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INSERATE se primesc 1« Adml- 
fllstrațluneîn Brașov sila ur- 
m&tdrele Birouri de «nunnlurl: 

în Viona: Jf. Bums, l&tnrich 
Schaiek, Rudolf Mosss, 1. Oppeliks 
Nachfolgei; j4k&h Oppclik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergerg; Eckstein Berna t; în 
Bucuresoi: Agcr.ce Ravas, 8ua- 
cursaio de Boumame; în Ham- 
bort: Karofyi <& Liebmann.

Prețul Inserțlunllor: o scria 
garmond pe e colonă 8 or. și 
aOor. timbru pentru o publi
care. Pubiicâri mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

„Baieta” iese îi flâ-care di,
Ăbonamuute pentru lustio-Ungana: 
Pe im an 12 fl.. pe șese luni 

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

Pentru Bomânia si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tdte oficiele 
poștațe din-întru și din arară 

și lâ' dd. colectori.
< ligamentul pentru Brasor
aoministratâunna, piața r-nare, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 11., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplnr 5 cr. v. a. 
fi6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inflerțiumle sunt 

a se plăti Înainte.
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Sinodtd archidiecesan gr. cat.
ii.

N’atn crescut cu „Utopia" lui 
Toma Mdrus, der nici nu fac parte 
dintre aceia, cari c|ic, că cu poporul 
nu se pote face nimic, că e indolent 
și suspiționeză pe cei ce voesc să-l 
fericâscă. Și chiar așa se fiă, faptul 
s’ar putea esplica cu multele aștep
tări, cari nu i s’au împlinit, în de
cursul cărora s’a putut reci; precum 
și cu aceea, că de multe ori a fost 
înșelat. Și apoi poporul evreesc n’a 
voit se ucidă cu pietri pe Moise, că 
la scos din robia Faraonilor ? Moise 
înse nu l’a părăsit, ci l’a condus 
pănă în apropierea pământului pro- 
misiunei.

Sunt de convingerea firmă, că 
reu nu pbte califica poporul, decât 
numai acela, care nu și-a dat serios 
silința de a-i cunbsce calitățile bune, 
că e docil, inteligent, și cu tendințe 
spre bine. II poți forma, ca se ducă 
luptă conștientă, se se însuflețescă pentru 
ce e sfânt și nobil nu numai în tțile de 
serbătore, ci și în cțile de lucru.

Sciu, că are scăderi, și nici nu 
e mirare, când abia redeșteptat la 
noue viață, a ajuns în era jidoves
cului materialism. Scăderile se pot 
înse emenda. Mijlocul capital de a-i 
vindeca defectele e clerul nostru. In 
cler are încredere, el îl botâză, îl 
cunună, îi ușurâză sufletul de păcate 
și-l înmormânteză. El îl pote înălța 
(Gr. Sion: R. C. a. II. p. 2.)

E de lipsă așa dăr, se ținem cont 
de un așa factor important. Sel ajutăm 
în activitatea lui, se-l prețuim cu toții: 
inteligența laică și bisericescă, puse 
în posturi mai înalte, recunoscând 
adevărul, că mai mult pbte face și 
mai mare merit are în vieța nbstră 
un preot, la care mulți se uită nu
mai peste umer, decât aceia, cari 
pururea sunt gata a vorbi și a face 
plauuri, nicl-odată a pune osul. Cins
tea, ce-i vom da-o preotului va fi un 
puternic impuls, ca tot mai mult și 
mai cu voe se conlucre la crescerea 
poporului.

Fapt e, că biserica și-a dat în 
tbte timpurile silința, se-și crâscă 
preoți inteligențl și devotați misiu- 
nei lor. Crescerea s’a efeptuit în se
minare. Seminarul gr, cat. din Blașiîi 
încă a mers paralel cu alte facultăți. 
— Nu voesc înse se me ocup cu 
contingentul de inteligență, ce l’a 
dat, și nici cu nivoul, la care a fost 
ridicat. Constat, că tinerimea eșită 
dela acest seminar pbte emula cu 
altă tinerime eșită dela ori ce fa
cultate ; er în ce privesce însuflețirea 
e superioră.

Ca o dovadă despre acesta amin
tesc, că prin 1892 am cetit în „Uni
rea" cum clericii din Blașitt s’au ho- 
tărît se postbscă. mai multe cjdle> ca 
banii ce le compete pentru carne, 
să-i ofere „colectei crucerului", prin 
ce se vină în ajutor independenții 
școlelor nbstre, de altă parte abne
gația lor se servâscă de îndemn și 
altora. Vor ti cari vor rîde batjocuri
lor cetind acesta. Ii rog înse, se-și 
aducă aminte, că e un splendid esem- 

plu de moralitate, pe care se înalță 
adevăratele caractere.
Mersul instrucțiunei și tratamentul cleri

cilor in Seminar.
Sinodul viitor nu-șl va uita să se in

tereseze și de mersul instruoțiunei și de 
tratamentul olericilor din acel seminar.

Referitor la instruoțiunea în obiectele 
principali puțin va avea de disoutat. Nu
mai ' la dreptul bisericesc, luându-se în consi
derare, că preoțimea în mare parte se pricepe 
puțin in „dreptul administratin'1, precum și în 
procedura penală și judecătorâscă, ar fi de do
rit, ca să se compună un manual, ori manuale 
de feliul acesta, cari se se propună, ca colegii 
principali, separat de dreptul bisericesc, ca 
astfel preotul în tote cașurile să soie cum 
să purceadă și să nu-șl plătâscă nesoiința 
a^a de scump, oum de fapt și-o plătesc cei 
mai mulți.

Oe privesce studiile profane: „Drep
tul oivil", „Medioina" și „Eoonomia", luân- 
du-se în oonsiderare importantul folos, ce-1 
trage preotul din cunosoința lor, ar fi de 
dorit, oa să se propună in fiă-oare an, seu 
oel puțin să se hotărască prin o comisiune 
de specialiști părțile mai insemnate, din 
oarl să fiă obligator eeamenul. Special ce 
atinge „Eoonomia", ar trebui să se schimbe 
metoda vechiă de-a preda economia rurală, 
ee rar obvine câte un oaa, eă au a cunos
cută ascultătorilor. Să se propună însă eco
nomia națională, care faoe cunosout omului 
puterea și importanța productivității cu fac
torii ei; circulația cu mijlâcele, ce-o fao 
asa repede și lesnioiâsă : bani, oredit, oo- 
merciu și comunicațiune: principiele despre 
venit și consum.

Simțul de pietate al olerioilor, nu se 
prea crede, că se desvoltă în ei, fiind siliți 
a sta în frig di de c|i câte o 6ră pe pie- 
trile catedralei, oi mai mult s’ar putea des- 
volta în capela seminarială, ce se și află, 
numai cât nu ei o oeroetâză, oi e destinată 
școlei de fetițf-. La început, când șcâla su
perioră de fetițe dispunea de puține încă
peri în raport ou oontingentul ascultătâre- 
lor, a fost lucru forte înțelepțeso, oă s’a 
deosebit o sală din seminarul teologio și 
s’a dat de capelă fetelor; astădl oând edi
ficiul scotei de fetițe s’a mărit, ar ți cu 
drept, ca capela se li se predee clericilor.

încă ceva despre seminarul clerioal. 
E lucru cunoscut, că privați și ohiar și par
lamente au luat la desbatere cestiunea re- 
feritore la provederea ostașilor ou mâncare 
și diminăța. Resultatul e, oă în cele mai 
multe state ostașii primesc mâncare și di- 
minâța.

