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gazeta" iese în fla-care ți, 
Abonamente pentru Austro-Uugaue: 
Pe un an 12 fi., pe șese iun! 

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

Peuîiu Eomâuia si străinătate:
Pe un an 40 franol, pe ?6se 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.

Se prenumără la t6te oficiale 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori-
Ah'uammW pentru Brașov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 11., pe 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl.. p© trei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 cr. v. a. 
aeu 15 bani. Atât abonamen
tele oăt și inserțiunile ronț, 

a se plat? înainte.
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Conferențele pentru pact.
Tot ce se face acfiî aici la noi 

sub strălucita oblăduire a lui Banffy 
se pune în legătură cu serbarea mi
leniului, ba acuma a ajuns lucrul 
pănă acolo, încât și pactul econo
mic dintre Ungaria și Austria, despre 
a căruia reînoire se tracteză, este 
pus sub zodia mileniului.

Se cfice adecă, că în cercurile 
competente s’ar fi luat hotărîrea, ca 
acest pact se fiă reînoit încă înainte 
de începerea serbărilor milenare, pen
tru ca Ungaria se p6tă petrece în 
ticnă și în pace aceste serbări.

Grăbirea tratărilor pentru pact 
va ave, de sigur, alte cause, mai 
ponderbse, isvorite din situațiunea 
destul de încordată a politicei inte
riore. Vor se trecă mai repede 
peste o cestiune, care fiind ținută 
deschisă prea lung timp, ar putâ 
face se debordeze nemulțumirile, ce 
s’au adunat în mesură atât de mare 
după 28 de ani de esperimente dua- 
listice.

Cum le va succede acesta, e 
altă întrebare. Se vede înse, că br. 
Banfty și contele Badeni au de sus 
cel mai strict avis se grăbescă tra
tările.

Aceste tratări s’au și început 
la Viena în 3 Ianuarie st. n. între 
miniștrii austriac! și ungari. In c|iua 
dintâiu discusiunile s’au mărginit 
numai la cestiunile generale. In 
c|iua următore s’a discutat, după 
cum se anunță, cestiunea valutei, la 
care s’au ivit și unele divergențe de 
păreri, apoi au urmat tractările pri- 
vitore la cestiunea băncei, cari se fi 
avut ca resultat stabilirea în prin
cipiu unei înțelegeri de ambele părți.

In cțilele următbre, pănă eri, 
tratările s’au continuat în special 
între miniștrii de finance și miniș
trii de comerciu ungurescl și aus- 
triaci. Cu acâsta s’au terminat tra
tările prealabile, der după o scire, 

ce sosesce acți, nu în mod favora
bil, căci s’au ivit mari divergențe 
de păreri.

E vorba, ca consultările se se 
continue în a doua jumătate a lunei 
lui Ianuarie la Budapesta. Pănă 
atunci amendoue guvernele au ho- 
tărît, se învite parlamentele lor, ca 
se-și alâgă comisiuni pentru stabi
lirea cuotei.

Aici, la cestiunea cuotei, se vor 
nasce, decă nu între guverne, atunci 
negreșit în sînul parlamentelor cele 
mai vehemente discusiuni, cari de 
sigur, că nu vor contribui tocmai 
la resolvarea netedă a problemei 
înoirei pactului.

CRONICA POLITICĂ.
— 27 Decemvre.

țJiarului „Magyar Hirlapu i-se depe- 
șeză din Belgrad, că acolo s’a lățit forte 
mult o broșură apărută mai dilele trecute 
sub titlul „Poporul serbesc și dinastia Obre- 
novici". In acestă broșură se atacă îu mod 
fârte vehement dinastia ObrenovicJ, și po
porul serbesc este provocat să chieme la 
tron dinastia Caragheorgevici. Aparațiunea 
amintitei broșuri a produs o deosebita con
sternare în tote cerourile politice din Bel
grad, de care împrejurare mai mult se bu
cură dușmanii dinastiei ObrenovicI, cari în 
timpul din urmă se se fi înmulțit în mod 
considerabil.

*
Privitor la evenimentele din Turcia 

depeșele sosite în dilele din urmă spun ur- 
mătârele: In 2 c. ambasadorii streini din 
Constantino pol ținură o conferență în care 
se desbătu asupra modalităților prin cari 
să se curmeze răscâla Armenilor din Zeiiun, 
Instrucțiunile respective s’au trimis imediat 
corpului consular din Aleppo. Depeșl so
site în 4 c. din Diarbekir anunțară, că acolo 
s’a născut (filele trecute o mare panică. Lo
cuitorii se refugiată prin biserici, de frica 
Curtfilor, și numai energia comandantului 
Abdulla Pașa fu în stare de-a împiedeca 
măcelăriri. In districtele Urfa și Birotsik 

s’au întâmplat din nou mari măcelăriri și 
suma victimelor se urcă la 500. In fine să 
anunță, că în 3 o. au fost primiți în pala
tul Zarskoje-Selo din partea Țarului Nico- 
7,36, plenipotențiari estra-ordinarl ai Sulta
nului, Hussein Husny Pașa și vice-admira- 
lul Arif Pașa, despre oarl se cficie, că au 
fost încredințați ou o misiune specială din 
partea Padișachului.

*
Provocarea adresată de gnvernul en

gles lui Iamesson și bandelor sale, ca nu
mai decât să se retragă, a fost de multe 
părți privită ca o concesiune a Angliei în 
politica ei colonială.

După cum soim însa, Iamesson nu 
ascultă de poruncile guvernului engles, 
ci treoând granițele republicei Transvaal 
înainta spre lohannesburg.

Soirile sosite în (filele trecute anunță, 
oă în 1 c. bandele lui Iamsson s’au cioc
nit la Kriigersdorf cu trupele Republioei 
Transvaal, cari constau în cea mai mare 
parte din soldați indigeni, numiți Boerl. 
Lupta dură dela 3 ore d. a. pănă la 11 
ore noptea. Boerii se luptară cu mare bra
vură, în fine Iamesson fu învins, el însuși 
împreună cu 550 soldați fură prinși și din
tre omenii lui cădură 80.

împăratul german Wilhelm trimise 
numai decât o telegramă de felicitare lui 
Kriiger, președintele Transvaalului, care 
telegramă fu mult discutată în pressa eu- 
ropenă. In Germania s’au început deja co
lectele pentru Boerii răniți.

Priusonerii din espedițiunea lui Ia
messon, afară de acest din urmă, toți au 
fost liberați.

Ajunul Crăciunului în Brașov.
Ca în toți anii, așa și de astă-dată, 

ajunul Crăciunului a fost serbat din partea 
Românilor brașoveni prin frumose fapte de 
binefacere. La vre-o 182 elevi și vre-o 58 
eleve dela scolele române elementare din 
loc s’au distribuit din partea bisericei S.-lui 
Nicolae din loc diferite haine de iernă, în 
valore totală de 800 fl. Anume s’au distri

buit : 120 părechl oisme, 93 păreohl panta 
Ioni și 107 flanele.

