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Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori ne franc» ta nu ae 

primesc. — Ăl anus ori p te nu se 
ratrimet.

INSERATE se primesc ia Adm!- 
nlatrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunoluri: 

în Viena : M. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Masse, 2. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelîk, J. 
Danncbcr. în Budapesta: 2. V. 
Goldbcrgero, Eckstein Bernal; în 
Bucuresci: Agencc Havas, 8uo- 
oursale de Roumanie; în Hum- 
burț,: Harolgt & Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe 0 coldnă 8 cr. și 
BOcr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geriâ 10 cr. seu 80 bani.

X/^ZZIZ.

„Sazeta"' iese în flS-care fii.
AtionameDîe pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni

6 fi., pe trei foni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Pontiu România si străinătate;
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prefaumeră la tdte oficiale 
poștale din întru gi din aîară 

și la dd. Golectori- 
ikiamantnl pentru Brașov 

administrați unea, piața marc, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 îl., pe șâsu 
luni 5 fl., pe troi luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casâ: Pe un an 
12 fl.< pe 6 luni G fl., pe trei hjnî 
3 fl. Un esompiar o cr. v, a. 
flâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 281. Brașov, Mercuri, 20 Decemvre 1895.

Pornirea cea mai nouă.
(

Brașov, 19 Decemvre v.
Este fdrte întristător, că multe 

din cele ce se petrec în sînul nos
tru și ce ating interese însemnate 
ale partidului nostru național, tre- 
bue se le aflăm mai întâiu din foile 
unguresc!. Aceste adeseori le scot 
chiar din diarel0 române de dincolo, 
pe car! le primesc regulat, pe când 
noi nu le primim, afară de unul 
două, fiindu-Je retras debitul postai 
pe teritoriul statului ungar.

Astfel am aflat și despre secues- 
trarea „Tribunei41 din partea d-lui 
Dr. Rațiu, pentru opretensiune, ce-o 
are față cu ea, mai întâii! din foile 
unguresc!.

„Tribuna44, adevărat, că într’unul 
din numerele sale ultime, răspun- 
c|end la taimele colportate de foile 
maghiare, se silesce a reduce afa
cerea pendentă la tribunalul civil 
din Sibiiu numai la o „afacere de 
drept privat44, fără de „nici o insem- 
nătate națională.44 Dăr fapte, ce nu 
se pot tăgădui, și la a cărora cu- 
noscință am ajuns ulterior și noi, 
ne arată, că nu este așa și că di
vergența, ce s’a iscat între președin
tele comitetului și deținătorii actu
ali ai „Tribunei44 este de-o natură 
mult mai gravă și atinge interese 
însemnate ale partidului nostru.

Acesta ni-au indicat’o nu nu
mai f'aimele răspâudite prin Claris- 
tică, der mai vertos și ciudatul con- 
venticul din Brașov, la care au 
acurs tot numai prieteni personali 
ai actualilor redactor! ai „Tribunei44 
și care, precum s’asigură, se se fi 
ocupat serios cu cestiunea, ca Dr. 
Rațiu se fiă delăturat, deăre-ce ve
derile lui nu se mai unesc cu acele 
ale d-lor Mangra, Russu - Șîrianu, 
Slavici, Brote, Albini, cari dau și 
ac|i direcția la „Tribuna.44

Cum-că în adevăr se trăcteză 
în cașul de față de ceva mai mult, 
decât de-o „afacere simplă de drept 

privat44, cetitorii noștri se pot con
vinge dintr’un articul apărut în 
„Gazeta Poporului* 4 din Bucuresci 
dela 16 (28) Decemvre a. c. și in
titulat „Tribuna.44

*) Fondul gr. or. dă pe an 80,000 fi- 
pentru tote școlele din țeră, fără conside
rare la confesionalitatea lor, afară de acesta 
contribuirl concurențiale, ce le mai dă pen
tru tote școlele poporale de prin comune, 
eari școle așișderea nu sunt confesionale. 
Și trec aceste contribuirl peste 20,000 fl. pe 
an. Apoi în anul 1859 a dat Statului un 
milion florini ca ajutor în resbelul cu Italia, 
50,000 pentru spitalul catolic din Ierusa-

**) Despre acest Dlugos, contimpo
ran al lui Ștefan cel Mare, un bărbat inge
nios și devotat patriei sale, căruia de că- 
tră regele seu fură încredințate misiuni forte 
grele și importante, a scris historiograful 
Bernard Chodzko în „Nouvelle Biblio- 
grafique Generale44, a fraților Didot, ur- 
mătorea schiță biografică:

„II consacra vingteinq ans de tra
vail â son principal ouvrage, et comme

Acest articul, deși nu este sub
semnat de nimeni, nu pbte lăsa nici 
o îndoiâlă asupra originei și a au
torilor lui, mai ales decă vom ave 
în vedere, că este, în același număr 
al „Gazetei Poporului44, susținut prin- 
tr’o scrisăre semnată de S. Albini, 
care se ocupă de aceeași cestiune, 
adecă de căușele secuestrării „Tri
bunei44, și că acestei scrisori i-a pre
mers cu-o (ți mai înainte o scrisdre 
„lămuritbre44 a lui Eugen Brote.

Mai mult însă ne vom lămuri 
asupra originei acelui articul, dăcă 
ne vom reaminti, că în ierna anului 
1894 d-1 loan Slavici, fost director 
al „Tribunei44, a scris în „Corespon
dența Română44, — 4iar politic, ce-’l 
scosese el în Bucuresci și care a ră
posat după o esistență de câteva 
luni — un articul cu aceeași ten- 
dență, în același spirit și sub același 
titlu, atribuindu-și șie-și și câtorva 
amici ai săi, cari p’atuncl erau per- 
sone și mai obscure ca acuma, me
ritul esclusiv, de-a fi ridicat la noi 
în Ardeal „spiritul național44 și de-a 
ne fi învățat să facem politică înaltă 
și „chibzuită44.

Facem acestă constatare, nu 
pentru-că am avă obiceiul de-a căuta 
cu luminarea pe cei ce scriu articole 
politice, ca să judecăm ceea ce scriu 
nu după valorea obiectivă, ci după 
preocupațiunl personale. Nu este 
obiceiul nostru, repetăm, de-a pro- 
cede ast-fel, der de astă-dată sun
tem nevoiț! a pune în relief pe 
cei ce au dat informațiunl în cașul 
de față făiei bucurescene, ca să se 
scie, că noi nu putem da nici o vină 
„Gazetei Poporului44, decă, în cre
dința de-a folosi causei nostre, a 
dat loc unui articol, care judecat 
după adevărata lui valăre nu este 
decât un pamflet la adresa partidu

lui național român de dincoce de 
munți.

Căci ce păte fi alta, când se 
susține fără de nici un încungiur și 
fără de nici o genă, că loan Slavici, 
cu adjutanții săi dela „Tribuna44, a 
fost acela, care a „imprimat „poli
ticei naționale44 dela noi „timbrul 
său14 și că el a fost acel năsdravăn 
politic, care a salvat poporul ro
mân din Ardeal și din Țâra ungu- 
reșcă de „nisce conducători, cari, 
prin acțiunile și purtarea lor corn- 
promiteau causa națională, condu- 
cendu-se de principiul, că Românii 
nu au nici un viitor și nici n’au 
să-l caute.44

Ce păte fi alta decă nu o in
sultă aruncată în fața partidului 
nostru național, când i-se impută 
bătrânului președinte al comitetului 
acestui partid o atitudine și o pro- 
cedere atâta de nedemnă și de 
puerilă într’o afacere seriosă și de 
interes public, și când se suspițio- 
neză intențiunile sale?