Teologii din Blașiu, deși se cjice, că 
au înaintat în diferite rânduri r.ugărl și re- 
presentațiunl, trebue să se mulțumească cu 
două mâncări: prânz și cină. Dejun nu pri
mesc. Și urmarea e, oă toți bănișorii, oe-i 
au, îi sacrifică pentru dejun și nu-i pot fo
losi pentru procurarea de cărți, de oarl au 
mare trebuință în viață, când pe lângă cea 
mai mare bunăvoință, ou greu și le mai 
pot procura.

Sunt cestiunl, cari, resolvate fiind după 
esigențele nâstre și după prețensiunile fi- 
sice, vor contribui mult, nu la frica de Se
minar și de viâța preoțâsoă, ci la însufle
țirea tinerimei pentru, oariera acâsta, care 
e spinosă în timpul de față, der e nobilă 
și mărâță ca și scopul ei.

Frecventarea școlelor și salarisarea cor
pului didactic.

Sinodul ar trebui să cerce oausa, 
pentru oe în șcălele normale (primare) din 
Blașifi, deși băiății n’au să se teamă, că nu 
vor fi primiți în gimnasiu fiind și clasa I. 
gimn. paralelă, sunt frequentate de aprbpe 
numai ațâți băieți, ca în anii precedenți ?

In an. 1868/9 erau 171; în .1869/70 
143; în 1870/71 134,....... în 1888/9 (în
anul acesta didaotru s’a urcat la fl. 3.26) 
132; în 1889/90 (s’a urcat la fl. 4.25) 150,.... 
în 1891/2 194; în 1892/3 (didactrul fl. 6 
și de atunci n’au mai primit nici pâne) 189. 
In anul ourent după datele statistice, ce 
le-a publicat „Unirea" în Septemvre anul 
curent, abia sunt 100 băiățl. La scăderea 
elevilor va fi contribuit și împrejurarea, că 
legea scolastică permite înscrierea în clasa 
primă gimn. și a băeților, oarl au freouen- 
tat numai școla poporală. Puțini sunt însă 
în gimnasiu de aceia, cari au fost primiți 
pe basa progresului obținut în școlele po
porale. Numărul acestora nu va completa 
niol-odată diferința de contingent, oe e 
acum și a celui oe a fost.

La tâtă întâmplarea va fi contribuit 
la micșorarea numărului elevilor și faptul, 
că în anul șool. 1892/3 s’a interzis benefi- 
ciarea normelor cu pâne (țîpăi). Ar fi de 
dorit, oa la Sinod să se aecidă restituirea 
șenilelor normali in beneficiul dc pâne ce l’au 
avut un șir lung de ani.

E un ce simptomatic, că câte un mem
bru din corpul didactic dela gimnasiu din 
Blaș își părăsesce catedra. Oe e oausa? Se 
cjice, că „salarisarea e necor&spuncțătore, ba 
chiar insuficientă. Adevărat, oă suntem să
raci și așa ori oine ar putâ să țină oont 
de împrejurări și să privâsoă la oausa im
portantă oe-o servesce ; dâr e drept și aceea, 
eă în lipsele cjilnioe, ou oarl face omul ou- 
nosoință, se desvoltă din ce în oe mai mult 
iubirea de sine și ai săi și se împretinesce 
cu principiele luptei pentru esistență, care 
nu prea cunosce considerațiunl mai înalte.

Vor dice însă mulți din preoții noș
tri, că relativ profesorimea e salarisată cu 
mult mai bine, deoum sunt dotați ei. Așa 
e, dâr numai la aparmță. Mai ușor e craiul 
in ooxnune cu o dotațiune de 300 - 400 fi., 
decât la orașe cu o dotațiă de 2 și 3 ori 
mai mare. — Tocmai ,de aceea luând mem
brii Sinodului în oonsiderare daunele, oe 
pot să urmeze pentru gimnasiul din Blaș 
și pentru oausa progresului nostru; luând 
în considerare preteusiunile, dela oarl nu 
se pote subtrage omul mai ales cel de oraș, 
preoum și faptul, că profesorii sunt mai 
toți ou familie: să se ocupe cu regularea sa- 
larisărei profesorilor. Ga isvor ar putâ servi 
fundațiunea ladoiană. (va urma.)

Declarațiune-Protest, 
în contra oprirei întruni

rilor române.

Protestăm solemnei în fața 
Ț&rei și a lumei culte in contra 
politicei maghiare de duplici
tate, care de-o parte ne repro- 
șeză de ce nu ne folosim de 
drepturile constituționale, er de 
altă parte ne despoie de aceste 
drepturi călcându-le în- ulcior e 
în modpil cel mai crud și brutal;

Protestăm solemnei în fața 
Țărei și a lumei culte în contra 
barbarelor incercări de-a ne des
ființa ca naționalitate ;

Protestăm serbătoresce în con
tra atacului ce se face în mijlo
cul Europei civilisate asupra 
drepturilor omului, asupra Iii- 
bertății cetățenesci și naționale ;

Protestăm și declarăm că’n, 
mânia tuturor uneltirilor și a 
temerarelor atentate, ce se s&ver- 
șesc de cătră purtătorii ac
tualei politice de stat unguresci 
în contra naționalității române, 
noi membrii ei, alegători și ne
alegători, suntem firm hotărîți 
a ne împlini pănă !n sfîrșit cu 
credință și fără șovăire sfânta 
datoriă, ce ne-o impune, ca ce
tățeni și Eomâni, \lupta dreptă 
pentru esistență și egala nostră 
îndreptățire națională! 
Declarațiunca-Protest publicată în 

„Gazeta Transilvaniei11 dela 18 (30) 
Octomvre a. c. nr. 230 a mai fost 
subscrisă de următorii:

Din Brașov.
George Măoiupă, Dumitru Banu, Va- 

-silie Cuou, George Loga Negru, Radu 
Loga Negru, Ștefan Pittiș.

Petrea Puiu, Drăgiol Ioan,' George 
Bogdan, Oltea Iuon, George Stroie, NL 
oolae Stroie.

Vlădărean Constantin proprietar, G. 
Dumitru Pleșa, Gheorghe Săoărianu, loan 
Oltean, Ioan Forii, George Ohiper, D. I. 
Spuderoa-Parasohivesou.

Din Herman.
Alexandru Dogariu alegător, George 

Kristolovan, Nioolai Bătrînu, George 
Goioea alegător, George Berariu.

Achim Toma alegător, Petru Biriș, 
George Vilican, Aleose Bătrînu, Neoulai 
Toma, Radu Popisteriu.

George N. Nan, Ioan Oorbu, loan 
Krivăț jun., loan Krivăț sen., loan Po- 
poviol, Ioan Cerstolovan jun.

Ioan Toma alegător, Andreii! Popis
teriu, loan Radu Thomi, Andreiu G. 
Nan, Iaoof Pavel.

Ioan Nan, Toma Tomi, loan Nazariu, 
Ioan I. Pippu, Nioolai Stanoiu sen.

Silvestru Bersan, Radu Fatuleț, Va- 
silie Coman, Ioan Oristolovapu sen.

Andreii! Nan alegător, Neoulai Popo- 
viol, Vasilie Ruoărianu, Constantin Măsar.

Din Ghimbav :
Iosif Maximilian.

Din Tohannl nou:
Ilariu Plotogea, Ioan Eremie Ripea.

Din Sohodol:
George Babeș.

(Va urma.)