De-odată ou aoestea s'au împărțit și 
din partea Reuniunei femeilor române câte 
un rând de haine la 48 fetițe, în mare parte 
eleve din internatul-orfelinat al Reuniunei, 
precum și la alte 5 femei sărace. Comite
tul Reuniunei a făcut în acest scop o co
lectă, care mulțumită zelului desfășurat de 
domne!e colectante, a dat un resultat de 
350 fl., din cari s’au procurat hainele dis
tribuite.

Ce privesoe festivitatea distribuirei 
veștmintelor, cu părere de rău trebue să 
spunem, că acâsta n’a fost ca de altă
dată. Corul, care la ast-fel de ocasiunl 
este așa cficend un strict necesar, a lipsit. 
Public era forte puțin; afară de dame, cari 
erau representate în număr mai frumușel, 
abia vor fi fost de față 15—20 bărbați, prin
tre cari mai mulțl membri ai corpului di- 
dactio dela scâlele elementare.

La masa din fruntea salei destinată 
pentru comitet, erau dâmnele Dușoiu, Laslo, 
Blebea, Voina, Săbădeanti și Chicomban. 
Cele trei mese marî înoărcate cu daruri 
aveau înfățișarea unei mici esposiții de 
obiecte, - cu deosebire masa, pe care erau 
așeijate în grupuri hăinițele fetițelor, fiind 
însemnat la fiă-care grup numele fetiței, 
pentru care era destinat.

înainte de-a se prooede la distribuire, 
d-1 profesor Lazar Nastasi, actuarul Reu
niunei femeilor, ținu de pe catedră o vor
bire, în oare arătă, cât de desvoltat este 
și a fost întot-dâuna simțul de caritate la 
poporul românesc. Ca dovadă se provocă 
între altele și la oelebrele institute filan
tropice ale fraților noștri de dincolo de 
Carpați, cari in privința acesta au întrecut 
pe multe alte popâre dintre cele mai îna
intate ale Europei. Nici Românii brașoveni 
n’au întârdiac de-a da îutot-dâuna dovedi 
de nobilul lor sentiment de caritate; acâsta 
o arată așecjămintele de binefacere româ- 
nescl, ce le avem în acest oraș, și între 
cari Reuniunea femeilor române ocupă un 
loc de frunte. Vorbitorul esprimâ, în fine, 
mulțumită demnelor din comitet și tuturor

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Lord Spleen în Paris.
Intr’o frumosă di de primăvară a 

anului 1831, printre mnlții pasageri și co- 
mercianțl de tâtă branșa se putea observa 
pe pieța bursei din Paris un Englez lung, 
slab și cu barba roșie, și era într’adevăr 
bătător la ochi, deore-ce striga : „Incoce, 
iubiților omeni 1 Cine cumpără piese de 
cinci franci nouă și lucii? Numai doi franci 
bucata !“ După acâsta scutura un săouleț 
și monetele resunau plăcut într’ânsa.

îndată omenii și începură a se gră
mădi în jurul său, doritori de a-i vedea 
marfa. El le arăta oiese lucii de cinci 
franol, dâr totu-șl nu afla nici un cumpă
rător. Omenii curioși nu să încredeau 
anume în marfa cea minunată, ci țineau 
nouăle piese lucii de false. In sfîrșit ob
servă luorul acesta și polițistul, care era 
postat în pieță, să apropia imediat și-l 
conduse pe Engles la proosimul comisa
riat de poliție. Englesului deținut aoest lu
cru nu părea a-i fi nici decum neplăcut, 
cel puțin el îșl păstră neînfricat liniștea 
sufletâscă obicinuită.

După-oe polițistul îșl făcu raportul, 
comisarul întrebă pe arestat:

— „Așa-der d-ta vindeai piese de 
cinci franci cu doi franci ?“

— „Da, d-le oomisar “
— „Acesta e o întreprindere estra- 

ordinară."
— „După cât sciu, în Francia nu-i 

oprit a face atari negoțuri."
—„ La tot cașul autoritățile sunt insă 

îndatorate a cerceta mai de aprope ocu- 
pațiunea d-tale. Arată-țl marfa!"

Englesul îșl predate forte bme-voitor 
săculețul cu banii. El oonținea cincizeci 
de piese de cinci franol, nouă și lucii.

— „Câte ai vândut ?“
— „Nici una."
— „Să te cred âre? Ai fost bănuit, 

că monetele d-tale ar fi false."
— „Intr’adever e lucru torte deplo

rabil, că omenii sunt atât de naivi."
— aHm! Der și eu am chiar acele 

bănuell 1“
— „Esțl în retăoire, d-le comisar!“
Funcționarul cercetă cu ajutorul unui 

om prioeput și care fusese grabnic chemat 
în oficiu, cu multă grije cele cincl-4ecl de 
monede nouă și lucii. Der nu li-se putea 

afla nici un cusur ; forma, sunetul, greuta
tea, totul era perfeot esaot. Neîndoios, oă 
monetele erau bune.

Uimit să cugetă comisarul: „Acest 
Engles minunat e evident cuprins de spleen 
(bolâ euglesă), deore-ce în așa chip voesce 
&ă-șl răspândâscă banii între ârnenl". Și 
efise apoi tare: „Ia-țl săculețul împreună 
cu conțtnutul său îndărăpt. Să înțelege, că 
ești liber și poți umbla, unde-țl place. Nu
mai o întrebare ml-așl mai permite. De ce 
anume te ocupi cu acestă întreprindere 
minunată ?

— „Pentru-oă ’ml face plăcere", răs
punse Englesul. „Mijlocele mele materiale 
îmi permit astfel de mici glume. Și pe 
lângă acesta să mai tractâză și de un ră
mășag. Eu mă rămășisem să vend îu pieța 
bursei, o oră întrâgă, monete de cinci 
franci. Rămășagul — durere — nu s’a pu
tut decide din causa amestecului poliției.

— „Regret, domnule, dâr vei recu- 
nosoe, că intre astfel de împrejurări poliția 
trebuia să fiă cuprinsă de bănuell."

— „Ei bine! Posibil deci, că în 
proximele (file va trebui să-ți fac o nouă 
visită. Adio, d-le comisar!"

— „Adio, domnuie!“

Foile parisiane aduseră — după obi
ceiul lor — raporte pioante despre acest 
cas ș. a. cam în următorul mod: „Un En
gles nobil și bogat a voit să dee cinci 
mărul în loc de două, der a fost stânjenit 
în activitatea sa filantropică din partea po
liției, grabnice ca tot-deuna. Monetele sale 
lucii de cinci franci nu erau false ci vala
bile, după cum a constatat îusă-șl cer
cetarea. ‘

Er toți cari fuseseră atunci pe piâța 
bursei, cugetară, după oe cetiră rapârtele 
foilor: „Ei vec|I, de-am fi sciut acâsta! Ou 
câtă bucurie nu i-am fi cumpărat nebunu
lui Engles monetele sale de cinci franol!"

Patru dile în urmă apăru același En
gles, la aceeași oră, pe piâța bursei și 
striga: „Incâce omeni buni! Cine cumpără 
piese de cinci franci nouă și luoii, ou doi 
franci? Incâce numai! Cine vine prea 
târtfiu, pierde!"

