fost slab representată și că Sla
vici, Brote și Albini au plecat la 
Sinaia, declarând, că nici nu vreau se 
stea de vorbă, cu Lucaciu. Dâr nu le 
place toilor maghiare, că s’a cântat 
cu acea ocasiune „Deștâptă-te Ro
mâne”, că a fost popor mult la 
primire și că multe case și balcdne 
au fost pavoasate.

BucurescI, 29 Decemvre. Comi
tetul central al Ligei culturale a de
cis a da un banchet în onbrea pă
rintelui Lucaciu Joi în 21 Decem
vre st. v.

DIVERSE.
lin duel american cu locomotive.

Doi americani avuțl, cari nu se puteau su

feri de rrult timp, hotărîră a-se bate în 
duel, dâr nu cu pistolul nici ou sabia ci 
cu... locomotiva. Intr’un loc pustiu la mar
ginea unei păduri se construi un drum de 
fier în lungime de % milă. Condițiunile 
duelului erau următorele: Fiă-oare adver
sar trebuia să se posteze cu locomotiva 
lui încăldită după plac la un capăt al 
drumului de fier. Pe o mică colină, pe 
care o puteau vedea amândoi, avea să se 
dea semnalul prin descărcarea unui pistol, 
care în cașul oând nu ar fi audit, putea 
însciința prin fumul său pe adversar oa să 
fiă gata. A doua descărcătură de pistol 
său fumul ce se înălța în sus era semna
lul de plecare. Ambii combatanți stau la 
locul lor îndărătul locomotivei inferbân- 
tate, cu mâna pe ventil, ou ochii îndrep
tați spre colină de unde așteptau semna
lul. La prima desoărcătură un nor alb și 
gros se înalță în aer. Trec cinol minute, 
cinci veacuri. In fine iacă și al doilea nor 
alb de fum se înalță de-asupra colinei. Am
bele locomotive plâcă, alârgă la început 
mai înoet, apoi din ce în ce li-se augmen- 
teză viteza, âr în câte-va secunde viteza 
lor este extra-ordinară. Locomotiva lui 
Wood merge mai repede; ea trece pe lân
gă stîlpul dela mijlocul drumului pus ca 
să maroheze ținta combatanților. Der 
mai face 15 metri și monștrii ce var
să foc din gâturile lor, se întâlnesc; 
ciocnitura fu înspăimântătdre. Locomotiva 
lui Wood se răstornă, îndărăt, cade peste 
conductorul său, îl strivesoe, îl arde și îl 
diformeză într’o grămadă de carne și 6se. 
Cea-laltă a lui Klark se sparge în partea 
dinainte. Un vulcan de aburi năvălesce 
afară; mai merge puțin înainte și în fine 
se opresce. Conductorul însă a dispărut. 
In urma ciocnirei îngrozitore, fu arunoat 
din drum la o depărtare de 10 pași în 
pădure, unde a și fost găsit străpuns și 
sdrobit și abia dând semne de viață. Fața 
nu era de recunoscut, într’atâta îl arse va
porul, pe lângă aoâsta îi mai lipsia și un 
picior. Transportat acasă, în câte-va cea
suri plăti cu mdrte gustul extravagant de 
a se duela â la americana.

Călători» intr’un coș. Călătoria aven- 
turiosă a croitorului din Viena, Hermann 
Zeitung, pe care acesta a făout’o într’o ladă 
închisă, a deveuit oelebră, acum însă imi
tatorul acestei oălătorii se ivi în China. Nu 
de mult stătu în orașul Hongkong un cjiler 
chinez înaintea judecății, fiind aousat cu 
aoeea, că el ar fi înșelat ore-care socie
tate marină. Inșelăoiunea s’a întâmplat așa, 
că sermanul diier a voit să-și păstreze pen
tru el ttaxa de transport, și s’a pacheta 
pe sine intr’un ooș. Coșul îl luâ un alt cjî- 
Ier în spate și îl puse pe naiă oa pachet. 
Paohetul aoesta viu a fost tradat prin ore- 
care împrejurare, și astfel dilerul pachetat 
a fost presentat înaintea judecății, care l’a 
pedepsit cu 5 dolari.