Umbra, ce-1 persecută pe Banffy.
E interesant a vede cum foile 

germane amice guvernului unguresc 
caută se aplice pata ce, pe lângă 
tbtă cumetria și amiciția, o zăresc 
și ele în sbrele victoriei electorale 
a cabinetului Banffy, o . pată urîtă, 
care numai de bun augur nu pbte 
fi pentru el și Ungaria.

Etă ce scrie „Nationalzeitnng11 din 
Berlin dela 31 Oct., după ce con
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stată, că alegerile au asigurat dom
nia „liberalilor" în Ungaria și că 
Banffy se simte acuma bine în fo
toliul seu de ministru:

„0 umbră aruncă ce e drept și acuma 
asupra străluoitei viotorii electorale, ces- 
tiunea naționalităților. 0 parte a Sașilor 
ardeleni a aflat un ore-care modus vivendi 
cu guvernul, dâr Românii și alte mici na
ționalități au fost decis abstinența dela 
alegeri. Aoâsta într’atâta nu e de neînțeles, 
încât legea eleotorală ungurâsoă prin for
marea tendențiosă a cercurilor de alegere, 
prin arbitrara scurtare a dreptului de ale
gere și prin aceea, că face posibile esce- 
sele la alegeri, neîndreptățesce mult acele 
naționalități.

„Trebue să admitem, că unitatea strînsă 
a statului ungar îi dă acestuia între mar- 
ginele împărăției, importanța unei tare re
dute într’o fortăreță, de altfel cam slabă, 
și că nu s’ar pută cugeta ceva mai strioă- 
oios pentru Austro-Ungaria, decât estinderea 
și asupra celeilalte părți a monarchiei con
trastului dintre naționalități, cum este la 
ordinea cjdei în Cisleitania, și a unei praxe 
guvernamentale, ce ar fi să se îndrepte 
după el.

Der nu e permis ca unitatea să ră
mână pentrn durată numai esterioră, ba- 
sată pe sîlă, deore-ce față ou starea oul- 
turală și ou tăria naționalităților respective, 
nu pole, fi vorba de o simplă ignorare a lor, 
și un guvern unguresc nu numai mulțămit, 
oă se află în posesiunea puterei, der și 
precaut și prevădător nu se va pută re
trage dela problema de-a apropia de acest 
regat naționalitățile diferite și prin legă
turi morale. Acdsta nu de muit a conces’o 
chiar și „Pester Lloyd,*. (Am isprăvit’o! 
Putem să fim liniștiți de-aoum ! —nota Trad.) 
și astfel acâstă cestiune va trebui să-și afle 
în viitorul program al lucrărilor guver
nului liberal un loc, și încă nu cel din urmă.

S’au isprăvit tote așa-d6ră, căci 
au vorbit patrioții perciunați dela 
„Fesier Lloyd11, și-au aflat, că cjeu, 
n’ar fi reu ca guvernul Banffy să 
se gândbscă a ne lega pe noi na
ționalitățile și cu „legături morale41.

Cum va realisa guvernul pro
blema acesta nu ne putem închipui 
mai ales când vedem, că acum în- 
trega pressă independentă maghiară 
strigă în cor, că mulțămirea ce și-a 
câștigat’o ministru-președinte Banffy 
de a se afla în posesiunea puterei 
are se-o mulțămescă numai mijlo- 
celor imorale forței și violenței bru
tale „cu care a procedat față cu 
toțl“, chiar și față cu cei de sân
gele lui.

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Octomvre.

Privitor la revelările prințalni Bis- 
mark se depeșeză din Berlin, că oficiosul 
„Reichsanzeiger* este împuternioit a declara, 
că numai bărbații de stat conducători au drep
tul a hotărî asupra timpului, când îșl pierde 
vr’un incident diplomatic seoret oaraoterul 
său oa seoret de stat. Toți cari au soiut 
despre învoiala ruso germană dela 1890, au 
fost îndatorați a-o ține secret, deol niol 
Bismarlt n’avea dreptul să oomită o astfel 
de indiscrețiune. Mai departe tot în Berlin 
se faoe din parte autoritativă deolarațiu- 
nea, că respingerea renoirei învoielei cu 
Rusia nu s’a hotărît numai din partea fos
tului oanoelar Caprivi și a seoretarului de 
stat Marschall, ci din partea unei autorități 
și mai înalte.

Din inoidentul sosirei Țarului în Pe
tersburg, acolo oirouldză o mulțime de 
faime sensaționale. Astfel se vorbesce, că 
contele Woronzoff-Dașkoff va fi numit can
celar, âr ministerul de esterne va fi con
dus de Șișkin în calitate de „locțiitor mi
nisterial*. Mai încolo se 4I0e> că in locul 
contelui Deljanow va fi numit ministru de 
culte și instrucțiune publioă marele duce 
Constantin Constantinovicî, care va introduce 
reforme mai mari. In fine se asigură, oă 
între Țarul și între Sergei Alexandrovict, 

guvernorul Mosoveî, a încetat ou totul sta
rea înoordată de pănă aoum.

*
Depeși sosite din New-York anunță, 

că șansele oele mai mari pentru a fi ales 
președinte al republice), le are Mac Kinley. 
Sâmbăta treoută i-s’a arangiat o demonstra
ția imposantă, ia oare au luat parte 140.000 
persone, er numărul privitorilor se uroă la 
milidne. Tdte reuniunile de cântări și musi- 
cele, 164 la numer, au luat parte la aoea 
demonstrația și se cjice, că însuflețirea 
masselor era nedescriptibilă. Tot asemeni 
manifestațiunl, s’au arangiat pentru Mac 
Kinley și în Cincinnati, Pittsburg, Bufallo, 
San Francisco etc. pănă când pentru oon- 
tra-candidatul Brian, șe arată puțin in
teres.

n>

piarul „Neue Freie Presse* primesce 
din Fpir soirea, că guvernul turcesc ur- 
măresoe ou oea mai mare atențiune mișcă
rile revoluționare de aoolo, și mai ales de 
când s’a întâmplat o cioonire singerosă, în 
care Turoii au pierdut 28 vieți de om. Por
turile sunt păzite în modul cel mai strict 
și Valiul neînoetat inspecționâză. Afară de 
acesta aprope flilnio apare înaintea orașu
lui Preveza un vapor de resbel tureeso, 
pentru-oa să-i țină în respect pe insur
genți.

*
Piarul italian „Tribuna* din Roma 

anunță, oă ea se află în posesiunea unei 
scrisori din Etiopia, datată la 18 Octomvre, 
în care sorisore se asigură, că la 17 Oct. 
Italienii au raportat o mică învingere asupra 
lui Ras Mangascha, oare înaintase pănă 
aprope de fortăreță Adikaje.

SOIRILE DILEI.9
— 23 Octomvre.

încă patru lnnî temniță și 500 fl. 
amendă. Din Clușiu ni-se comunică, oă ieri 
s’a pertractat înaintea curții ou jurați 
de acolo lin nou prooes de pressă, oe a 
fest intentat „Foii Poporului14 din Sibiiu 
pentru publicarea unei poesii întitulate 
„La Ardeal*, al căreia autor este învățăto
rul din România Remul Begnescu. In lipsa 
de față a autorului, care petrece în Ro
mânia, a fost aousat d-l Andreii! Balteș, 
responsabil pentru Redacțiă. Aousațiunea a 
susținut’o proourorul Goes Jeno, care la 
urmă a propus 5 luul înohisore ordinară și 
500 fl. subtragere din cauțiunea foii. După 
vorbirea de apărare a d-lui adv. Dr. llea, 
jurații au adus verdiotul, prin oare unanim 
au declarat pe d-l Balteș vinovat pentru 
deliotul „agitațiunei14 (§ 161 al. 2), âr tri
bunalul l’a .osîndit la 4 luni închisore or
dinară, 50011. subtragere din cauțiune, plu
tirea cheltuelilor de proces în suma de 26 fl. 
și publicarea în unguresce a sentinței în fruntea 
rsepectivei foi!! Vecjl bine, procurorul s’a 
declarat mulțămit cu sentința, apărătorul 
însă a insinuat recurs de nulitate.