El purta în mâna stângă un săculeț 
de bani, mare și greu. In urma lui pășia 
un tăcut servitor engles, care purta tot un 
astfel de sac.

— „Incoce numai ! Piese de cinci 
franci cu doi franci!“

îndată se îmbulzi sumedenie de omeni 



nelor ce și-au dat concurs,ul la săvîrșirea 
binefacerei de acum.

După acâstă vorbire s’au împărțit mai 
întâifi hainele ^fetițelor prin d-nele Voina 1 
și Săbădeanu, apoi hainele copiilor.

Scaiul Pazmandy.
La BucurescI, d-1 Dr. Vasilie Lucaciu 

a fost interviewat de redactorii a două 
diara buourescene („Epoca" și „Adevărul0). 
Unul din aceștia să fi întrebat pe părin
tele Luoaoiu și despre convenirile ce le a 
avut cu Pazmandy in Budapesta, după ce 
a eșit din înohisore. Lucaciu să fi răspuns, 
că Pazmandy a fost numai esploatat de el 
și de soții săi, ca unul, oare deși face parte 
din oposițiă, totuși e inițiat în tote secre
tele guvernului unguresc.

♦
In urma aoâsta Pazmandy a publicat 

o scrisore, ca răspuns lui Lucaciu, în „Ma- 
gyarorszâg" dela 1 Ianuarie st. n. In acăstă 
scrisore Pazmaudy dioe, că el nu lasă să 
fiă de nimeni esploatat, și că „deoă Lu
caciu așa a 4is> r^u a 4'sU-

In ohip de dovadă el susține în amin
tita scrisdre, datată dela 31 Dec. 1895, oă 
în decursul an. 1895 a visitat de trei-ori 
pe întemnițații români din Seghedin, și 
„tot-deuna la cererea speoială a lui Lucaciu". 
El mai susține, că Luoaoiu i-a adresat două 
scrisori și că în cea din urmă i-ar fi" scris, 
că „și soții săi l’au împuternioit să trac
teze cu el (Pazmandy) asupra grațiării 
lor". Când a fost ultima 6ră la ei în Se
ghedin, întemnițații să fi promis „de bună 
voiă" lui Pazmandy, că vor merge la Bu
dapesta și vor visita pe miniștrul pre
ședinte și pe ministrul de justițiă în 
scop de-a mulțumi Majestății Sale Re
gelui pentru generâsa grațiare, și de-ași 
esprima totodată adenca lor recunusoință 
miniștrilor. Mai susține Pazmandy, că în
temnițații ar fi promis, că nu vor folosi 
libertatea lor pentru nici un feliu de de
monstrația, și dice, că amândouă promi
siunile Vasile Lucaciu și soți le-au-și îm
plinit fidel.

La scrisorea lui Pazmandy răspunde. 
d-1 luhu Coroianu cu data de 2 Ian. 1896, 
n numărul dela 5 Ianuarie al cjiarului „Ma- 
gyarorszâg", declarând față cu afirmările 
lui Pazmandy, că densul (Coroianu) n'a 
făcut nimărui nici o promisiune, și că n’a 
însărcinat pe nimeni, „și nici pe amicul 
său Dr. Luoaoiu", ca să tracteze ou Paz- 
mandy despre grațiare. ț)ioe apoi, că e 
adevărat, oă întemnițații deia Seghedin au 
mers la Budapesta, der „nu pe temeiul 
convorbirei prealabile cu Pazmandy, oi nu
mai îndemnați de simțul de datoriă ea să 
mulțămescă monarchului pentru preaînalta 
grațiare, ceea oe au credut, oă mai bine 
se va pute face pe calea ministrului de 
justițiă".

în jurul său și al însoțitorului său. Să 
șoptia: „Eoglesul cel nebun este erășl aici! 
Lordul Spleen cu săculețul, său de bani! 
Și încă cu doi săoulețl!"

Și omenii strigau într’un glas: „Mylord, 
te rog, două piese! — Patru piese! — 
Dece piese! — Gât de multe să pote! — 
Ah, sărmanul de mine, eu pot cumpăra 
numai una! — Ore n’aș putea primi câte
va gratis? — Asta ar fi totu-șl o prea 
mare pretenție ! Lordul Spleen îșl are 
prețul său fics!“ Și astfel de strigări răsu
nau o mulțime în aer. Și apoi urmau rîsete 
glumețe și glume originale parisiane.

Cu o iuțâlă uimitor îșl vîndu Engle- 
sul monetele sale nouă și lucii. Iute și 
degrabă oel dintâi sac să golise și aoum 
îi veni rândul la al doilea.

Polițistul, care-’l arestase cu câte va 
4ile înainte să 8fla ârășlla postul său obiol- 
nuit. Mulțămit privea densul acesta între
prindere și nu se cugeta la nimic suspect, 
ci din oontră îșl gândia; „De ce să nu 
profit puțin și eu din afacerea asta ?“

El se îndesui printre mulțime și stri
ga Englesului:

Pazmandy, care visita adese-orl pe 
întemnițați în otel „Hungaria" H-a comu
nicat într’o di, oă ministrul-președinte do- 
resoe să primescă pe întemnițați. El (Oo- 
roianu), a propus, că trebue să se ducă 
acolo și să-l râge pe ministru-președinte, 
oa acesta în <jiua următore să tălmăcescă 
la Clușiu Majestății Sale și prin grain viu 
mulțămita tntemnițaților,

„Aoâsta este starea adevărată a lu
crului", înoheiă d-1 Coroianu, negând înoă 
odată afirmările de mai sus ale lui Paz
mandy, „încât privesce persdna sa".

*
In aoelașl număr a lui „Magyarorszag", 

— quasi din redacțiune, — răspunde Paz
mandy d-lui Coroianu, 4ic®Qd că acolo 
„unde vorbesc fapte vădite, e superflu a 
mai căuta după intențiunl", că el Paz
mandy, a sciut înainte, că pasul d-lor me- 
morandișt.l la Budapesta va deștepta ne- 
muițămire la o mare parte a Românilor 
dinăuntru și din afară, și a calculat și ou 
împrejurarea, oă „ulterior va primi o su
medenia de desmințirl". In fine conoede, 
că Coroianu la Seghedin a fost totdeuna 
„cel mai neîndupleoabil" și numai aoi la 
Budapesta din motive — oe el (Pazmandy) 
nu Je ounăsoe — s’a imblândit înti’atâta, 
încât „a devenit oel mai înfocat părtinitor 
al apropiării româno-maghiare".

*
La timpul său noi am oerut ca pu

blicul român să fiă lămurit asupra contac 
tului d-lor Luoaoiu-Coroianu cu Pazmandy, 
der ni s’a răspuns din partea „Tribunei", 
că Pazmandy este un „scaiu", oare s’a le
gat de întemnițați și că nu e nevoiă de 
nici O lămurire.