„Lămuririle44, ce le dă articolul 
amiLtit publicat în „Gazeta Popo
rului44 și cari, după ce le-ai cetit, te 
lasă într’o nedumerire și zăpăcelă 
și mai mare, plus că te revoltă prin 
cinismul lor, nu pot fi întrecute de
cât numai de „lămuririle44, ce le pu
blică „Tribuna44 de a<j.I și cari între 
tăte pamfletele, câte au văcjut de 
doi-spre-dece ani lumina cJUei în c0' 
Ionele acestei foi, este de sigur cel 
mai miserabil, cel mai cutezat și 
impertinent.

Der despre acesta, cea mai nouă 
încercare stilistică a lui loan Slavici 
— căci stilul și multe altele îl tră- 
deză — vom trata, după ce vom 
comunica cuprinsul „lămuririlor44 din 
cestiune.

Eată articulul, din „Gazeta Po- 
porului11 dela 16 (28) Noemvre, des
pre care vorbim mai sus și care a 
fost publicat, ca răspuns la unele 

faime răspândite de foile oposițio- 
nale cu privire la secuestrarea 
„Tribunei44:

„TRIBUNA14
S’a vorbit forte mult și s’au spus 

forte multe în timpul din urmă des
pre valorosul 4’ar român din Sibiiu, a 
căruia sechestrare din partea d-lui Dr. I. 
Rațiu a emoționat dureros pe cea mai 
mare parte din lume. Credem că este bine 
să arătăm clar cum stau luorurile îutr’ade- 
văr ou acăstă seohestrare, în speranța că 
a6t-fel vom ajuta la mai grabnica limpe- 
cjire a situațiunii, pe care nisce fabricanți 
de intrigi și răspânditori de calomnii oăr- 
că s’o încuroe și s’o faoă inextricabilă prin 
machinațiunile lor.

„Tribuna“ a apărut la 1884 și a eșit 
în contradiGere cu voința comitetului na
țional de pe atunci, oare ținea să scotă 
densul un 4>ar politic. „Tribuna44 a fost 
resultatul preocupărilor ce născuse în oâțl- 
va tineri deprimarea spiritelor în Ardeal 
și Ungaria, în urma acțiunilor politice ale 
comitetului de pe atunoi, seu, mai preois, 
a lipsei de aoțiune a comitetului.

Fundatorii, „Tribunei14 au fost urmă
torii șese tineri români: d-nii Aurel și 
Eugen Brote, loan Slavici, loan Bechnitz, 
D. Barcian și D. Comșa.

Ideia fundamentală oare-i oălăuzea la 
întemeiarea diarului și oare i-a condus în 
lupta lor de atunoi pănă adl a fost: ridi
cai ea spiritului național între Români prin 
acțiuni energice, dăr legale, prin stă
ruința asupra dreptelor revendicări ale 
Românilor cu speranța într’o finală îm- 
păoiuire, care să resolvâscă cestiunea ro
mână pe temeiul unei monarchh habsbur- 
gice puternice, care se fiă de alră parte 
racfim și pentru regatul român. Tot de-o- 
dată ei respingeau dela sine cu energiă 
politica iredentistă, și aeăstâ respingere au 
avut ooasiunea să și-o manifesteze în mod 
public și luminos la 1886, când d-1 Seoă- 
șeanu și cei-lalțl trimeseseră peste munți 
cunoscutul manifest tipărit cu litere roșii.

Dela 1884 pănă ac|l „Tribuna14 a tre
cut prin fdrte multe greutăți. Grupul de 
tineri c are o fundase nu s a desouragiat

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Mănăstirea Putna.
(Urmare).

Faptele pănă aci arătate,- și 
anume: întâifi, fundațiunea cea bo
gată, cu care dotă Ștefan cel Mare 
mănăstirea Putnei, alcătuind o avere 
atât de însemnată, pe cât de însem
nat este și beneficiul ei, — beneficiu 
nu numai pentru biserica gr. or. bu
covineană și credincioșii săi, ci și 
pentru toți Bucovinenii, fără deose
bire de confesiune*) ; a doua, dispu

nerea marelui Domnitor, ca atât el, 
cât și membrii familiei sale se fiă 
îmormentațl acolo, în mănăstirea 
Putna: aceste fapte, 4icem> atribue 
mănăstirei Putna o superioritate mo
rală peste tote mănăstirile, și încă 
nu numai peste cele din Bucovina, 
ci și peste cele din România, ba și 
din alte țări, — er pe noi ne înda- 
toresc se studiăm mai cu de-amă- 
nuntul, cine a fost acel mare băr
bat, nu numai ca principe domnitor 
al Moldovei, deră în totă însemnă
tatea sa și în motivele faptice ale 
acestei însemnătăți.

Toți istoricii nepreocupați spun, 
că principele Moldovei, Ștefan, care 
odihnesce în mănăstirea Putnei, primi 
numirea meritată de: „cel Mare“, 

lim, 150,000 Voivodinei ca ajutor după de
vastările bisericelor din resbelul civil din 
1848—1849, și pentru câte mai alte sco
puri, nu ortodoxe seu confesionale dă seu 
mai bine se iau din fondul ortodox și pănă 
astăcll. — Aut. 

din causă, că în secolul XV, în care 
a trăit, a jucat și împlinit în Eu
ropa un rol de tot mare, binefăcă
tor, glorios și efectiv pentru creștină
tate și civilisațiune.

Acestă afirmațiune, care se ba- 
seză pe motive firme și nerăsturna- 
bile, vom documenta-o pe scurt, 
deră, după părerea nostră, pe de
plin suficient. ..

După cum se scie, regatul în
vecinat al Poloniei, mai ales pe tim
pul domniei lui Ștefan cel Mare, nu 
prea era afabil principatului Mol
dovei. Tocmai din causa acâsta vom 
cita mai întâii! pe Blugos**},  istoricul 

aprețiat de toți savanții, care ca 
Polon, din regatul Poloniei, judecă 
pe Ștefan cel mare cu bună semă 
imparțial. Acest Dlugos în opul seu 
„Historia polonică44 (de Ștefano Voie- 
voda) 4i°e:

O, virum admirabilem, heroicis Du- 

temoignage de son impartiality, il le sou- 
mit â la critique des professeurs de l’Uni- 
versite de Cracovie. Il passe tout en revue: 
le roi, les magistrats les plus eleves, Ies 
citoyens, le clerge paraissent devant lui 
comme, devant un tribunal... Et c’est â 
cause de cette sincerite, que son ouvrage 
est reste en manuscrit deux cens trente- 
et-un ans. II est le premier, qui alt dome 
a l’histoire un caractere de verite44.