—o —
0 nouă foiă pedagogică română va 

apără ou începutul anului viitor la Arad. 
Noua foiă va apără în urma unei hotărîrl 
a adunărei generale a Reuniunei învățăto
rilor români gr. or. din stânga Mureșului, 
diecesa Aradului ; ea va sta sub conduce
rea unui comitet de redaoțiune, va apără 
odată în săptămână și va costa 4 fl. la an, 
plătibill în două rate semestrele anticipa
tive. Președintele reuniunei, d-l Iuliu Vuia, 
într’un apel adresat tuturor învățătorilor, 
reuniunilor învățătorescl, autorităților și 
corporațiunilor oonfeBionale ale nostre, cere 
a se insinua dinainte abonamentele la 
adresa d-sale în Bcnat-Comloșul mare, cel 
mult pănă în 1 Dec. v. c. După cum se 
spune în acest apel, la noua foiă pedago- 
gioă sunt angagiațl mai mulțl bărbați dis
tinși de sodlă oa colaboratori, așa oă ea 
promite a fi un bun 4’ar pedagogio, înlo
cuind o lipsă adânoă simțită la noi.

—o —
Cererea unui episcop. După cum 

anunță „Pești Hirlap14, episcopul rom. cat, 
Franoiso Lonhart din Alba-Iulia a înaintat 
o rugare la loc preanalt, ca din conside
rare față cu bătrânețele sale și starea lui 

sanitară sdrunoinată, să i-se numesoă un 
coadjutor.

— o —
Bancnote false. In Ungaria de mâdă- 

cji s’au ivit în cjilele din urmă în oiroula- 
țiune numărdse bancnote false da oâte 5 
și 10 fl. Imitația este atât de fidelă, înoât, 
după cum se spune, chiar omeni esperțl în 
causă abia pot observa fslsifioația.

—o—
închiderea Esposiției din Budapasta. 

Erl a fost în mod ofioial închisă faimosa 
exposițiă „mdenară44 dela Budapesta. în
chiderea s’a făcut fără multă paradă. Pre
ședintele exposiției Schmidt a vorbit întâi, 
rugând pe ministrul Daniel să închidă es- 
posiția, âr acesta cu plăcere a și deolarat’o 
de închisă. Măcar de ar fi deolarat’o de 
înohisă înoă înainte de-a se fi desohis, căci 
atunci mulțl Români ar fi soăpat de șioa- 
nărl și persecuții, er altora nu li-s’ar fi dat 
ooasiunea de a-șl arăta slăbiciunea oătră 
nâmul lor...

— o—
La catastrofa vaporului „Albatros". 

Din Pola se depeșâză, că oăpitanul Mauler, 
comandantul vaporului „Albatros14, el cărui 
personal înainte cu câte va luni fusese ata
cat și în mare parte măoelărit de oătră in
digeni din Australia, la porunca direotă a 
monarchului a sosit în Viena, ca în per- 
sdnă să raporteze asupra nenorocitei espe- 
dițiunl sciintifice ou care fusese încredințat 
numitul vapor. Se asigură, că sălbatioii din 
Australia, după-ce au prins pe oei mai 
mulțl din membri espedițiunei și pe mari
narii, cari îi însoțiau pe aceștia, i-au spin- 
teoat, apoi i-au fiert și i-au mâncat.

—o—
Un consul destituit. Consulul din 

Budapesta al Statelor unite nordamericane, 
cu numele Mr. Hammond, înainte ou câte
va cjile a fost destituit din postul său. Se 
asigură, că guvernul american numai în 
urma unor grave motive s’a înduplecat a 
lua acâstă măsură. Mr. Hammond a funo- 
ționat în calitate de consul timp de patru 
ani în Budapesta, și agendele sale vor 
fi conduse deocamdată de vice-consulul 
Gerster.

—o —
Despre Mnnkacsy Mihaly, pictorul, ou 

oare se fălesc atâta compatrioții noștri ma
ghiari, diarul „Welt“ din Berlin aduce soi
rea sensațională, că el sufere de o bolă de 
nervi incurabilă, și deja a fost transportat 
într’un institut de oură din Paris. Societa
tea maghiară din Budapesta se cjioe, oă e 
forte oonsternată în urma acestei scirl triste 
pentru „milenari14.

Liferare. Ministeriul comun de resbel 
prin hârtia sa dela 22 Ootomvre o. Nr. 1791, 
publioă concurs pentru liferarea diferiților 
articoll de piele (încălțăminte, curele, etc.) 
necesare la îmbrăcămintea și echiparea ar
matei austro-ungară. Ofertele sunt a sa 
înainta pănă în 17 Decemvre a. o. 12 dre 
din di, la intendantura respectivului cerc, 
unde se află oferentul. Detailuri se pot că
păta la oamera comercială din Brașov.

Disolvarea clubului ugronist. „Keleti 
Ertesito14 împărtășesce, că fracțiunea lui 
Ugron, redusă acum la un minim, probabil 
va înceta de-a mai esista ca partid de sine 
stătător, și după-ce membri ei represintă 
un număr neînsemnat, nici nu va mai ține 
club separat. Economul clubului a si dis
pus, ea localitățile clubului să se dea altora 
în chiriă. Probabil că le vor înch'ria kos- 
suthișt’i, la cari se vOr alătura mai mulțl 
membrii din fracțiunea Ugron.

Apponyi vre se fiă sărbătorit. Din 
Jaszberâny se depeșâză, că în aduna 
rea de alaltăerl a comitetului central 
eleotoral, președintele alegerei Pethes ra
porta, oă el a voit să predea în psrsouă 
contelui Apponyi mandatul de deputat al 
orașului Jaszbereny, însă Apponyi declară 
oă el deocamdată nu accepta mandatul, oi 
eventual va veni în altă cji 1» Jaszbereny 
și va lua mandatul sărbătoresce în primire. 

s Mituiri, presiuni și corupțiuni Ia 
alegeri.

Turda, 31 Oct. 1896.
On. D-le Redactor! Guvernul și în 

ceroul nostru electoral și-a jucat mendrele 
mai altfel oa ori oând mai înainte. Ale
gerea s’a făcut în 28 Oct. Candidat gu
vernamental a fost Dr. Papp Sămuel, âr 
kossuthist Papp Zoltân. Guvernamentalii 
ou săptămâni’ înainte de alegere mișcară 
tdte petrile, ca să scotă pe candidatul lor. 
Adunat’au notărășiții pe alegătorii din oer- 
ourile lor, îndopatu-i-au ou oarne de die 
și capră, cu rachiu, bere și vin, și oare a 
gustat odată din aceste otrave, era 'prins 
cum se prindeau în veohime oătanele ou 
funia. Er cu trei 41'0 înaintea alegerilor 
au adus milițiă în abundanță, husari și 
pedestrime, cu ajutorul cărora cutrierară 
(jiua și noptea tdte comunele din jur și, 
carte prin banii lui Iuda, parte prin ame
nințări, le suooese sateliților guvernului a 
sootooi printre alegătorii români, asouușl 
prin grajduri, pe la veoinl, ba chiar și la 
mora din oheia Turcjiî, concentrând la 
Sîndu, cu ajutorul miliției, la vre-o 50 
alegători români — din trei PetridurI, Mi- 
cuș, Ciurda, îndoi, Tur, Copandul și Câ- 
nul deșert etc. — de unde după ce-i în- 
dopară din nou, cam pe la 3 ore p. m. 
sub escorta miliției, puși în trăsuri și gri- 
jițl ca să nu fugă, ajunseră în Turda la 
locul destinat, în frunte cu fisolgăbirăul 
Turdei, âr în codă cu notarii din Sînd și 
din îndoi.