Atunol d-1 Coroianu n’a aflat da lipsă 
să lâmureseă pe conaționalii săi. Astădl 
însă, când vine Ungurul, în „Magyarurszag", 
cu insinuările sale, d-1 Coroianu alergă la 
foia maghiară, ca să dea declarațiuni „pen
tru persona sa".

Fi-va ore acum publicul român mai 
dumerit asupra afacerei cu Pazmandy?

Deputăția făgărășană.
Budapesta, 20 Deo. 1895.

Ultimele alegeri comitatense serveso 
ca un trist esemplu al stărilor nesănătâse, 
ce domnesc în comitate. Dâr cel mai trist 
esemplu îi vedem în comitatul curat ro
mânesc al Făgărașului, în care făptura ne
fericitei paoificațiunl a Sașilor, actualul fiș- 
pan, nesocotesce atât de mult interesele 
comitatului și caută să le conformeze aspi- 
rațiunilor sale egoiste. Am văcjut, oă fru- 
rnosa țâră a Oltului a ajuns a fi looul de 
căpătuială al nemoteniilor domnului de 
Bausznern.

Starea acesta nesuportabilă a îndu- 
pleoat pe Făgfirășenl, ca lăsându-șl aface
rile baltă, să vină la Pesta, să-și așternă

— „Mylord, te rog și eu pentru cinci 
piese!“

— „Ah, D-ta ești!" cjise prietinesce 
Englesul. „Cu adevărată plăcere îți împli
nesc dorința, dragul meu! Etă cinci piese!"

— Poftesoecei dece fraDcI pentru ele. 
Iți mulțămesc forte mult, Mylord !“

— „N’ai de ce, D-le! E numai o 
chestie de negoț".

In forte scurtă vreme minunatul En
gles îșl vendu se tote monetele sale lucii 
de cinci franci ș. a. — peste două-spre- 
4ece mii de bucăți.

După aceste densul 4’-se mulțimii, 
care devenea tot mai numărosă: „Pentru 
astă4l e de ajuns gluma. Pote, oă mâne 
mă voi reîntoroe!“

— „Să trăiască lordul Spleen!" stri
gau rî4end omenii.

Er Eoglesul, însoțit de servitorul său, 
pleca grav de-acolo și amândoi dispărură.

O oră mai târ4iu omenii fură ouprinșl 
de o agitațiune grozavă. Unii anume voi
seră, să facă cumpărări cu monetele lor 
de cinci franci atât de eftin oâștigate, seu 

gravaminele ministrului de interne. Și au 
plecat în miedul iernai în frunte cu D-1 
protopop Iulie Dan și alțl mulțl membrii 
ai clerului. Au venit și omeni din popor, 
urmând esemplul păstorilor, pentiu-ca să 
vadă stăpânii (jilei, că în acest comitat ne
fericit se întâmplă lucruri, la cari nici acest 
popor blând și îndelung răbdător nu mai 
are de gând să privescă în nelucrare. D-1 
deputat Dr. Nicolae Șierban nu a întârdiat 
a se face luntre și punte, oa deputăția Fă- 
gărășenilor să fiă cât mai oureud primită. 
Ia și succes să mijlocescă, ca să fiă pri
mită în timpul cel mai scurt, adeoă la diua 
de 18 Decemvre.

In numele deputăției, couduse de 
d-1 Dr. Șierban și presentată tot de d-sa, 
a espus oausa D-1 protopop luliu Dan în
tr’o vorbire ținută în nemțește, A arătat 
ministrului, că singurul scop al actualului 
fișpan a fost și este să delăture pe toți 
funcționari români ai comitatului și să în- 
tregescă posturile, devenite vacante, ou 
uemurile d-sale, precum și ou alțl patrioțl 
de pănura lui. Ia arătat cum mai cu semi 
la ultimele alegeri a esercitat o presiune 
colosală asupra alegătorilor, oum a între
buințat cele mai murdare mijloce, ca să 
asigureze reușita nâmurilor și protejaților 
săi; a arătat mai departe, oă n’a pus în 
candidațiă ia diferitele posturi decât câte 
un favorit de-al său, nesocotind legile, con
form cărora avea să pună câte trei can
didați.

Ga esemplu mai drastic a arătat, cum 
fostul protonotar, funcționar devotat al co
mitatului în deours de 22 de ani, susțină
torul unei familii numărose (8 copii la nu
măr) nu a fost candidat la nici un post, 
pentru simplul motiv, oa astfel candidatul 
fișpanului să reușescă cu atât mai sigur.

Aoeste tote s’a părut, că ar fi sur
prins pe ministrul, care a întrebat cu un 
fel de mirare, dâoă se pot întâmpla astfel 
de lucruri.

Ministrul s’a întreținut fdrte afabil 
cu mai mulțl membrii ai deputăției. Se 
părea, că ținuta demnă a preoților români, 
precum și costumul pitoresc al țăranilor 
venițl în deputațiă au făcut asupra lui im- 
presiune adâncă. Promise, că va studia mai 
de aprope plângerea și cu atâta se sfârși 
audiența.

Deputății s’au depărtat ou speranțe, 
că lucrurile se mai pot schimba, că minis
trul doră va cerceta oausa și va dispune, 
conform petitului plângerei, ca alegerile 
comitatense din urmă să fiă nimicite, orîn- 
duind ținerea din nou a alegerilor, de astă- 
dată sub supravegherea unui comisar al re
gimului.

*
Preoții noștri ou înfățișarea lor pa

triarchal, preoum și plugarii români (niece 
figuri marțiale, ce-ar face cinste și gardei 
imperiale) au fost în tot locul obiectul cu- 

să le schimbe, și atunci eși la ivelă, că 
monetele cele lucii erau falsificate într’un 
mod admirabil de reușit. Chiar și bravul 
polițist făcu aceeași amară esperiență, ca 
toți ceilalți.

Acum deci omenii începură a striga 
înfuriațl: „Blăstămatul de falsifioator! O, 
astfel de tioăloșiă să pățim din partea unui 
Engles ! Așadar el totuși, nu suteria de 
spleen, ci era forte rutinat în înșelăto
ria !“

Lucrul sta așa: Monetele valabile nu 
voise să le cumpere nimeni, deore-ce le 
țineau de false, er monetele false le cum
părări atât de lacomi, pentru-oă, după 
cele întâmplate, le considerau de vala
bile.

Acesta fu o înșelătoria isteț pregătită și 
rafinată, pe care „lordul Spleen" o va 
practica-o probabil și mai departe, în alte 
loourl. de vreme ce în Paris 'i-a reușit 
atât de bine.

Trad, de ’ili-’s. 

riosităței publicului pe3tan. Ba am și au4it 
pe un Jidănaș 4icând cu un aer îngrijit: 
„Bre, da voinici mai sunt Românii!" Toc
mai când deputății făgărășenl se pregăteau 
spre casă, le veni o însciințare dela minis- 
trul-president, că întoroendu-se dela Viena 
și aflând, oâ doreso să fiă primiți în au
diență, îi face o deosebită plăcere de a-i 
pure primi la 4>ua de 2 Ianuarie.