Pe românesce:
„El jertfi două-deci și cinci de ani 

la lucrarea sa principală și, ca dovadă de 
nepărtinirea sa, el o supuse la critica pro
fesorilor Universității din Cracovia. El trece 
tote în revistă: regele, magistrății cei mai 
înalți, cetățenii apar înaintea lui ca îna
intea unui tribunal.... Și din causa acestei 
sincerități, opera sa a remas în manuscris 
două sute trei-deci și unul de ani. El e cel 
dintaiu, care a dat istoriei un caracter de 
adevăr44.
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carl prin acțiunile 
causa na

de principiul că 
viitor și nici n’au 
cei-lalți fiind înlă- 
ai Tribunei, ajun-

nici față cu bănuelile calumniose ale pro- 
tivnicilor, nici față cu loviturile Ungurilor, 
și și-a urmat cu hotărîre aoțiunea între
prinsă. Ei au avut fericirea să vadă, ca 
urmare a luptei ce duceau, strîngendu-se 
în jurul lor și al farului lor tot mai mulțl 
aderenți din popor, pănă când au ajuns să 
imprime politicei naționale timbrul lor și 
să vadă „Tribuna44 proclamată al Pa
lidului, al națiunii, în anul 1890.

Bine întărită prin situațiunea nouă, 
ce-șl crease prin propria sa vrednicia, „Tri
buna44 a sciut să facă din anii 1891.-94 
o epocă de culminațiune a politicei sale.

Numai cu ajutorul ei și al întrepizi- 
lor ei luptători s’a putut salva poporul 
de nisce conducători,
și purtarea lor com promiteau 
ționaiă, conducendu-se 
Românii n’au nici un 
să-l caute. D-l Babeș și 
turațl, tinerii fundatori
gând arbitri ai situațiunii politice, puseră 
în fruntea comitetului național pe Dr. I. 
Rațiu, care de mâi mult timp se desinte- 
resase de greutățile luptei. Grație acțiunii 
fundatorilor Tribunei, ajunși la cârma afa
cerilor naționale, s’a putut îndeplini și ve
chia și importanta idee politică a ducerii 
memorandului ia monarch. Ce a urmat de 
atunci se sciă de oătră toți.

Fundatorii „Tribunei44 organisaseră 
institutul tipografic și diarul ca societate 
pe acțiuni. Cele mai multe acțiuni fuseseră 
subscrise de oătră ei și amicii lor politici. 
In 1888, patru ani după întemeiarea „Tri
bunei44, d-1 Al. Mocioni subscrise și d-sa 
un număr de acțiuni și întră astfel între 
conducătorii diarului; fundatorii „Tribunei44 
credeau bine se atragă în cercul lor de 
acțiune tote elementele ce se puteau spera 
ca bune de luptă în folosul mișcărei na
ționale. In 189 L d-1 Mocioni a plecat din 
comitetul de admimstrațiune al Institutului, 
și prin retragerea acțiunilor sale, a pro
vocat lichidarea Institului și a pus un mo
ment în cumpănă esistența „Tribunei44. D-1 
Mocioni intrase la „Tribuna" cu rezerve 
și a eșiit dela „Tribuna44 cu intenția de a 
răsturna tot.ă aoțiunea, ce ea o făcuse.

Lichidarea Institutului tipografic putea 
face să trecă „Tribuna44 în cine scie ce 
mâni său o putea chiar face să dispară. 
Deja Ungurii se bucurau prin presa lor, că 
s’a terminat cu epoca „Tribunei44. Atunci 
foștii fundatori ai diarului au impus ore- 
cum unuia dintre ei, d-lui Eugen Brote, 
îndatorirea de-a mântui situațiunea și i-au 
cerut să ia asupra sa Institutul și „Tri
buna44.

In 1893 d-1 Eugen Brote a trebuit să 
părăsescă Ardealul și s’a stabilit la Buou- 
rescl. D sa rămăsese însă proprietarul dia
rului. In combinațiunile politice ale guver
nului trecut a intrat, pe la sfîrșitul acelui 
an, necesitatea oa d-1 Brote să părăsâscă

proprietatea. jS’au început atunci presiuni 
guvernamentale de aici asupra omenilor de 
dincolo și, curând după ce a făcut unele 
legături ou d-nii Tache Ionescu și N. Fi- 
lipescu, d-1 Dr. I. Rația a cerut însuși dela 
d 1 Brote să lase altcui-va diarul. Intr’ace- 
lașl timp, guvernul unguresc suspendase 
foia. Cu tote că ’i-se făcuseră două oferte 
de oumpărătore a arului, d-1 Brote, oe- 
dând ideei d-lui Dr. Rațiti și celorlalți, a 
stăruit însă oa amrul să tresă în proprie
tatea comitetului național.

îndată ce însă aoest comitet a perdut 
posibilitatea de a se representa oa persdnă 
de drept înaintea legilor, susținerea „Tri
bunei44 în formă de proprietate privată a 
fost înoredințată d-lui Liviu Albini, om în 
care și fostul comitet și d-1 Brote aveau 
deplină încredere.

Când osândiții în procesul Memoran
dului au fost grațiațl și au eșit din tem
niță, d-1 Dr. I. Rațiu a pus d-lui L. Albini 
alternativa: să facă o cesiune de drept lă- 
sându-i lui personal proprietatea institutului 
și diarelor, seu să plătescă o 
19.660 florini.

Pe ce temeiă ?
Când d-1 L. Albini fusese 

ca proprietar al institutului și al
d-sa dăduse un act fictiv, prin care 
nOscea, 
țiuni 19.500 fl. d-lui Dr. Rațiu, care dă
duse în schimb un alt act, forte real acesta, 
recunoscând, că d-sale nu i-se dat.>r.-jsce 
acâsiă sumă.

In virtutea acelui act fictiv ridică d-1 
Dr. loan Rațiu pretențiunile sale. Cum era 
firesc, d 1 L. Albini, cunoscându-și datoria 
de a salva nu numai situația materială, ci 
și independența cjmrelur naționale, a re
tușat să le satisfacă. Atunci d-1 Dr. I. 
Rațiu s’a adresat tribunalelor și a obținut 
dela ele, pănă la judecarea acestui uif'e- 
reud ae ordine civilă, un sechestru asi
gurător.

Etă cum stau lucrurile. Sechestrul a 
fost, pus în <jiua de 6 18) Noemvre. Mulțl 
1 cunoscusem de îndată; der am credul 
bine să tăcem, fiă pentru-oă speram o apla
nare a neînțelegerii, fiă pentru-că proce
sele civile ale 6menilor de dincolo nu pre
simți un deosebit interes pentru cei de aci. 
Alt-fel au credut înse calumniatorii și 

aoest 
buni

sumă de

întrodus 
fiarelor, 

recu-
că ar datori sub anumita condi-

fitoni, cari au vt-ut s’arunee, cu 
lej, cu tină în unii din cei mai 
mâni.