Aici, ca remușcările consoiinței să 
li-le mai tâmpâscă, îi îndopară din nou 
cu beuturl, așa că bietul alegător nu mai 
soia de sine ce face și unde se află, pănă 
ce trecură alegerile. De altă parte nota
rul din Sălciua, Pasca, veni tot cam atunci 
cu vre-o 76 trăsuri de alegători tot Mo
cani din munți.

înainte de venirea Mooanilor, se pro
mitea alegetorilor români pentrn un vot 
chiar și câte 50—100 fl ; după aceea vă- 
cjendu-se guvernamentalii în majoritate, 
prețurile sufletelor cumpărata varia între 
5—20 fl. v. a. Spaima guvernamentalilor 
se produse prin svonul, ce se lățise în Tur
da, că Mocanii noștri din munți, sătui pănă 
în gât de iubirea părintescului guvern, care 
li-a luat tote pădurile, vor rămână acasă, 
er unii vor veni ca să voteze pentru par
tidul kossuthist.

Oposiționalii din Turda, după ce au 
văcjut, că forța și argintul nimicesce vo
ința, puseră plaoate prin tdte stradele, în 
cari atrocitățile și barbarismele săvârșite 
de guvernamentali sunt timbrate în mo
dul cel mai aspru, arătându-se, cum oâr- 
ciumele sunt, prefăcute în carcere, cum 
omenii fără oultură și fără niol un prin
cipiu sunt despoiațî de voia lor liberă, 
mânați fiind între baionete la alegeri, ca 
vitele la târg. In urmă se provoca toți 
alegătorii să nu hesiteze, ci să-și dea vo
tul pentru candidatul oposițional.

Zadarnice au fost însă tdte înoeroă- 
rile lor, căci guvernamentalii eșiră ou ma
joritate de 137 voturi, date de nisce oi 
călbejite ale poporului român. Mai mare 
mi-a fost surprinderea vădând între aceste 
oi călbejite inteligențl, preoți și învățători 
români, cari nu s’au 3oârbit a-șl vinde 
nâmul lor pentru câte-un os de capră. 
Numele acestor neomenl, cari au votat 
pentru guvernul ce ni-a răpit, sânțenia 
căsătoriei din sanctuarul bisericei, și a de- 
gradat’o în bordeele caneelarielor nota
riale asemenea pașapdrtelor pentru vitele 
mânate la târg trebue să le desooperim, 
să se îngrețoșeze ei înșiși de faptele lor; 
sâu dâoă obrazul lor este atât de soorțo- 
șat, de nu pdte roși la orima trădărei de 
neam, oel puțin să i scie tot Românul, oa 
să se ferâsoă de ei oa de uoigă’l tooa.

Neamintind pe renegatul călugăr Tor- 
dai din Offenbaia, care tot-dâuna a fost 
guvernamental, am abservat pe preotul 
Găbudeanu din Filea, Vasiliu Pop din Sur- 
duo cu pene în pălării, asemenea cooișilor, 
păcat de prescura, ce-o primesc acești 
preoți. Apoi pe Vasiliu Lucaciu preot în 
Iara, pe Traian Vlassa proprietar în îndoi 
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fiiu de protopop oresout cu prescură ro- 
mânâsoă și pe Demetriu Cotinașiu învățător 
în Miouș și alțl preoți netrebuiol de prin 
munți. Fost’au și jutjii din tote comunele, 
apoi ouratorul din Miouș Nicolau Jozan și 
Tulbure etc. din Ceanul deșert, Medan 
din Petridul superior, Gaia Vasile din 
Sîndu etc. etc. cari toți putâu rămână acasă 
și să nu se facă toporiște la săourea duș
manului, ridicată asupra nâmului nostru; 
der fiă-le răsplătită tradarea lor de neam 
prin aceea, că i-a souipat în față învățăcei 
de oistnarl, femeile, ba chiar și Țiganii 
din Turda.

Intre oposiționall am observat pe 
Joan Pătăceanu preotul Copandului Simeon 
Rusu preotul Turului și loan Pesteanu în
vățătorul din Sînd. Aoeștia, ca mai san- 
guiniol, votară contra guvernului. Mai ob- 
eervat’em între oposiționall și pe proprie
tarul din Sîndu Costan Mariș, oare prin 
lăoomia sa după „gulyâs" jidoveso, fru- 
mosă cinste face fiilor săi, dintre cari unul 
,e bursier în România, altul teolog absolut 
și „martir" în procesul Replioei.

Mai ridioul s’au purtat între toți preo
tul Copandului, care în Dumineca de 11 
Oct. n., când și-a ținut Pop Sâmu vorbirea 
program, a fost guvernamental pănă la 6 
ore p. m.; de atunci încolo, în hotelul 
„Corona* din Turda ne mai dându-i nime
nea vin gratuit, se duse la hotelul „Vă
suț*. Âiol „stângacii" oreijându-l că e spion 
era să-l dea pe ușă, dâr reoulegendu-se 
preotul, îl primiră în sînul lor și ’l-au în
dopat ou vin ; firesce, acestei dragoste ne
așteptată, ce ia premers faptul, că Feren
czy Arpâd și consoții lui punându-1 ne 
preot îngenunchl și ridicându-i trei de
gete în sus, l’au jurat, că va fi ou trup cu 
suflet „stângaciu", ba va câștiga pentru 
partidul lor și 100 de alegători.

Aucjind despre aoest fapt soârbos, și 
criminal, primarul Turdei Velios Odon (gu
vernamental) scrisa numai deoât notarului 
din Sîndu, oa să se informeze de tote 
-faptele preotului jurat în cârciumă. Câ- 
te-va dile înaintea alegerilor preotul dis
păru din comună, der spre norocul său 
gsndarmii nu l’au aflat, deoât Ia ginerele 
său în Miouș, de unde apoi nu l’au mai 
esoortat.

Spre încheiere mai adaug, oă este 
imposibil a descrie ura burgesiunei din 
Turda, față de partidul guvernamental. 
Nu arare-orl aude omul din gura lor do
rul de a-se înfrăți cu Românii, pe cari anii 
treouțl i-au bombardat ou pietrii, numai 
să răstorne pe oei dels putere, cari atâtea 
greutăți au causat poporului agrioultor și 
industrial. Spre ilustrarea acestei uri ne
dumerite observ, că îndată ce se anunță 
învingerea partidei guvernamentale, flue- 
răturile și strigătele sălbatice ale poporu
lui nu mai aveau margini; husarii outrie- 
rară piața mare și piața Kossuth, ce duce 
spre oasa comitatensă; pedestrimea era 
gata de atao în orl-oare momc-nt; cu tâte 
acestea ferestrile hotelului Central fură 
■sdrobite de pietrile mulțimei vre-o6inșlfurâ 
■arestați, dâr la strigătul sălbatic al popo
rului și pentru înoungiurarea vărsărei de 
sânge, au fost liberați. Precum se svo- 
nesce, oasele fișpanului încă erau să fiă 
bombardate ou cartofi și ouă olocite, âr 
pe fișpanul l’au și bombardat cu balegi. Pri
marul Velios și altor guvernamentali li-e 
promisă bombardarea caselor și bătăi 
strejnioe.