Ne mai putând pierde timpul pe aici, 
au renunțat a-i mai presenta și lui plân
gerile ou totă invitarea neobicinuit de afa
bilă a lui Banffy.

X.

Crisa în redacția „Tribunei11.
In flilele de Vineri și Sâmbătă 

ale septemânei trecute a isbucnit în 
redacția „Tribunei*  un conflict, care 
este cu atât mai regretabil, cu cât 
este mai neaucjit, în deosebi la noi 
Românii, chipul, în care s’a petrecut.

Pentru astăcji ne mărginim a 
reproduce din „Tribuna", cele ce se 
scriu cu privire la aoâsta crisă.

„Tribuna11 de Sâmbătă 23 De
cemvre v. scrie sub titlul „Mai nou" :

Numărul de afli al „Tribunei" a în
târdiat cu apariția într’un mod neobici
nuit. Suntem datori publioulni nostru se 
dăm esplicurea aoestei întâr4ieri și a 
reducerii formatului.

Oausa ei este crisa ce a isbuonit în 
redaețla 4i&rtdui nostru. Vom descrie de
tailat aoâsta crisă, când timpul ne va per
mite, și când vom fi ajuns la liniștea de 
lipsă.

Anunțam pănă atunci următorele 
fapte:

Ieri un articol dat de însu-șl presi
dents partidului, Dr. Rațiu a fost smuls 
din mâna culegătorilor pria domnul Russu- 
Șirianu.

Articolul se ocupa de cestiunea ar
dentă, ce se disoută aoum în totă pressa, 
adecă de proprietatea „Tribunei".

Un al doilea articol, de un membru 
al comitetului național, scris ca răspuns la 
articolii „Gazetei Poporului" din Bucu- 
resol, artiooll. reproduși în „Gazata Tran
silvaniei," asemenea a fost confiscat de 
același domn.

Tras la dare de semă d-1 Russu Și- 
rianu a avut cutezanța să denege d-lui 
Dr. Rațiu orî-ce drept de disposiție.

In fine d-1 Russu Șirianu a fost ime
diat destituit, și a părăsit redaoțiunea. As- 
tă4! d-1 Russu a îndrăsnit să între de nou 
în redacție, se insulte pe noul membru al 
redacțmnii domnul Dr. Elie Dăianu, care 
a fost introdus de colaborator prin însu-șl 
d-1 Dr. Rațiu; a confiscat posta, și a făcut 
imposibilă rămânerea cu d-sa în redac
țiune.

De altă parte d-1 T. L. Albini a aeu- 
sat la polițiă ea pe nisce turburători ai 
păoii domestice și ai afacerilor șale pe 
domnii Dr. I. Rațiu, Dr. E. Daianu și 
Onorii Tilea, oare a fost însoțit ieri la re
dacții pe D-rul Rațiu, și a cerut dela că
pitanul poliției, ca să oprâscă intrarea 
acelor domni la „Institutul Tipografic", și 
redaoțiunea „Tribunei" sub protestul, oă 
acelea ar fi proprietatea densului.

La 10 a. m. numiții trei domni s’au 
presentat la polițiă. Dr. Rațiu a dovedit 
cu acte, că d-1 Liviu Albini nu este pro
prietarul „Institutului" — ba niol poseso
rul aceluia.

Covingându-se oăpitanul poliției de
spre aoâsta, precum și despre aceea, că 
D-rul Rațiu deja de ftnî 3® 4h0 a fost 
supremul dispunător asupra organelor — 
nu numai că nu a oprit intrarea densului 
la „Institut" — după-oum cerea d-1 L. 
Albini, oi a interfiis acestuia, ca să'Șl mai 
pună aoolo pașul, pănă ce procesul oe de
curge, nu se va fi sfirșit în favorul — 
dânsului.

Asemenea i-s’a interd's și domnului 
Russu Șirianu intrarea lă „Institut" ori la 
redaoțiunile organelor partidului național.

La aoâsta d-1 Russu-Șirianu a răs
puns ou faptul, oă intrând în tipografia 
„Institutului" a luat cu forța tote manus
criptele și a sdrobit tot oe a fost deja 
cules, ba a sedus și pe culegătorii de li
tere, cari au înscenat o mică grevă. Aoâsta 
însă n’a durat mult.

După ameijl oulegătorii s’au reîntors, 
ordinea însă e turburată cu desăvârșire.

Faptele aoeste oondamnabile se în
țelege vor avea și alte urmări — er an
tecedențele lor le vom face mâne cunos
cute.

Trist — der adevărat!



„Tribuna* * de Duminecă 24 De- 
«cemvre v. scrie sub titlul „La crisa 
n6stră“ următbrele:

ProducțiunT și petreceri

Producțiunea sodalilor din Brașov, 
ce s’a dat în sera cjilei de Crăciun, a ree- 
șit ca rar altă-dată. Cântările, dialogul, 
piesa teatrală, cu un cuvânt tote punctele 
din program au fost eseoutate spre deplina 
mulțumire a publicului, care pe zeloșii di- 
letanțl i-a răsplătit ou aplause sgomotose. 
Producțiunea a fost introdusă printr’o ni
merită vorbire a d-lui N. Petra-Petrescu, 
președintele Asociațiunei meseriașilor ro
mâni Sala, oa și galeria, au fost înțesate 
de lume. Petrecerea tinerilor noștri sodall 
în total a fost și de astă-dată forte ani
mată. De dorit ar fi fost numai, ca să fiă 
cercetată în număr mai mare și din partea 
classei inteligente a societății nâstre, dela 
care classa mijlocia a meseriașilor, așteptă 
înouragiare și interesare față de căușele lor.

*
In Clușiii, Tinerimea română aran- 

gieză un Concert împreunat cu dans, Luni, 
în 3 Februarie n. 1896, în sala „Redutei 
Urbane11.

Venitul este destinat pentru ajutora
rea tinerilor universitari lipsiți de mijlooe, 
la înscriere și depunerea esamenelor. înce
putul precis la 7 ore sâra.

Comitetul arangiator: Drd. Valeriu 
Laslo, președinte; Iuliu Pop, v.-președinte; 
Emil Nemeș, v.-presidente: Aurel Ciortea, 
secretar I; Vaier Moldovan, secretar II; 
Justin Pop, cassar; Patriciu Barbu, oon- 
trolor. Urmeză membri comitetului: Cor- 
neliu Botos, Valeriu Candrea, Aurel Căpu^ 
șan, Liviu Cigărean, loan Chirilă, Vasiliu 
Crișan, Emiliu Dan, Drd. Romul Dobo de 
Rusca, George Dubleș, Victor Fodor, Joan 
Georgița, Viotor Gherasim. Joan Harșa, 
Constantin Ignea, Joan Jepure, Aureliu Jus- 
tian, Vasiliu Maior, Eugeniu Mezei, Ale- 
sandru Muutean, Semproniu Muntean, Va
leriu Muște, Liviu Pandrea, Vasiliu Pascu, 
Flaviu Pop, Valeriu Pop, Victor H. Pop, 
Stefan Roșian, Augustin Sabo, Vilhelm Șor- 
ban, Nicolau Stoia, Trăian Suciu, Fulviu 
Tănaș, Emiliu Târnărern, Tiberiu Tisu. 
Intrarea: 2 fl. de persână; 3 fl. de familiă 
din 2 membri, er pentru ceilalți de fiă-care 
1 fl.; un bilet de ferestră: seria I. 2 fl., 
seria II. 1 fl. 50 cr., de galerie 1 fl. Ofer
tele marinimose se vor chita în public. In 
pausă se vor presenta jocurile „Călușarul11 
și „Bătuta11.