E trist.
In legătură cu acest

apărut în acelaș numer al ,,Ga- 
PoporuluiA sub titlul „încă o lă- 

o scri-

bâr- 
pri- 
lio-

a eticul a
mai 
zetei 
murire în ce3tiunea națională 
sore subsemnată de Sept. Albini, (nu
mit în introducere „secretarul co
mitetului național de dincolo44) în 
care acesta între altele dice cu pri
vire la secuestrare:

„In cât privesce afacerea sechestrării 
Tribunei, cred că nîcl d-1 Dr. loan Rațiu 
nu va susține, că a făcut acest pas de 
temă, că amicii mei și eu vom abusa de 
„Tribuna44 pentru a suprima mișcarea națio
nală. O cred cu atât mai mult, cu cât este 
absurd a presupune, că d-1 Dr. Ioan Rațiu 
a recurs contra nostră la ajutorul tribunale
lor unguresci, pentru-oa să ne împiedice, 
cu acest ajutor, de a ne împăca cu Ungurii. 
Sechestrarea „Tribunei44 oonstitue în tot' ca
șul o dovadă că în comitetul național nu 
mai esistă vechea armonia și unitate de vederi: 
oausele divergențelor ivite sunt însă cu 
totul sitele și sper, că în scurtă vreme se 
vor da tote la lumină. De-ocamdată mă 
mărginesc a rrăta, că conflictul n’a fost 
provocat din partea nostră, că n’am dat 
noi prilej să se producă, și nici nu puteam 
da, după ce „tribuniștii44, contra cărora a 
început d-1 Dr. loan Rațiu acestă regre
tabilă acțiune, sunt aceia cari au promovat 
mișcarea națională peste munți și au 
tat luptă în cele mai grele timpuri 
concursul d-lui Dr. Ioan Rațiu.„

oesiuul republicei nord-americane, atunci îșl 
va descoperi prin aoesta partea slabă, și 
în cașul acesta nu va mai fi nici 
ială despre modul, cum vb trebui 
trebuințeze Rusia bugetul ei de 
In fine d-1 Belomor produce tot
dovecjl, că panțeratele n’au nici o valore 
pentru Rusia, ci ei îi trebuesc neapărat 
înerucișătore.

o îndo- 
să-șl în- 
marină44. 
felul de

pur- 
fără

CR0N1ICA POLITICĂ.
— 19 Decemvre.

^Budapester Tageblatt~ afirmă a fi in
format, că în 27 o. și alaltăerl s’au născut 
viue desbaterl în clubul partidei guverna
mentale asupra articolului de Crăciun al 
contelui Apponyi. O mică parte dintre cei 
presențl, toți membri ai așa numitei clică 
tisziistă, să fi fost de părere, că nici într’un 
cas să nu se primescă propunerea lui Ap
ponyi. Cea mai mare parte a partidei, din 
contră, e de părere, că guvernul și parti
dul guvernamental numai și-e însuși, și-ar 
strica prin respingerea propunerilor lui Ap
ponyi, de-6rece partida liberală printr’un 
astfel de fapt ar dovedi, că ea desconsi
deră celea mai primitive concepte de drept 
și lege. In fine numitul diar dice, că br. 
Banffy de sigur va atinge în vorbirea sa 
dela anul nou tema sulevată de contele 
Apponyi, și nu va fi neinteresant a afla, că 
ore urmeză ministrul președinte curentului 
.majorității seu al minorității din partidul 
guvernamental.

*
Din incidentul conflictului anglo-ame- 

rican, cunoscutul scriitor rus Belomor pu- 
blioă in diarul „ GrazdaninS un articol, în 
care îșl desvoltă te na sa de predilecția, 
că adecă Rusia are neapărată necesitate 
de a-șl crea o mare flotă de înctucișători. 
„Anglia44 dioe autorul articolului „nu este 
de loc în stare de-a causa ceva daună 
Americei, și ori cât de mari puteri posede, 
totuși nu e în stare se bombardeze țărmurii 
Statelor-Unite. Acestea însă din contră 
pot se bată pe tote mările, năile de co- 
merciu englese și pot astfel nimici pe duș
man. Decă Anglia îi va face aoum con-

Apponyi și miBenăul.
In legătură cu revista nostră 

din numărul de ieri, privitbre la pro
punerea de pace a lui Apponyi, 
aducem astădl pasagiile mai mar
cante din articolul seu de Crăciun 
din cuvent în cuvent. Etă-le:

Basa esistsnței nostre de o miiă de 
libertatea constituțională, dreptul 
de ași conduce ea însa-șl destinele, 
insă p"intr;uu grad de volnicie și 
al puterei, ca și care n’am ounos- 

hitr’o minciună

n 
ani este 
națiunei 
Acestea 
arbitri u
cut păuă acuma, se prefac 
perpetuă. 0 parte a națiunei, adecă mino
ritatea din parlament, e împedecată de-a 
gusta drepturile constituționale; chiar au
toritățile, a căror chiămare ar fi să esecute 
legile și să supravegheze ea acelea să fiă 
striot observate, calcă in pictore legile, și 
acum cu viclenia, acum cu putere volnică, ba 
câte-odată chiar și cu crudime îi răpesc cetă- 
țenului drepturile sale legale. Nu esistă nici 
un remediu legal contra acestui fapt, și în- 
zadar am apelat pănă acum la iubirea de 
dreptate a majorității... E deci de mirat, 
că în luptele nostre pohtice dominâză 
vocea urei, a neîmpăcărei ?

Dăr discordia între politician! e încă 
o mică parte a răului; mai fatală este in- 
fiuința oe o eseaSitfo, încălcările de drept ale or
ganelor oficiose asupra respectului 
și asupra patriotismului masselor 
lui. Neutra, Stampfen, G-iralt! Oe 
vățături să tragă massele — și 
massele slovace — dela 
academii de drepturi și 
Sărmanul popor sufere, 
deoarte de autoritățile
Pentru-eă cu cose și cu ciomage nu se pole 
opune pușcilor-Mannlicher. Motiv moral de-a 
asculta nu mai pdte avă, aer are frică, și 
acesta mereu cresce. După astfel de espe- 
riențe ar fi ridicol a mai vorbi de stimă 
și iubire.

Astfel se clătină puterea morală a 
națiunei, astfel dispare sub domnia acestor 
elemente simțul solidarității naționale, și 
în locul ei se vîrăsce răsboiul civil în 
inimi. înaintea ochilor massei se usurpă și 
se nimicesce Maiestatea legilor, concepte de 
drept se confundă în capetele omenilor 
simpli, patria se sch’mbă într’o temniță, au
toritățile ’i se par a fi tirani și representanți 
ai dreptului pumnului, față . cu OBre ei aș
teptă momentul, când vor apuca să fiă 
mai tari.

de legi 
popcru- 

fel de în- 
mai ales 

eminenteaoeste
academii de stat? 
și ascultă și mai 

sale, der de oe ?

cibus, quos tantopere admiramur, nihilo in- 
feriorem, qui sub nostra aetate, tam mag- 
nificam victoriam inter Principes mundi pri
mus cx Turco retulit! Meo juditio dignissi- 
mus, cui totius mundi Principatus et impe
rium et praecipue munus Imperatoris et 
Ducis contra Turcum, comuni Christiano- 
rum consilio consensu et decreto, aliis Re- 
gibus et Principibus catolicis in desidium 
et voluptates aut in bella civilia resolutis, 
commiteretur44.