Alegătorii guvernamentali numai eu 
escorta militară putură părăsi orașul, boro- 
bardacjl fiind de prin ogrăc]!. Mocanii ale
gători se dice, că după oe au trecut po
dul Turdei ar fi primit și ei o plâiă de 
pietri, oa semn de „înfrățire" pentru vii
tor. Agitațiunea este așa de mare, încât, 
după-oe miliția părăsi Turda, în c}iua ur- 
mătore fu și adusă altă milițiă, oam vre-o 
500 de ostași, tot pedestrime, oare acum 
este adăpostită în șalele spațiose din etagiă 
ale hotelului Central, în casina maghiară 

.și la polițiă.
Pasivistul.

Ghinibav, în 22 Octomvre st. v. 1896.
Onorată Redaoțiune ! Astăcjl s’a să

vârșit în comuna Ghimbav alegerea de de

putat dietal al cercului de sus eleotoral al 
Comitatului Brașovului, pentru noul period 
de 5 ani.

Alegătorii din diversele comune, cari 
formâză acest oero electoral, de astă dată 
se presentară în un număr nu toomai așa 
de mare ca altădată, semn evident că Sașii 
bătrâni (negri) nu aveau a se sfortia atâta 
pentru reușirea candidatului lor guverna
mental, soiind a priori cum oă „vercjii" se 
abțin dela votare la acâsta alegere, pre
cum în realitate s’a și întâmplat rămânând 
pasivi în strictul înțeles al cuvântului și 
nepresentându-se la alegerea din cestiune.

Un contigent însemnat ’1 formau no
tarii, primarii, preoții și învățătorii săsescl 
din acest cero.

Alegerea s’a făout pre la 9 ore a. m. 
prin aclamare, aclamându-se ca deputat 
dietal, oel ales în anul treout când cu 
alegerea suplementară, adeoă advocatul din 
Brașov Dr. Karl Sohmidt.

Românii au stat departe de aoesta 
alegere observând pasivitatea absolută.

Escepțiune a făout un singur preot 
român cu numele Ioan Marin din Krisbav, 
oarele se presentâ la alegere cu câțl-va 
unguri din aceea comună.

Se vede că remușcărl de cousoiință 
tot a avut în cât-va cinstitul părinte, căci 
înainte de alegere se duse la parohul local 
Iosif Maximilian învitându-1 să ia parte 
activă la alegere, căol vec|I domne, dise el 
că ou pasivitatea și așa nu o mai scotem 
la cale»

Blamagiul adecă a voit d-lui să-l îm
partă cu părintele Maximilian, oare hotărît 
îl respinse invitarea și căruia înainte de 
alegere cu câte-va minute, îl suocese în 
fine al trage la o parte din șirul alegăto
rilor, așa că la cele două cuvântări ținute 
de deputatul ales, una în limba germână 
și alta în limba maghiară, nu a strigat 
niol hoch! nici âljen! arătându-se orecum 
pasiv,

Alegătorii după aolamarea deputatul ui 
lor se duseră să se ospăteze bine îu cele 
două birturi ale comunei în sunetul mu- 
sioei săsesol. La tooană a luat însă parte 
activă și părintele Marin.

întreb aoum pre părintele Marin, că 
frumoB ia stat să’șl păraseecă turma, el 
păstorul ei sufletesc, și conduoătorul ei 
natural ? Și să se facă de rîsul străinilor, 
să sohimbe prescura pentru o tocană și să 
petrecă în acele momente cu cei străini de 
legea și nația lui, și străini în simțeminte 
față de el chiar.

Notez oă pentru susținerea ordinei 
se presentâ la alegere fisolgăbirăul cu nu 
mai puțin de 12 gendarmi, ca și când vecjl 
Dâmne, Românii nu cum-va să o rupă 
într’o olipită cu pasivitatea și însoțiți ou 
Sașii „verdl" nu cumva să-i conturbe și să 
le facă bătae de cap prea mare „Negrilor".

— in—

toaste.
Etă toastul ridicat de Regele Carol al 

României, la prâncjul de Vineri Bâra dela 
Palat:

„Majeslatea Vostră este al treilea Su- 
veraD al Serbiei, pe oare am buouria de 
a-L primi în Capitala României, ceea-ce 
dovedesce, oât de amicale și de constante au 
fost tot-dduna relațiunile intre Statele Nostre. 
Visita Vostră Sire, e o nouă confirmare a 
acestui fapt. Urez der, Majestății Vostre din 
inima bună-venire între Noi și esprim do
rința oăldurâsă ca cerul să b ne-cuvinteze 
Domnia Vâstră și să protege atât pe Ma- 
jestatea Vostră cât și pe poporul serbeso, 
pentru oare Noi avem atâta simpatie. Mul
țumind forte sincer Majestăței Vâstre pen
tru amabila Sa visită, ridic paharul în să
nătatea Majestății Vostre și pentru propă
șirea Regatului sârbeso. Să trăâsoă Maj es
tates Sa Regele Alexandru I.“

Regele Alexandru al Serbiei răspunse 
ou următorul toast:

„Sire! Sunt adânc mișcat de senti
mentele, pe oarl Majestatea Vâstră Le-a 
esprimat. Precum Majestatea Vostră a bine
voit să o spună, oele două țări ale Nostre 
au fost tot-deuna unite prin legături de 
amicie sinceră și de comunitate de interese. 

Urmând der aoestor tradițiunî, am ținut să 
fac o visită Majestății Vâstre. Sunt forte 
fericit de a fi venit să Vă salut în acâetă 
frumosă țâră, și Vă mulțămeso din totă 
inima pentru primirea înoântătâre și oor- 
dială, pe care Majestatea Vâstră a bine
voit să mi-o facă, atât în timpul oălătoriei 
mele, oât și în Capitala României. Am 
ferma convingere și oea mai viuă dorință, 
oa raporturile de bună prietenie, cari ne 
unesc pe noi, preoum și pe popârele nâs- 
tre, să devie necurmat din ce în oe mai 
solide și ferme, și animat de aoeste senti
mente, beau în sănătatea Majestăței Sale 
Regelui Carol al României și pentru gloria 
și propășirea Domniei Sale!"

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 3 Noemvre. Din. inci

dentul închiderei esposiției, foile de 
aici fac repriviri asupra serbărilor 
milenare, constatând aprăpe unanim, că 
s’au înșelat în așteptările lor. „M.-g.“ 
constată, că serbările în total au 
fost lipsite de esență; din străinătate 
au venit mai puțini visitatorl de cum 
s’au așteptat; resultatul exposiției a fost 
un deficit moral și material; s’a făcut 
o risipă grozavă, din care au profi
tat numai speculanții. Iu fine con
stată foia maghiară, că toți se bucură, 
că au scăpat de serbările milenare, 
cari i-au făcut să simtă, că sunt forte 
seraci. Va trece multă apă pe Du
năre, pănă se va mai arangia o es- 
posițiă regnicoloră în Budapesta.