*
La Hațeg, Reuniunea română de cân

tări va arangia în presăra anului nou, 12 
Ianuarie n. o., o serată liter ară-teatrală cu 
soop filantropic.

♦

In Oravița Montană, Reuniunea ro
mână de căutări și musică araDgeză la Sân- 
Văsii, în 31 Dec. v. 1895 un concert cu 
următorul:

Program: 1) Weinwurm: „Adesea dor
mitând11, cor miost. 2) Moszkovsky; „Wals 
briliant11, piesă de pian, esecutată de D-na

Crisa continuă. Pote că și numărul 
de astădl va întârdia, și etă de ce.

Astăcjl pe la 9 ore, când toți colabo
ratorii noștri lucrau în redacție — por
țile fiind încuiate pentru mai mare sigu
ranță, de-odată d-1 Russu Șirianu năvălesce 
■în redacție.

El intrase din localul administrațiunii 
pe o ferestră in curte, și de acolo în re 
■dacție.

Cu o gură nespus de mare el ame
nință pe toți redactorii și-’i provooâ să 
iasă îndată afară, că vine poliția și-’i scote 

ca pe nisce bandiți* 4.
Intr’aoeea sărind îndrăsneț dela o 

masă la alta, luâ tote scrisorile și diarele 
nedesfftcute, ce ne sosiră astăzi, — și 
cu o dexteritate, care arăta progres față 
de. ieri, le confiscă tote în fundul buzu
narelor sale. Alergă apoi in curte, sbie- 
rând așa de tare, încât toți culegătorii 

'’și-au lăsat lucrul și au eșit afară să-’l 
vadă. •— „Eșițl afară de aici, că vă arun
căm cu muncitorii!“ amenință de nou d 1 
Russu.

A deschis apoi porta cu o cheie 
străină, ca să facă posibilă intrarea d-lui 
Albiui, se instală în tipografie — cine 
să fi pus mâna pe el? — și venind și 
0-1 T. L. Albini acolo, după-ce ne-au oon- 
fisoat manuscriptele și au stricat ce a fost 
cules de pe ele — s’au apucat să scotă ei 
foia.

Am privit liniștiți cât-va timp la 
aceste isprăvi, căci domnul Russu a ținut 
să ne asigure că „nu vă vom terfeli, der’ 
vă vom omori cu nobleță11, (!)

Intr’aoeea aflând d-1 Dr. I. Rațiu des
pre cele-ee se petrec, câștigând un nou 
act dela judecătoria, s'a presentac la căpi
tanul poliției, care apoi a citat la sine pe 
domnii Russu și Albini, și li-a interdis de 
nou a mai întră la „Institut14.

In fine, de-abia pe la 1 oră d. a. 
ni-a succes a restabili de nou ordinea în 
tipografiă. a lua declarația culegătorilor, 
că vor rămâne credincioși, și a ne câștiga 
de pe la privați unele 4lare> ea se putem 
redacta foia.

*

Ieri am promis expunerea mai detai
lată a celor petrecute în decursul dilei de 
ieri și alaltăerl. Nu ne permite timpul să 
ne împlinim acurat promisiunea.

Atragem însă atențiunea la momen
tul principal a celor întâmplate ieri. Mo 
inentul acela a fost de sigur atunci, când 
venerabilul domn, Dr. Ioan Rațiu, condu
cătorul luptelor nostre din ultimii ani a 
fost chemat printr’un pandur de stradă la 
■căpitanul poliției, pentru-ca să audă aco
lo, oă d-1 T. L. Albini, fostul cancelist al 
d-sale, pe care densul ’l-a pus „proprietar11 
la „Tribuna11 îl pârăsce ca pe un „Haus- 
friedensstorer11.

Căpitanul pol’ției a cetit d-lui Dr. 
Bațiu § ul oorăspuudător din legea penală, 
care prevede trei luni temniță pentru 
atari turburători ai liniștii casnice — 
-și noi ne-am ingrodit de cutesanța ome- 
mlor.

❖
Artioolul ce-’l publicăm astădl este 

.scris dela 1 Ianuarie n. și formâză înce
putul acelei seui de articol!, îucare ne-am 
propus a clatifioa chestiunea propretății 
.„Tribunei11.

Acest articol a fost confiscat de d-1 
Russu-Șirianu alaltăerl. Cu confiscarea aces
tui articol ’șl-a fost început domnul Russu 
cariera cea mai nouă de procuror fără 
procură, pe care cu atâta succes a conti- 
.nuat’o trei di-le de-a rândul.

Până la proximul număr cetitorii noș
tri pot sfla o olanficare ore-c?.re în arti
colul ce-’l reproducem din „Gazetă11 (pri
vitor la stcvestrarea „Tribunei11) E corect.

Brașov 27 Decemvre v. 1895.
Stimaie D-le Redactor! In n-rul 285 

al prețuitului D-Vostră 4’ar» d-1 Russu
Riltia din Feh'iâra a adresat o întrebare 
■oătră D-Vostră în cestia înființării biblio
tecii poporale în acea comună, oeea cd s’a 
fost pronrs la adunarea generală a des
părțământului I (Brașov) a Asooiațiunii 
transilvane, ținute în Feldiora aoum sunt 
•câte-va săptămâni.

D-v6stră publicând acâstă îndreptă
țită întrebare ați observat, că așteptați ca 
însuși comitetul despărțământului să dea 
lămuririle cerute.

Până când s’ar face acesta, îmi țin 
•de datormță, eu care am substituit pe d-1 
■director al despărțământului la numita adu

nare generală, ca fost membru în comite , 
a da din parte’ml următdrele lămuriri:

Noi am fost de părerea a nu trimite 
în comune numai o samă de cărți, oi o bi
bliotecă arangiată și întocmită eu tâte cele 
de trebuință. De aceea imediat după adu
narea generală am comandat un dulap 
anume destinat pentru bibliotecă, și am dat 
tâte cărțile la compactat, îngrijind de vig- 
nete și registre. Dulapul e de două săptă
mâni gata și se află expus în looalul oa- 
siDei române din Brasov. Er cărțile abia 
acum s’au compactat, în urma îngrămădirii 
cu lucru a compactorului.

Onoratul comitet al despărțământului, 
din care ou <jiua de 24 Decemvre v. a. c. 
eu nu mai fac parte, sunt convins, că acum 
va preda biblioteoa poporală în cel mai 
sourt timp destinațiunii sale, oeea ce mai 
înainte — din causa indicată — nu i-a 
fost ou putință.