Pe românesce:
„0, bărbat vrednic de totă admirarea, 

întru nimic mai inferior, decât ducii eroici, 
pe can noi atât îi admirăm, care a rapor
tat în timpurile nostre cel dintâiG între 
principii lumei o victoriă atât de măreță 
asupra Turcilor; după judecata mea, este 
el cel mai vrednic, căruia să ’i-se încre
dințeze stăpânirea și împărăția întregei 
lumi și mai ales sarcina de Comandant și 
Duce în contra Turcilor, cu înțelegerea, 
învoirea și hotărîrea obștescă a creștinilor, 
pe când ceialalți regi și principi catolici 
se istovesc în trândăvia și desfrenărl, ori 
prin rescole civile44.***)

Ar fi de-ajuns, pentru a recu- 
nosce valorea morală a Principelui 
Ștefan cel Mare, și numai cele ci
tate din pena istoricului acestuia, 
între toți savanții renumit, și de ob- 
știmea erudită prea aprețiat, care 
pe Ștefan cel Mare de bună semă 
îl judecă imparțial. Ar fi de-ajuns, 
cțicem, și numai ceea ce spune pena 
acestui istoriograf în spirit și în ter
mini aprope ditirambici despre Ște-

***) Sultanul Mohamed II, care e de 
istoriă sciut, că a fost spaima Europei, când 
pleca cu o armiă mai de 200,000, mare 
parte ieniceri, va să dică, după conceptele 
timpurilor de față, Bașibozucl asiatici...., în 
ura și orgoliul său satanic în contra creș
tinismului, dise odată căpitanilor adunați 
în jurul său: „Merg prin Viena, unde pe 
domul lui Ștefan am se pun semi-luna, 
și de-acolo void trece la Roma, unde pe 
altarul bisericei S-tului Petru, catedralei 
supreme a lumei creștinescl, am să dau ovăs 
calului meu*.  Sumețul barbar își făcuse însă 
socotela fără — Ștefan cel Mare.

fan cel Mare, der se au4im totuși și pe 
alt-cineva, căruia nicî atâta impar
țialitate cu bună sema nimeni nu-i 
va Imputa, câtă pote ar fi ore-cine 
și din ore-carl cause aplecat se Im
pute unui istoric renumit, inse pro
fan, precum e renumitul Dlugos. Se 
au4im pe însu-și Capul întregei biserici 
catolice apusene, pe Papa Sixt al VI-lea, 
așișderea contimporan al Principelui 
Ștefan cel Mare, care pe la sfîrșitul 
secuiului al XV-lea îi scrise acestuia 
între altele și următorele:

.... „Propter tuam excellentem virtutem 
et praeclara in Republica crestiana merita44..

Și apoi mai departe:
Res tuae contra infideles Turcos, com

munes hostes, sapienter et fortiter hactenus 
gestae, tantum claritatis tuo nomini addide
runt, ut in ore omnium sis et consensu om
nium plurime lauderis44.

Care pe românesce va se 4ic&: 
„Pentru escclentele tale virtuți și meri

tele tale renumite în statul creștinesc44....

Și mai încolo:
„Luptele tale contra Turcilor necre

dincioși, dușmanii comuni, ce le-ai purtat 
tu pană acuma cu atâtă înțelepciune și 
cu atâta vitejie, au mărit (addiderunt) așiș- 
dere într’atâta strălucirea numelui tău, în 
cât astădl ești în gura tuturora și de toți 
lăudat14.

Decă credem, că sunt de-ajunș 
cele ce am aucțit acum despre Ște
fan cel Mare spre a dovedi însăm- 
nătatea lui cea mare și rolul seu 
glorios, ce l’a jucat în Europa în 
secuiul al XV-lea, urmeză clar, că 
și locul, unde odihnesce acest băr
bat glorios și pentru întrega Eu
ropă bine meritat, merită și re
clamă așișderea o vac|ă și res
pectabilitate obștescă și deosebit de 
mare.

(Va urma).
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Și pe acest suoces al unei neasămă- 
navere desvoltarl de puteri naționale să-l 
•sărbăm noi cu mare plăcere, cu mare pompă 
.și cu mai mare sinamăgire?

Intriga presaă maghiară se 
ocupă cu enunciările de mai sus ale 
contelui Apponyi, și „Bud. Tagblatt^ 
afirmă, că impresiunea pe care a 
esercitat’o articolul de Crăciun al 
■lui Apponyi asuora opiniei publice, 
se pdte asemena cu acea impresiune 
adencă și neperitore, pe care apro- 
dus’o la timpul seu articolul de 
Pasc! al lui Francisc Deak.

Etă ce c|ice la cestiunea sule- 
vată de Apponyi cjiarul „Pești Napl6“, 
4iar care stă maiaprdpe de guvern, 
decât de oposițiă:

Stăm în preajma marei sărbărl a esis- 
-tenței nostre naționale de o miiă. de ani, și 
acâstă serbare voim s’o săvârșim înaintea 
■ochilor întregei lumi civilisate. Să judeoăm 
însă în mod nepreocupat.

Ore se potrivesce vieța acesta publioă 
dărăpănată cu serbarea milenară ? Și par
lamentul acesta, al cărui cerc e greu de 
invective, este el un parlament potrivit 
pentru mileniu ? Și Ungaria acâsta, — ai 
cărei iii de limbă ungară trăesc în dușmă
nia și se defăimeză unii pe alții, în loo ași 
întinde mâna pentru suprimarea urei de 
naționalitate ; și ai cărei fii de limbă un
gară nu precugetă, că atunci, când noi 
pretindem dela naționalități respect față de 
națiunea nostră, trebue să premergem cu 
esemplu bun —este acostă Ungaria demnă 

•.și în stare de-a reclama simpatiile și stima 
.străinătății? Nu trebue să ne temem, că în 
fața soestor raporturi publice, străinătatea 
va primi impresiunea, că Ungaria n’ar fi 
putut esista o miiă de ani între astfel de 
■stări publice?

Astfel de întrebări nu trebueso evi
tate, și de aceea nici nu ne este permis a 
face recriminațiunl. înaintea nostră zaoeun 
oiert concret. Cea mai more potență a 
opositiei imbiă pace națiunei. Și oondițiu- 
nea, care se legă de aoest ofert, nu pote 
fi numită nici esagerată, nici tirană. Noi din 
parte-ne susținem, că respingerea propu- 
nerei de pace ar fi un nonsens logic și o 
imposibilitate morală. Și acăstă părere, in
tru cât seim, o nutresce și „majoritatea 
majorității." Ce se ține în fine de guvern, 
.aoesta nu pote dori un răsboiu, oare ar 
■degrada națiunea, pănă când pacea îmbiată 
© în stare să preamărescă patria ungară, 
nare esistă de o miiă de ani.

Croații și pactul austro-ungar.

Acum au început și Croații să ia po- 
.«ițiă față ou reînoirea pactului între Aus
tria și Ungaria. La invitarea camerei co- 
cmeroiale oroate s’au întrunit Zh0!® trecute 
representanții bancelor locale din Agram 
într’o conferență, pentru de-a desbate spe
cial oestiunea reînoirei privilegiului de bancă, 
.și pentru de-a formula postulatele regatu
lui Croația în acâstă direcțiune.

Postulatele sunt parte de natură po
litică, parte economică, și sunt aprope 

■ congruente cu postulatele tot de aeâstă 
natură formulate la timpul său de regatul 
.Boemiei.

Raportorul Milan Xresicl espuse punc
tul de vedere al camerei în acestă ces- 
tiune, cetind un elaborat al oamerei comer
ciale oroate. Din acel elaborat estragem 
următorele:

Camera în principiu se deoiară pen
tru prolungirea privilegiului, dăr — reoo- 
mandă unele modificări privitor la posiția 
de drept public și economică a Croației. 
.Amintitele modificări se pot reasuma în ur
mătorele puncte:

1. Banca între granițele croato-slavone 
să funcționeze în limba croată și firma bsn- 

■cei de asemenea se se înprotoooleze în 
limba croată.