Colonia, 3 Noemvre. piarul „Kdl- 
nische Zeitung* e de părere, că reve
lările lui Bismalc sunt îndreptate con
tra împăratului Wilhelm, și el le făcu 
în consciința sigură, că nu va fi pe
depsit. Nu se pote numi fapt eroic 
a ataca omeni, cari nu se pot apăra.

Bucuresci, 3 Noemvre. Regele 
Alexandru al Serbiei la început era 
hotărît să facă o călătoriă îu străi
nătate spre a se întelni cu regina 
Natalia la Biaritz, dâr în fine și-a 
schimbat planul și a plecat la 
Belgrad.

Belgrad, 3 Noemvre. Regele 
Alexandru a sosit acțl în capitală, și 
a fost căldurbs primit de miniștri 
și autorități.

L H e r a i m pâ.
Nr. 27 al meritosei publioațiunl Bi

blioteca de Popularizare, editura Samitca 
din Craiova cuprinde: Schițe din California 
de ounoscutul și originalul eoriitor ame
rican Bret,-Harte. Volumul cuprinde mai 
multe nuvele dintre cele mai bine scrise 
și mai interesante ale aoestui autor, pre
cedate de portretul sân. Cu Nr. 28 „Biblio
teca de Popularizare" îșl atrage un nou 
titlu de merit, prin aceea, că îmbrățișâză 
și literatura națională, publicând opere de 
valore din autorii veohl și moderni. înce
putul îl face cu nisce admirabile fiuvele 
ale regr tatului poet și prosator olteu 
Traian Demetrescu.

*
In Institutul de editură Italian 1. Sa

mitca din Craiova a apărut: Istoria tea
trului român, da Mihail N. Belador, artist 
al Teatrului Național din Iași. Acest valo
ros și interesant op e împărțit în două 
părți, cuprinzând în partea primă istoricul 
desvoltărei teatrului român, er în partea a 
doua repertoriul teatrului român. Un esem- 
plar (120 pag.) costă 1 leu și 50 bani.

*
In editura librăriei Socec <& Comp, din 

BucurescI (Calea Viotoriei 21) a apărut: 
Povățuitorul studiului limbii române în 
clasele primare de 1. Manliu, profesor de 
limba și literatura română la institutul pe
dagogic de institutore din BucurescI. Carte 
autorisată prin deoisiune ministerială pen
tru usul învățătorilor și învățătârelor, al 
institutorilor și institutârelor, precum și 
pentru elevii și elevele șcâlelor normale de 
învățători și învățătore, de institutori și 
institutore. Aoest op e forte voluminos, cu- I 

princjend 710 pagine de tipar compres și 
pe lângă aceea o interesantă prefață de 
26 pagine. Eruditul autor a împărțit aoâstă 
voluminâsă lucrare în două părți: una țeo- 
retioă, care este un fel de enciclopediă a 
învățământului limbii, fiind tratate în ea 
tote ramurile de învățământ ale limbei. In 
partea a doua se află un curs complet de 
lecțiunl practice. Un esemplar oostă 6 lei.

*
Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 

francate. De vendare la administrația 
nâstră.

DIVERSE.
Pădurile Statelor-Unite. Suprafața to

tală a pădurilor Statelor-Unite este estimată 
la două milione kilometre pătrate, adecă 
26. p. 100 din suprafață. ConsumBțiunea 
actuală se desfaee în modul următor pe un 
an: Lemne de lucru 140 milione steri. 
Lemne pentru drumuri de fer 17 milione 
steri. Lemne pentru cărbuni 7 mii. steri. 
Lemne pantru foc 504 mii. steri. Lemne 
pentru uzine 4 mii. steri. Cousumațiunea 
totală atinge cam 680 miliâne steri și se 
prevede oă pădurile Statelor-Unite nu după 
mult timp vor fi insuficiente, având în ve
dere enorma oonsumațiune, mai ales ou 
modul de exploatare actuală și nepreve- 
derea populațiunilor. Asemenea perderea 
anua'ă cu incendiile de păduri este eva
luată la mai mult de 60 miliâne franci, și 
încă aoâstă oifră a fost întreoulă în câți va 
ani. In 1894, de exemplu, astă țifră a fost 
atinsă numai de singurele state Minnesota 
și Wisconsin.

Tunul în serviciul musicei. Cu oca
zia festivităților date dilele trecute în Pa
ris în onorea Țarului și a Țarinei s’a dat 
și. o representațiă de gală la operă. La in
trare în sală, Suveranii au fost primiți 
ou imnul rusesc exeoutat în mod grandios. 
Pentru a măr1’ efeotul, unele pasaje ale 
imnului erau însoțite de salve de tunuri, 
și peutru ca acestea să coinoidă exaot ou 
măsura musicei, era întoomit un mecansim 
de transmisiune electrică, în cât prin atin
gerea unor olape se obținea desoăroarea 
la timpul vroit a tunurilor. In acest scop 
fusese construite două mici tunuri și așe- 
date în aproprierea salei de speotacol.

„ALBINA" institut fle creflit și fle economii. 
JFiliaSa SBrașov.

Conspectul operațiunilor în luna Octoinvre 1896. 
Intrate:

fl. 899,499.97

Numărar ou 1 Oot. 1896 fl. 12,496.29
Depuneri spre fructificare . îl 186,761.10
Cambii răscumpărate. îl 142,838.77
Conturi curente .... T) 27,942.13
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . îl 27,860.80
împrumuturi pe producte . îl 1950.-
Monetă............................. n 71,77.97
Comisiunl, cupâne și efecte n 38,374.46
Interese și provisiuni . . îi 15,268.46
Diverse............................. 5,411.45
Rimesse............................. 1,760.86
Bănci ........ a 407,857,68
Devise............................. îl 23,800.-

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare
Cambii escomptate . .
Conto curent ....................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi.....................
împrumuturi pe producte .
Monetă..............................
Comisiunl, cupâne și efecte 
Interese și provisiuni
Spese și salare....................
Diverse..............................
Rimesse.............................
Bănci..................................
Devise.............................
Numărar cu 31 Oct. 1896

fl.

îl 

îl

258,533,32
131,726.24
33,749.35

fl

îl

îl

îl

îl

îl

îl

îl

îl

w
î>

fl. 899,499.97

26,113.-
1.690.—
6,046.18 

24,943.94
888 72

2,062.66
3,992.35
2,001.14 

329,180.42 
71,400.-
7,272 65

V. Bologa m. p. 
diligent.

N. P. Petrescu m. p. 
adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil. 1

PrDDTietar ■ Or. Assreb ESwff’eșiiaiaw.
Redactor responsabil: Qregcwsu
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Cursul la bursa din î?iena.
Din 3 Noemvre 1896.

Renta ung. da aur 4% .... 121.65
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.15
Iapr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 122.—
trnpr. o&il. fer. ung. în argint 4l/2°/0 100.75
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 120.75 
Bonuri rurale ungare 4% ... 97 30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— 
împrum. ung. cu premii .... 155.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137. — 
Renta de hârtie austr................... 101 10
Renta de argint austr....................101.—
Renta de aur austr...............................121.95
Losuri din 1860 ......................... 144.—
Acții de ale Băncei austru-ungară. 933.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 403.75
Aofcii de-ale Băncei austr. de credit. 366.75
Napoleoudori.................................. 9.52
yfărci imperiale germane . . . 58.70
London vista....................................119.70
Paris vista.................................. 47.47'/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101 20
Note italiene.................................. 44 45

Cursul pieței Krașov.
Din 4 Noemvre 1896.