Rugându-Vă să binevoiți a da loc 
aoestor lămuriri, menite de-a liniști pe 
Domnii membrii din Feldiora ai Asocia- 
ciațiunii nostre, semnez al D-Vostre de
votat,

Virgil Onițiu, 
dir. gimn.

Cum vor fi resboiele în viitor?

piarul American „Daily Teîegrsph11 pu- 
blioă o convorbire, ce ar fi avut’o un cores
pondent al său cu marele inventator Edi
son. Resultatul acestei convorbiri, de-ar fi 
și numai pe jumătate adevărat și încă este 
de ajuns pentru ca să ne facem o ideiă 
despre modul, cum au să fiă răsbâiele în 
viitor. Nu mai e nevoiă de săbii, de pusol 
și de fortărețe, căci Edison a inventat 
mijloce mult mai infernale, cu cari să se 
potă distruge lumea. — Am inventat o 
mașină, care să arunce apa eiectrisată ca 
dela vre’o cinci mii de volte, care să mă
ture o armată, ca pe nisce fire de paie, 
— spune Edison.

Am mai năsoocit nisoe oablurl, cari 
pot fi întinse împrejurul unui oraș asediat 
și cari pot omorî imediat pe oine s’ar bi
zui să le trâcă.

Mai am nisce lanțuri electrice, cari 
not fi aruncata asupra unei armate în 
mers. Lanțurile acestea sunt de diferite 
lungimi și sunt prinse cu un capăt de un 
dinam, âr ou celalt de o proectilă așe
zată într’un tun. Când se va da drumul 
tunului, aerul are să fiă spintecat do lan
țuri, cari ca nisce șerpi meri au să ducă 
mortea în rândurile dușmane.

Este o mașină infernală, pe care poți 
s’o faci să isbucnâsoă când va trebui, 
după ce vei deprinde-o de nacela unui 
balon.

Sistemul torpilelor sub-marine pote 
să fiă îmbunătățit. Un cablu forte lung, 
care se pote desface cu ajutorul unei roți, 
așeclate în fundul unui golf, de lângă un 
port, și pusă în mișcare. Torpilele s’ar 
desface una câte una și ar isbucni la su
prafață. Unele dintre aceste cabluri puse 
la diferite distanțe, ar face dintr’ua port, 
o mină exterminătâre; cabluri de acest fel 
sunt gata și pot să fiă puse în aplicare 
chiar de mâne.

O altă invențiune a mea este și tu
nul cu dinamită. Constă din patru tunuri 
puse unul în altul, așa că formeză ca nisce 
cercuri oonoentrice.

Sunt încărcate și descărcate împreună. 
Presiunea celor trei tunuri escentrice face 
pe cel din centru să resiste la o descăr
care de dinamită.

In sfîrșit d-1 Edison a experimentat 
un tun dublu, care aruncă proectile la 
trei-ciecl și opt de ohilometri.

SCIR1 ULTIME.
împăratul Wilhelm la Sinaia. Din 

Budapesta se telegrafiâză, că în vara vii
tor», împăratul Wilhelm al Germaniei va 
merge la Budapesta să visiteze esposiția 
milenară, er de aci va merge și la Sinaia, 
o*  să faoă o visită Regelui și Reginei Ro
mâniei.

Nou abonament
la

SAZ1TA OAISIOAIIH
Cu 1 Ianuarie 1896 st. v.

se deaehide nou abonament la 
eare invităm pe toți amieii șl spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentuluis
Pentru Austro-Ungaria:

ixxx axx
șese 1-clxlI 
trei luni 

fl. 
fl.
fi

12
e 
3

Pentru România și străinătate:
1XZ1 axi   40 fra.xi.ci
șese I-clxxî..................... 20 ,,
"trei 1-vua.x ..................... IO r>

pe 
pe 
pe

pe
pe
pe

Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
un an | . ...........................
sese luni

Pentru România și străinătate: 
..................... 8 franci

4
pote face mai

2
I

fl. 

fl.
pe 
pe

un an . . . 
sese luni . .> 

Abonarea se
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

pe 
pe ii

ușor

Cornelia Cornean. 3) F.} Schubert: a) „Ne
dumerit11 din „Morarița frumâsă11; b) „Se
renadă11, soli pentru soprano, eșec, de d-șora 
Elena Pavlovioiu. 4) W. Nejedly: „Nu vecjl 
florea trămurândă“, cor bărbăteso. 5) L. 
Delibes: „Coppelia11, piesă de pian pentru 
4 mâni, eseoutată de d-șora Mileva Pavlo
vioiu și D na Cornelia Cornean. 6) W. A. 
Mozart: „Duet“ din opera „Don Juan“, 
soprano d-șora Melania Dragoesou, bariton 
d-1 Nicolae Baiaș. 7) C. G. Porumbesou: 
„Fruncjă verde foi de nalbă11, cor micst. 
— După concert urmâză joc. Intrarea: de 
personă 80 or.; pentru membrii reuniunei 
50 or. începutul la 8 ore sera.

NECROLOG. Pătrunși de adâncă du
rere vă însoiințăm oumcă mult iubita nos- 
tră mamă, sooră, soră și bunică, domna 
luliana S. Mihalovits, și-a dat nobilul seu 
suflet în mânile Creatorului astădl la 12 
ore din 4i, în etate de 70 ani, după lungi 
și grele suferințe, împărtășită fiind cu sfin
tele taine. Rămășițele pămentescl ale prea 
scumpei și mult regretatei defuncte se vor 
ridica MerourI în 27 Dec. la 3 6re p. m., 
din casele târgul flosului Nr. 28 și să vor 
înmormânta în cimitirul biserioei greoescl 
a Sf. Treimi din cetate.

Elena St. Sotir, Carolina Ir. Verzea, 
ca surori; Emanoil S. Mihalovits, Steliau 
S. Mihalovits, ca fii; Elena E. Mihalovits, 
ca noră; Eraclie E. Mihalovits, drd. medi- 
oinae, ca nepot.

George Măzgăreanu sen., neguțător, 
îu etate de76 ani, împărtășit fiind cu sfin
tele taine, a încetat din vieță Luni în 25 
Decemvre st. v. la orele 9 a. m. Rămăși
țele pământescl ale scumpului decedat se 
vor ridica din casele proprii, Cacova de 
sus Nr. 38, și se vor depune spre veclnică 
odihnă în cimiterul bisericei Sf. Nicolae 
din Scheiu, MerourI, în 27 Dec. st. v. la 
orele 2 p. m.

Brașov, în 26 Decemvre st. v. 1895.
Ana Măzgăreanu, ca soțiă; George 

Măzgăreanu măcelar, ca fiiu; Paraschiva 
G. Măzgăreanu, ca noră; Iorgu Măzgăreanu 
și soția Stăncuța, Dumitru Măzgăreanu și 
soția Elena, Nicolae, Paraschiva, loan Măz
găreanu, ca nepoți și nepote.

Fiă-le țărâna ușoră și memoria bine
cuvântată !