2. In direotoriul bănoei să fiă și să 
aibă vot și un membru croat, pe care să-’l 
număscă guvernul croat.

3. Bancnotele să fiă provăcjute și cu 
.text croat.

4. Pentru -bancnote, pe care banca I

le emite peste suma normată prin lege, să 
se plătâscă o dare de 5°/0.

5. Filialele de bancă oroate să fiă îm
părtășite de o delațiune mai mare ca pănă 
acum.

Punotele acestea au fost unanim pri
mite de representanții banoelor din Agram, 
și pe lângă acestea ei hotărîră să se mai 
înființeze în Croația o a treia filială a băn- 
cei, și adecă în Semlin,

conținând material bogat atât economic, 
oât și literar, fărte variat și ins
tructiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în aoest 
oălindar găsesc o călăuză oredinoiosă pen
tru tăte trebuințele lor.

Nou abonament

SOIRILE 9ILEL
— 19 (31) Decemvre.

Guvernul și funcționarii administra
tivi. Se soie, că după tote probabilitățile, 
alegerile din ,acest an ale funcționarilor ad
ministrativi vor fi oele din urmă, căci în 
curând are să se întroduoă administrația 
de stat, după care funcționarii comitatelor 
nu vor mai fi aleși, oi numiți din partea 
guvernului. „Pol. Corr.“ din Vicna e in
formată, ca guvernul va numi funcționari 
tot dintre acei indivitjl, cari au reeșit la 
alegerile de acum. Guvernul mai intențio- 
nâză apoi, după informațiunile numitei foi, 
să îmbunătățescă sortea funcționarilor ad
ministrativi în mod radical, mărindu-le • sa
lariile. In vederea acestora e ușor de în
țeles, pentru-ce la recentele alegeri au fost 
scoși din post și dintre puținii funcționari 
români, câți îi mai avem...

—o—
In pragul anului milenar. Cu sfîrși- 

tul (jilei de astădl, 31 Decemvre st. n., 
Ungurii serbâză împlinirea miiei de am 
dela venirea lor din Asia. Astăcll după 
amedl la 4 ore s’au făcut în bisericele din 
Budapesta rugăciuni festive de mulțumită, 
âr în dorii cjbei de mâne tote clopotele din 
capitala ungară vor anunța aurora anului 
milenar.

— o —
Reuniunea femeilor române din Zer- 

nești și jur înv’tă la balul ce se va aran- 
gia Marți în 26 Decemvre st. v. (a doua 
di de Crăciun) în sala edificiului școlar din 
ZărneștI. începutul la 8 ore sera. Prețul 
de intrare la bunăvoința P. T. publicului. 
In numele Reuniunei: Comitetul arangiator.

Sdrobitii de tren. Văduva Maria Dră- 
gănesou din comuna Șoimuș comitatul Ara
dului s’a dus în 26 1. c. intre 5 și 6 ore 
săra din Lippa la Șoimuș. Fiind întunereo 
nefericita femeia n’a putut vedea trenul, 
oare se apropia și nici mașinistul n’a vă- 
4ot-o. Ast-fel când voi femeia să frecă peste 
calea ferată, trenul în iuțimea sa a apucat'o 
și a sdrobit’o în bucăți.

—o —
Concert. Mâne, Miercuri în 1 Ianuarie 

1896 va da musica orășenesoă un ooncert 
în restaurațiunea Lauritsch (Redută). înce
putul la 8 ore. Intrarea de personă 30 or.

—o —
Societatea sodalilor români din Bra

șov învită la Producțiunea și petrecerea cole- 
aială, ce-o va da Luni în 25 Decemvre v 
c. cjiua d0 Crăciun, în sala Hotelului Cen
tral „Nr. 1“. începutul la 7 6re săra. După 
producțiune urmeză dans. Intrarea de per
sonă 80 or. Bilete se pot căpăta la D. D. 
Eremias, la Librăria Nioolae Oiurou, la Ca- 
dina română și săra la oassă. Ofertele ma- 
rinimăse se vor chita în publio.

Programul: 1) Musica; 2) „Sânta Z' 
de libertate0, marș de N. PopovicI, eseou- 
tat de Corul Sodalilor; 3) „Tata și fiiul", 
dialog' de I. Mureșianu, deolamată de 
C. Voicu și N. Loga; 4) „Hora Severi- 
nului“, esecutată de Corul Sodalilor; 5) 
Musica. Urmăză apoi „Ginerile lui Hagi 
Petou“, comedie în 2 acte de V. Alexan
dri. Personale vor fi representate prin d-nii: 
G. Puroărea, I. Furnică, N. Grindu, I. Ar
delean, d-șăra E. Balea, d-nii: G. Loga, 
C. Sibian, N. Stinghe, G. Căpățină și N. 
Ardelean.

—o —
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 I. Georgescu, se păte oăpăta 
dela Tipografia „A. Mureșianu* 1 2 * * * * * * * * 11 din Brașov 
ou prețul de 25 cr., (trimis ou posta 30 cr.) 
Dala 10 esemplare oomandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine oălindare românesol,

Dela comună.

Ședința din 30 Dec. 1895 se deschide 
de cătră primarul substitut cu împărtășirea, 
că ministrul de interne, în urma deselor 
ursorii, nu se află îndemnat a aproba sta
tutul abatorului niol definitiv, niol provisorio, 
pănă nu se vor termina unele pertractări 
cu diferite ministerii.

Dr. Cari Lurtz întrăbă pe primar, 
dăoă nu află consult a aduce la cunosoința 
comunității conclusele eseoutate și neese- 
cutate? — Primarul promite a veni ou o 
propunere în privința acesta.

Urmeză ordinea dilei:
1) Se aprobă statutul despre manipu

larea banilor, csrl întră la magistrat. După 
acest statut, primarul se dispensăză de 
primirea și manipularea banilor, punân- 
du-se aoăsta în sarcina amploiaților de 
cassă.

2) Cererea văduvei Iohanna Reinisoh
pentru un ajutor pe sâma Aiului său bol
nav (alienat), se amână pănă când fisicul
orașului va da un raport despre starea 
bolnavului.

Punotele 3 și 4 nu se pot pertraota, 
nefiind membri în numărul reoerut de lege.

Mulțămită publică.

Etșnov, 17 Decemvre n. 1895.

D-nii Papp Istvan <& Fii, proprietari 
ai fabricei de postav din comuna nostră, 
urmând frumosului obiceiu practisat de 
d-lor de câțl-va ani înoboe, au dăruit și în 
anul aoesta o anumită oantitate de postav
3e sâma copiilor sărmani, cari oereetâză 
soola nâstră română. Subscrisul, încredințat 
ou .distribuirea materiei, îmi împlineso plă
cuta datorință de a esprima pe calea aoâsta 
deplină mulțămită generoșilor donatori în 
numele celor 10 copile mai sărmane, cari s’au 
împărtășit de darul d-lor. Cerul să le răs-
slătâscă; er ecoul plăeerei și satisfaoțiu- 
nei nevinovate să stârnâsoă în inima d-lor 
aceleași sentimente pentru fapta-le creș- 
tinăscă !

I. Teculescu, 
presbiter.

la

fiAZgîâ THASSILYAHIBI
Cu fi Ianuarie <89® st. v.

se descîaide nou abonament la 
eare invităm pe toți amieil și spri
jinitorii fotei nostre.