Recepta cea mai vechia din lume 
Aoum de curând s’a aflat recepta cea mai 
vechiă de pe pământ. Acesta receptă a fost 
prescrisă, contra pleșuviei, de un Engles în
vățat pentru o regină. Receptul este ur
mătorul : Rp. Picior de câne, datură, unghia, 
de măgar, fierte la olaltă și cu alifia aoesta 
trebue bine frecată pielea capului.

Lsteraiur ă.

In editura Metropoliei din Sibiiu a 
apărut: Protocolul Congresului național - 
bisericesc ordinar al Metropoliei Români
lor gr. or. din Ungaria și Transilvania, 
întrunit în Sibiiu, la 7 (19) Maia 1895. 
Prețul 1 fl. — Conține protocoiele ședin
țelor, convooarea congresului, ouvântul pre- 
sidial de deschidere, diferitele raporturi 
generale ale Consistorului, împărțirea cer
curilor electorale pentru alegerea depu- 
taților la congresul național bisericesc, re
gulament pentru organisarea învățământului 
în școlele poporale. In fine, ca concluse 
normative: legile politice-bisericescl și do- 
tațiunile învățătorilor.

Proprietar 1 Or» Aurel Niure^ianu»

Redactor responsabil: fâregoriu ESaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 28 Decemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 120.85
Renta de oordne ung. 4°/0 • . • 99.40
Impr. o&il. fer. ung. în aur % . 122.20 
Impr. caii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 100.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4% • . • 95.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 150.— 
LoeurI pentru reg. Tisei și Segedin. 139.25 
Renta de hârtie austr................... 99 55
Renta de argint austr^ .... 99.65
Renta de aur austr...............................120.90
Losuri din 860   145.50
Acții de ale Băneei austro ungară. 997.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 398.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 357.50
Napoleondori.................................. 9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.32'/2
London vista....................................121.25
Paris vista................................... 48.04%
Rente de cordne austr. 4%. . . 99.45
Note italiene.................................. 44.10

din 24 Decemvre 1895
Cursul losurilor private

flump. vinde.
Basilica 6.7b 7.25
Credit .... 199 50 200.—
Clary 40 fi. m. c. 55.50 56.50
Navig. pe Dunăre . . 130.— 135.—
Insbruck .... 29.— 30.—
Krakau .... 28. - 30.—
Laibach .... 23.75 24.50
Buda .... 60.25 60.50
Palfiy .... 55.— 56-
Crucea roșie austr. 17 50 18.—

dto ung. , 10 30 10.90
dto ital. . 12.25 12.75

Rudolf .... 23.— 24.—
Salm .... 68.25 69.25
Salzburg .... 27.75 28 75
St. Genois 68.— 70 —
Stanislau . . . , 45 — 46.50
Trieitine 100 m. c.

dto 4% 50 7o\—
150.25
78 —

Waldstein 53.— 55.-
SerbescI 3°/0 33.20 34.-

dto de 10 franc! --a---
Banca h. ung. 4% 122.— 123.—

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Decemvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.48
Napoleon-d’orl Camp. 9.57 Vend. 9.60
Galbeni Câmp. 5.66 Vând.

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 27 Decemvre st. n. Ib95

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

V aluta 
austr.

fi. or.
lh. L. | oel mai frumos O 80

Grâu < mijlooiu . . 5 20
(mai slab . . 4 80

îl Grâu mestecat . . 3 601! 1 frumdsă 3 50
Săoară i mijlociă 3 —

frumos . 3 50ri
țy Orz mijlooiu 3 20

f frumos 2 20
Ovăs i mijlooiu — —
Cucuruz 3 20
Mălaiu • • • •. • 4 20u Mazăre 5 60

5) Linte 7 —
II Fasole ♦ . • • • 5 80
11 Sămență de in . . 9 —

Sămentă de cânepă 4 —
Cartofi . • . • ■ — 75

11 Măzăriohe .... — —
1 kilă Carnea de vită . . — 44

Carnea de porc . — 48
Carnea de berbeoe — 24
Seu de vită prdspăt 21 —

100 kil. Său de vită topit 32 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 24 Decemvre n. 1895.