DIVERSE.
O mică statistică a mănușilor. In 

Anglia se fabrică la an 36 miliâne mănuși, 
dintre cari trei părți sunt pentru dame. 
Cât timp pierdut costă acest articul de 
lux pote cineva să-și închipuâscă decă vom 
spune, că o fabrică englezesoă de mănuși 
ocupă în calcul aproximativ 50,000 de 
brațe muncitore. Numărul fabricelor nu-1 
seim, dâr ni-1 putem închipui din faptul, 
că numai în Worcester fabricele de mă
nuși ocupă un teritoriu d9 opt chilometri. 
Forte, multe dame englese fac risipe mari 
cu mănușile, așa că 300 fl. la an cheltuite 
pentru mănuși, pentru multe din ele e o 
sumă forte modestă. Snnt domnișore din 
societatea alesă, cari speseză câte 1000 fl. 
la an și mai bine numai pentru mănuși. 
Nici nu e mirare, căci prețul unei părechi 
de mănuși fine sue la 20 fl. și mai bine, 
er în garderoba unei dame princiare se 
găsesc nu câteva părechi, ci lăclî întregi 
de mănuși. Așa de esemplu, când s’a lici
tat garderoba princesei de Somerset s’au 
găsit 2000 părechi de mânuși ale ei. Chel- 
tuâla făoută cu mănușile din partea da
melor englese e socotită cu 15 miiione 
florenl la an.

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. 0 carte forte 
folositore centru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vândare la tipografia A. 
Mureșianu“ în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurcu, Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Hlure^ianu»

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Ball-Seidenstofîe 35 kr.
bis fi. ț^.65 p. Hîctcr — fotvie selnvarze, 
vreisee unb farblg-e Henneberg-Seide 
roit 35 kr. bis ffl. 14.65 p. lîîeter — glatt, 
geffreiff, farrirt, gemuftert, Damafte etc. (ca. 2^0 
uerfd?. (Dual, unb 2000 verfrf?. ,Jarben, Defftns 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. IHuftcr itm= 
gefjeitb, Doppeltcs Sriefporto nadj ber Sd?tt>ci3.

Seiclen-Fabriken G. Henneberg. 
875. (K. u. K. Hoflief,) Ziaricli. 4.

Cursul psetei Brașov.
Din 8 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Camp.
"Rable rusescl Câmp. 
Mărci germane Cump.
Lire turcesol Cump.

9.51 Vend.
9.44 Vend.
9.57 Vend.
5.66 Veod. 

128.— Vend.
59.— Vend.
10.74 Vend.

9.53
9.48
9.60

Boris.tone.Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nr. 175 55—1895.

PUBLICAȚIUNE
referitore la conscrierea pro 1896 a 

cânilor supuși dârei.
Toți posesorii de câni se pro

vocă ca pănă în 10 Ianuarie 1896 
se ia în primire dela oficiul oră
șenesc de dare sedulele pentiu in
sinuarea cânilor și după provederea 
lor cu datele recerute, să le ascernă 
cel mult pănă în 18 Ianuarie 1896 
aceluiaș oficiu.

Pentru acei posesori de câni, 
cari nu pot scrie, se estradeză aceste 
sedule de cătră oficiul orășenesc de 
dare pe temeiul datelor date verbal 
minte de cătră partidă.,

Acei, cari în decursul anului 
vin în posesiunea unui câne, sunt 
datori, ca prin sedula de insinuare 
să și insinueze cânele în decurs de 
3 cjile.

Intrelăsarea se pedepsesce cu o 
pedepsă de 50 cr. până la 50 fi.

Brașov, 31 Decernvre 1895. 
874,1—2 Magistratul orășenesc.

Nr; 779/1895
a. f. c. sc. d.

Concurs
Ia postul de'profesor de musică.

Prin acesta se escrie concurs 
dentru umplerea postului de profe
sor pentru musica vocală și instru
mentală și pentru cant bisericesc la 
gimnasiul fundațional superior din 
Năseud.

Plata profesorului ce e de a se 
alege, în cei dintâiu 3 ani de probă e 
600 fi. apoi plata de profesor ordinar 
de 800 0. și decenale.

Dela profesorul ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 
română ca limbă de propunere atât în 
scriere cât și în vorbire.

Concurentele trebue să dove- 
descă cu documente autentice, pre 
cum absolutoriu și atestate de pro
gres sad atestate finali dela vre-un 
institut superior pentru instrucțiune 
în musica și cântări și anume dela 
vreun conservator, că aie capacita
tea formală de a da instrucțiune în 
tăte instrumentele musical!.

Preferința va avea cel ce va 
dovedi că a fost în esercițiu practic 
și a dat învățătură din musică și 
cântări la un gimnasiu său la una 
din școlele medie de asemenea ca- 
tegoriă cu succes bun în timp de 3 
ani, seu că a esercitat în mod prac
tic instruirea în musică la un insti
tut superior de musică și cântare, 
seu ca după absolvirea conservato
rului a fost tot în atâta timp con
ducător de orchestru militar de mu
sică după lege oii statut, seu ca 
conducătur a unei capele de musică 
din vre o cetate.

Petițiunile instruate de docu
mentele de lipsă sunt a se înainta 
la subscrisa comisiune administra- 
tăre până la 20 Ianuarie 1896.

Din ședința comisiunei adminis- 
tratăre de fondurile centrali școlas- 
tice și de stipendie din districtul Nă- 
seudului, ținută în Năseud la 18 No
vembre 1895.

Președinte: Secretar:
Dr. loan Pop. Nestor Simon.

Anunciurl 
(inserțluni și reclame) 

Suntâ a se adresa subscrise, 
adminsstratiung. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-ori.

AdmLîstr. „Gazeta Trans.“

Sosirea si sistarea henrilor îa Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 ore 20 in. după amedl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 mm. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — mim sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I Dela Brașov la Pesta

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

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pere.: 3 dre 55 min. dimin.
Tr. accelerat: — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 dre înainte de amedl.
Trenul aocel.: 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 ore — 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. ditnin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persdne 6 ore 40 min. sera.

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la serbătorl.

Cursul fa bursa din Viena.
Din 7 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de cordne ung. 4% ■ • • 98.95
Itnpr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% • 124.50
[rnpr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 152.— 
Coșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 140.50 
Renta de hârtie austr.................... 99.90
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Comptoarul: 
VăczikSrut 16 

lângă 
B a s i I i e a.

Renta de argint austr.......................... 100.50
Renta de aur austr........................  121.05
Losuri din 860 ......................... 147.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1005.—
Icții de-ale Băncei ung. de oredit. 393.—
Ă.oții de-ale Băncei austr. de oredit. 357.50
Napoleondorl..................................  9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.32'/2
London vista....................................121.40
Paris vista...................................... 48.12*/ 2
Rente de cordne austr. 4%. . . 99.95
Note italiene.................................. 44.15

Casa 

fondată în anul 

1872.

Iustinian M. Grama
BUDAPESTA.

Coanerciante engrossist.
Unicul Specialist în producte de Petroleum.

Am ondre a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșyivania (America) singurul deposi- 
toriu îu specialitatea de Petroleu :

KaiseroeB">PetB*o8eum.
Marca „1 m p e r a t o ru, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20 — 22°/0 

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

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