Ftpetal abonasnraentuluh 
Pentru Austro-Ungaria:

■vun. an.
șese him
trei 1-va.ni

pe 
pe 
pe

pe 
pe

12
S
3

Pentru România și străinătate:
■cun. an
șese lvCn.!' 
trei ltxni

fi. 
fi. 
fi.

fi. 
fi.

-±O franci
20
IO

pe
pe 
pe

Abonamente la numerele cu 
de Duminecă: 

Pentru Austro - Ungaria: 
un aei 
șese luna .........

Pentru România și străinătate:
8 franci
4

in ai

2
1

pe
un an ..............................
ese luni .... . .J

Abonarea se pote face
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Sazetes Transilvaniei™. 

ușor

DIVERSE.
Conservarea cărnei prospete. ;0 des

coperire epocală a făcut prof. Dr. Rudolf 
Bmeric privitor la conservarea cărnei pros- 
sete. Amintitul profesor a prooes forte 
simplu. El a luat adecă un bou, o 6ie și

un porc, și după oe le-ațăiat, fără a mai fi 
ele îmbucătățite, le-a aoățat ,.în apropierea 
unui cuptor înoăltj't. Carnea acestor ani
male fiind esaminată după timp de mai 
multe luni s’a aflat de tot prăspătă, așa 
încât s’au putut pregăti din ea buoatele ce
le mai deliciose. Mai mulțl colegi de ai 
profesorului Emeric au luat parte la prân
zurile, pe care acesta le-a dat, oferindu-le 
buoate pregătite din carnea conservată îu 
modul amintit, și aceia toți au confirmat, 
că buoatele au fost fârta gusto.se.

Entusiasin periculos. Maximilian Ro
bespierre, unul dintre cei mai grozavi băr
bați dintre teroriștii revoluționarii franoesl, 
ținu odată la clubul Iacobinilor o vorbire 
despre libertate si egalitate și despre drep
turile și datorintele omenilor. însuflețirea, 
entusiasmul, oarl urmară vorbirei, fură atât 
de mari, încât când oratorul oeru o oabrio- 
letă spre a merge acasă, șâpte tineri des- 
hămară caii și voiră să porte în triumf, pe 
stradă, pe eroul (jilsi- Robespierre sări 
atunci în sus și ținu poporului adunat o a 
doua vorbire despre drepturile și demni
tatea omenilor, ordonă sâ fiă arestați cei ; 
șepte tineri, pentru-oă au călcat în pioiore' 
libertatea omului, demnitatea lui, făcându-se" 
vite de povară — și de-6reoe ei pentru 
aoâsta nu mai meritau sâ trăescă, porunci 
să fiă trași înaintea tribunalului revoluționar; 
toți șepte fură condamnați la mârte. Isto- 
riora acâsta e pe deplin adevărată, de ar 
fi însă chiar și numai o anecdotă de ne
crezut, totuși ea caracterisăză forțe nimerit 
pe bărbatul fanatio în aplicarea teoriilor 
sale, bărbat, Ca.re ca și atâția de tăpa sa, 
a răsărit din pământul muiat în sânge al 
revoluțiunei.

Pescii și înghețul. Mulțl ored, că 
dâoă urmeză un îngheț repede, pesoii și 
tote ființele vețuitore din rîurl se prăpă- 
deso. Acâsta însă nu este adevărat. învă
țatul franoes, Paul Regnard, a făout de 
curând o probă forte iuteresantă în pri
vința acâsta. El puse într’un vas cu apă 
mai mulțl crapi și lăsă apoi apa să stea 
la frig, așa că temperatura apei ajunse la 
punctul, unde începe să înghețe. Atunci 
văZu, că crapii încep să adormiteze și oă 
boturile lor se mișoă fdrte încet. La un 
frig de două grade, pescii căzură într’un 
somn adâno, însă n’au înghețat, 6r oând 
frigul a fost de trei grade nici un semn 
de viâță nu se mai vedea la pesol, der 
nici atunoî ei nu erau înțepeniți. Acum 
începu puțin câte puțin sâ încălZâsoă apa 
și atunci văZu, că pescSi numai decât în
cepură a învia și a înota, așa că nu se 
vedea la ei nici cel mai mic semn, că 
doră ar fi suferit. Acesta este o dovadă, 
că în mările polare, a oăror temperatură 
niol-odată nu scade sub un frig de 3 grade, 
trăesc ființe vețuitore ohiar și când gerul 
e mai teribil.

L i t e i*  a tu r â.
A apărut fasoioulul .12 al revistei de 

arte „ Allgemeine Knnstnaehrichten*  ou 
un ouprins bogat și instructiv. Acestă re
vistă se estinde asupra tuturor ramilor ar
telor frumose, și e edată de Dir. Rud. 
Kaiser, cu conoursul celor mai valoroși 
scriitori germani, ca Brausewetter, Base
dow, Dietz, Helm, Wartenegg, Wilbrandt, 
Polko, conte Stadion etc. Prețul abona
mentului pe an 2 fi. 50 cr. Apare în fiă- 
oare lună odată. Administrațiunea: Viena, 
VII, Zieglergasse 29.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositdre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venZare la tipografia A- 
Mureșianu" în Brașov, și la librăria d-lui 
Nioolae Oiurcu, Brașov.

Proprietar: Dr. Aure! ifâureșiairau»
Redactor responsabil: Bregerîu Sfflaîor.

gusto.se
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Cursul la bursa din Viena
Din 30 Decemvre 1895.

Renta. ung. de aur 4°/0 - . • 
Renta de oordne ung. 4% . .
Impr. oftil. fer. ung. în aur 472% 
Impr. căi), fer. ung. în argint 472% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr...................
LosurI din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................

120.85
99.4.0

122.20
100.50
120.-
95.25
98.—

150.—
139.25
99 55
99.65

120.90
145.50
997.—
398.—
357.50

9.60

Mărci imperiale germane . . .
London viata..............................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4%. . .
Rote italiene.............................

Cursul pieței Brașov

Din 31 Decemvre 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.48
Napoleon-d’orl Cump. 9.57 Vend. 9.60
Galbeni Cump. 5.66 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 128.— Vend.
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Lire turoesoi Cump. 10.74 Vând. —
Boris, fono. Albina 5°/0100.75 Vend. 101.75

Comerciu en gros de Vin Spaniol
VINNADOR i Hamburg. Viena.
Astupat cu capse tipărite roșu.

Medic. Malaga Sect, Sherry, Xeres 
de la frontera, Cognac franțuzesc 
•h+'f-, ++++, V. S. 0., în butelii ori
ginale și cu prețuri originale,

Se află de venerare în BRAȘOV, la VKKVK CKEB&EÎjVș 
la Elefant, podu bătușilor, strada Hirscher.