OUTBUl

S 6 m 1 n $ e
• « 

s t
5 2-

Prețul pex
100 ohilogr.

dela | pană

Grâu Bănățenesc 80 6.85 7.—
Grâu dela Tisa 80 6.90 7.05
Grâu de Pesta 80 6.85 7.—
Grâu de Alba-regala 80 6.85 7.—
Grâu de Bâcska 80 6.95 7.10
Grâu ung. de nord 80 •> . -

tfi ® O Prețul per
Semințe vechi ■ciul A W 100 chilgr.

ori bouS « ffio O. dela pana

Săcară 70-72 6.20 6 25
Orz nutreț 60-62 4.90 b 10
Orz de vinars 62.64 540 6 20
Orz de bere 64.66 6.40 7.80
Ovăs 39.41 5.90 6.25
Cucuruz bănăț. 75 .—
Cucuruz alta Boiu 78 ,— .—
Cucuruz — .—
Hirișcă n — —.— —.—

SoiulFroduotediv.
delft până

42.—35.—Sem. de trif.

o
§ 
fe o 
s

CJ
s

II
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Lufernă ungur, 
transilvană 
bănățână 
roșii
rafinat duplu

29.

K—I ■ IUI ■ ■h.JF Wl—M— ■—KMJKBI

!> 
Său 
Prune

dala Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

57 50

52.
56.

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sârbesc! 
brută 
galbină strecurată 
do Rosenau 
brut
Droidiuțe de spirt

15.50
14.25
18 50

3 
o’ ti

Pd

»
Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

■>
Ceară 
Spirt

© 
Q.

/Marea Descoperire a Veacului \ 
ELIXIRUL GOD9NEAU este singurul leac 
(fără nici o primejdie) în contra PJcpil'tîIlțGÎ. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc.

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei

55.

16.—
14.50
19.—

53.
57.

H2,

Administrata SX.IZiC.TIi’U’X.UI GODINEAU Îs PARIS, 7, r. Saint-Lazare.
BROȘURĂ GRATUITĂ TR1MEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

(• site/te ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Ule KAHFIREBCV, drobul; /
la JAȘl, la D.D. Frați KOWYA, farmaciei, /

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulu D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Sosirea si plecarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amecjl. 
Trenul de persone : 9 dre 8 minute sâra. 
Trenul accel.: — 6re — minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trpnul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin.
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

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

tronurilor în Brașov.
Plecarea trenurilor din Braș.

I. Dela Brașov la Pesta
Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța;
Trenul accel.: 2 dre 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — dre — min. sdra.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin.
Tr. accelerat; — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amd^I.
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

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

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 6 dre 40 min. sera.

< .u*'-

Antreprise de pompe funebre
ZZL Tutsek.

Hrașoviiiț Strada JParții Ifr. 4. Colțultt Tergulii boiloriî.

Recomandă on. publică la cașuri de mârte, aședămentulu 
seu de înmormântare bogății as o r ta t u în cari tdte obiectele, 
atâtu aortele mai de rendu, câtu și cele mai fine, se potu 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metalu ce se 
potfi închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoru sici*iui*iloi*u  de leiUHUș 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemnu de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și unu caru funebru ve
neții pentru copii» precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptu ȘS ieftinii^ iau 
asupră mi și transporturi de morți in*  străinătate.

In fine recomandă și biroulu meu mijlocitorii prucedându 
cu cunoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
17_*  E. T u t se k.

Numere singuratice â 5 cr. se potti. cumpăra în
din „ Gazeta Transilvanieia librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