A A se observa Marca Vinnador precum și sigilul mărcii, re-
r1 gistrat la Tribunal. Numai buteliile provSdute cu acestea se garantâză. I

diese gesetziich geschiitzte
re fur

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4 38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01 
11 09 
11.31 
11.48 
12.25 
12.52

1.06
1.37
1.52
2.13 

, 2.32
3 04
3.40 
4.03
5 34 

.6 12
6.41
7.16 

‘ 8.-

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

lK3E300E3e3E3E3E30E3E3E3E30EjESK£3aE3jE30E3E30£3£3Kl
W

59.32 V2
121.25

48.047r
99.45
44.10

15 bucăți 5 II. 75

I

lncrate
lustrul.
o garanție de 3 ani.
1 lanț fin de aur imitat,
2 nasturi de mangete imitat de aur,
I broșe frumose pentru dame,
3 nasturi de camașe imitație de aur, 

nastur patent pentru guler,

Tote aceste 15 obiecte

Ide văr!
Neîntrecută și în lumea întrega 

mare sensație au făcut
CoSlecția-Austrsa, 

care constă din 15 bucăți bijuterii (ar
gintării) splendide,

numai pentru 5 II. *5  or.
un ciasornic Remontoir de 

aut*  fason, pentru busunar.
Regulat punctual (pe 36 ore), me

chanism de precisiune și placă emai
lată. Capacurile ciselate frumos, sunt

din aur numit fason, care nu se distinge de aur curat și nu-șl perde 
— Pentru mersul regulat al sus numitelor ciasornice, dau în scris

0 
o

o 
o
$

M

I ac fin pentru cravate,
I etui pentru ciasornlcul de aur fason-
I oglindă de busunar, în ramă,
1 ac de hluse aur fason
2 inele imitat de aur cu brilante simile și rubine, 

splendide de bijuterie r n nr
împreună cu ciașornicul de aur fason costă numai 0

Trimitere cu rambursă. La cas de neconvenientă se restitue banii.

866,2—6

Firma de ciasornice:
ALFRED FISCHER,

Viena I. Adlergasse Nr. 12.

Anunciuri
(inserținni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
administ rațiuni. In cașul pu-

8
*

*

5

blicârii unuâ anuncou mai muSt 
de odată se face scădementj,. 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muS'&e-ors.

Administr. „Gazeta Trans/

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din § Octombre
Clhlrișâ-Tu r «S a

Tron 
de

TrenTrânti
mixt, persân. accel-

Tren 
de 

persân.

Trend 
mixtă

Tren 
accel.

Tren . 1’rena
de 

accel. perain.

trenu I tronji
de

persân.

trenu 
mixtă

5.10
8.00

2.52
3.51
5.05
6.14

11.10
11.32
12 50

1.25
1.43
1.52
2.18
2 40

Tren 
de 

person.

Tren 
mixt

3.55
4 40
5.10

11.—
12.26

1 11
12.00 8 30

805
5.45
9 02’

11 33
1.48
2.06
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59

Tr. mix. _ 
8 40'
9-08

10 40
11.25
11 54 
12.04 
12.34
1.-
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11!
4 48
5 27
6 10

Tso
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.48
2.12
2.20
2.50
3.26

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

pl.

¥
sos.ț 
pt. J

¥
80S. 
pl.

8.17
8 33,
8.38J

9 09

9.42
9.44
9.59

10 22j
10.51
11.12
12.26
12.58

1 151
1.34
2.09'
2 19
3.01
3 31!
9.30,

808.
pl.

f

Trenu 
mixtu

2.25
3 14
4 07
5 07
5.40
7.19

Trenă 
de 

persân.

8.10
8.51
9.37

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
însemnezi 6rele de nopte.

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Oucerdea 
Uioara .
Vintul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora . 
Hașfalâu . 
Homorod . 
Agoștoufalva 
Apsța . . 
Feldiora

Sph î BraȘ0V ’

l
80S.

Timiș . .
Predeal
Bucurosul .

008. 1.55
7.-
3.27
1.19

1 55
7.25

7.20

{pl. 
Isos.

A

J P1-
Isos.

A

f pl. 
Isos.

î
Fpl.

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

sJ

«*  Cj 
a s 
S o CJ

® a

al
s
3

2;
Toi
6.-
5.11

5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

11.01
10 45

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

Cucerdea — Oșoriieîu — Etegli.-săsesc
Tronu 

do 
persân.

3.11
3.52
4.37
5.26
5.36
7.19

Trenu 
de 

persân 

ȚȚ

9.40
10.23
11.11 SOS. 1 

pl. J

80S.

Cucerdea
Ludoșu .
Cipău .

Oșorheiu . .

Regh.-săs.. .

80S.

I pl-
l 80S.

pl.
însemnate în stau ga stațiunilor

&

Trenă 
de 

persân. 

T41I

7.031
6.24
5.30

1.50
11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.mixt 
~4Â8

4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6 56
6 54
6.41
6 20
TOS
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

■I

I

7 33 11 -
7.53 11.20

4.-
4-20

trenu 
de 

person.

10.21
10.41

1 î

Tren 
de 

porsdn.

9.08
8.28
8 01
3.15

1
)

Trenu 
de

Trenu
de __

persân. persân. mixtă
Tronu

trenu
de

persân. mixta mixtâ

trenu trenă trenu 
de 

persân.

5.10 10.30 3.30
4.50 10.10 B.io 8.52

9.12

©wpșa-mieă — Slbiine — Avrsgw — IFag&jrașii
trenă 

de 
person.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

tronu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtă

8.35 j
10 28j

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59

Tren 
mixt

trenă 
de 

persân. mixtu

trenu tronu Tren 
mixtu mixt

: trenă 
de 

person

trenă 
de 

persân.

11.34
1.03
1.25

9

pl. Copșa mică 
Ocna . .

. sos.

sos. 1
ol. / Sibiiu . .

( pl.
■ 1 SOS.

A trig . .
sos. Făgăraș . pl.

A

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.39
2 01
1 31 

în totd

£ p
CD <ri

6.20
5.12
4 49

712.35
11.01
10.30
8.33
6.54
4.05

N i iii e j' i n (P1S i 1) — K3 w n e «I ® r u
tronu 
mixtu

trenu 
mixtă

11.35
11.54
12 20

tronu 
mixtă

4.25
4.48
5.23

9B r
trenă 
mixtă

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.491

8.31| 1.18
7.43|i2.32
6.5511.43

10.35
10~—

8:25

? 9.10
|10.28
ET2 41
s‘ 1.54
| 3.02
§ 341
"< 4 55

trenă 
mixtu

10.28
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

trenă 
mixtă

trenu 
mixtu

7.36
6.06

10.25
10.05
9.38

trenă 
mixtă

8 t

O a

Arada
Vinga 
Țimișora 
Segedin .

10.43
9.42
8.20
5.-

Brașov .
Zârnești.

Siineria .
Oerna.
Hunedora

■Jt u r e ș - a A * *
4.20
5.35 

as «S-
« g—I S

S
£5 O

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budatelicft .
St. Mihaiu de câmpie 
Lecitța...................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița .. . . .

A r a d — T i bm i
6.20 11.30 5.
7.08 12.47 6.14
8.01 2.05 7.39
1.26 7 38 12.33

S i b i i u — î ' i n n ă ii i r
trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtă

trenă 
mixtu

6.46
5.49

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

tronu 
mixtă

1.29
12.05

7.21
6.24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

trenu 
mixtă

9.40
8.46
7.43
6 52
5.55

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15
5.59

SigSsișora—$>«l®B-Bs®»M-secisesc.

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

I trenă 
mixiu

trenu 
mixtă

9.20
907
8.46

1.36
1.49
2.12

5.30
5.43
6.06

pl. Sibiiu .
„ Selemberk
„ Cisnădie

sunt a se oeti de sus în jos, cele însemnate în drepta de

5.50
(5.04
3.25

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

3 22
4.14
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . . 
Hașfaieu . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.—

jos în sus. — Nutnerii încuadrațl cu linii mai negre

i