Ruble rusesc! Gump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesoi Cump.
^oris. fono. Albina 5%

Banonote rom. Oump. 
Argint român. Gump. 
Napoleon-d’ori Gump. 
Galbeni Gump.

9.48 Vend. 9.51
9.45 Vend. 9.48
9.50 Vend. 9.53
5.60 Vend. 5.65

126.— Vend.
—Vend. — 
—.— Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75

Mașini de cusut Wertheim 
cu înpunsetură duplă.

Cadou potrivit de Crăciun 
fabricat german de clasa primă.

Pentru casă și meseriași liferez 
în totă monarchia Aus-

= Garanție
5 ani.

loco Viena 
tro-Ungară. 
Mașină de picior

braț înalt.
Mașină de mână

braț înalt.
Mașini cu cora-

Dinîe rotunde.
Timp de probă

30 jiile.
Ori ce mașină, care în durată 

de 30 dile nu se va dovedi de bună, 
o primesc îndărăt pe spesele mele.

Prețul curant și mostre cu
sute stau la disposițiă

Casa de export Mașini (le cusut 
Louis Sifauss,

firma protocolată la tribunal comerc.
Liferantul reuniunei a amploia- 

ților de stat.
Wiena, IV., Margarethenstr. Nr. 12.

1100,2-5.
09

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
a 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Brassovârmegye alispânjâtol.

Sz. 16797—1896.

Hirdetmeny.
Brassb vârinegye torvenyhatb- 

sâgi bizottsăgânak folyo evi oktdber 
h6 14-en tartott rendes kozgyulâse- 
ben hozot hatârozata alapjân ezennel 
kozhirre teszem, hogy elhalt Stre- 
voiu Miklbs Brassă vâros I-s6 vă- 
lasztb keriilet 3-ik alvâlasztb kerii- 
lete (Brassb kulvăros Bolgârszeg) âl- 
tal megvâltasztva volt t.orvenyhată- 
sâgi bizottsâgi tag helyenek ezen 
keriilet âltal leendd betoltese czeljâ- 
băl a vâlasztâs 1896 evi november 
h6 23-ik napjăn a gozfiirdOnel lev6 
tornateremben megtartatik.

A vâlasztâs kezdodik reggeli 9 
ărakor es vegzodik d. u. 4 brakor.

A vâlasztăs vezetesere kikulde- 
tett: elnokiil : Soresku Octavian, 
helyettes elnokiil Schmidt Vilmos.

Vegiil kozhire teszem, hogy a 

-v i s!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reîno 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admiîiistraț. „$az. TransA

vâlasztfi jăgosultaknak Brasso văr- 
megye igazolb vâlasztmânya âltal 
osszeâlitott năvjegyzeke irodâmban 
a hivatalos 6râk alatt folyb evi no
vember h6 20 ik napjâig bârki âltal 
betekinthetd.

Brasso, 1896 evi Okt. ho 31-en.
Dr. Jekel Frigyes,

1104,1—1. alispân.

De vândare
fen pentru economii de oîB

Se oferă pentru cumpărare șepte 
Clăi de fen aflătore în Poiana Bra
șovului. Oile pot fi tinute peste ernă 
la locul unde se află și fenul. Cum
părarea se păte face în condițiunl 
forte favorabile.

Pentru informații a se adresa 
la proprietarul D-l loan Stingh.6 în 
Brașov (Scheiu) Strada Tocile Nr. 32 
(vecinătatea a 4-a).

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din § Oct- 1800

Budapeuta-Predefti

Tren 
de 

persdn.

Tren
accel.

Tren 
deTren

mixt. peTsân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persdn.

Tren
mixt

Tren
aceel.

Tren 
de

Tren 

accel. person.

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

tren
mixt

tren 
de 

persdn

T Ghiriș
« Turda

1
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
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
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

5.10
8.00

9.07
9.37

10.37 
Tr. pra.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16

11.40
11.65

8 05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
5.39
6.08
6.19
6.57
7.30

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

5.55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8,38

Y
sos.
pl.

3.55
4 40
5.10

12.00

9 09;

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.261
12.58

1.151
1.341
2.09!
219
3 01
3.31
9.30

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok . . 
P.-Ladâny. . 
Oradea-mare .
Mezc Telegd
Rov . . .
Bratca . .
Ciucia . .
B.-Huiedin
Ghârbău .

CI uși u .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vințui de 
Aiud
Teiuș
Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

HOfl.

(pl. 
'sos.
A

1.55
7—
3.37
1.19 

TL04 
10.44 
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

L|>

sus

I pl.
Isos.

Tr. expr.
-+J

pq.
3.36
3.18

2.48

Copșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora - 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apeța . ,
FeldioraY

SO8.I
pl. / Brft?0V •
Ț Timiș .
Y Predeal

scs. Bucuresoi

I pl- 
[sou.

A■

<pl. 
lSO3.

1
pl-

2.15
2 12

1.40
1.06

12.52
11.54

11 11

10.10
10 05

9.39
9.12
5.35

8.00
7 10
6.13
5.38 

'5.49 
'4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
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

1 55
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

Uwieerdea — Oșorheiu — B£.egli.->săsesc.

6

Tren
mixt

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
de 

persdn

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . • 80S.
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . •
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . •
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. i J pl-
5.40 10.42 5.36 pl. j Oșorhei . • Isos
7.141 12.16 7.14 SOS. Regh.-săs.. . pl.

însemnate in stâDga stațiunilorNotă: Orele 
msemneză orele de nopte.

Trenu 
de 

persbn.

7.45
7.02
6.28 

~5?34

Trenu 
de 

persdn.

2.36
1.58
1.19

12.25
9.20
7.54

sunt a se ceti

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23 
tr.pera. 

T.35
4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17 

12 57 
12.32 
11.59 
11.28 
11.10 
11.05 
10.48 
10 18
9.43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3 32

: 6.20
' 8.10

4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38

1 3.06
2.40
2 26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25 

■9.01
8.28
7.48
9.08
8.28
8.01
3.15

i 

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41

& li i r i ș — T u

5.05 10-30
4.45 10.10

ele 
person.

Copșa-inicft. — — AvrSg — JFăgăeaș

TrenH 
de 

persdn. mlxtu

Trenu

12.42
9.59

11.01
9.54
9 35
8;05

tren 
de 

person.

2.20
3.57
4.19

tren
mixt

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10 28

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

Tren 
mixt

tren 
de 

persan.

4 45
6.35
7.01
4.34
6.16
8.42

11.55
1.25
1.48

tren
mixt

11.35
11.54
12 20

trenu
mixtu

4,55
6.36

tren
mixt

tron
mixt

Tren 
mixt

tren
mixt

3.20
3.00

tron 
do 

person.

9.12
8.52

tren 
de 

person.

tren 
de 

persdn.

7.10
8.50
9.15
2X)5
3.58
6.35

pl.

sos. 1
pl. 1

sos.

Copșa niieă
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

sos.

pl-

ti 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

57
ad 
(L 
ImCD

«5 a

3 >

12
CD-

6.25
5.07
4.40

4.30

si h'

trenu.
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

7.44
6.20

4.25
4.48
5.23

10.28
10.46
11.12

10.25
10.05
9.38

tren 
mixt

4.50
4.34
4.10

tren 
mixt

Sinieria . .
Cerna.
Hunedora .

ÎS i nt e r i a (P i si1) — II u n c <B o r a

V

4.20
5.35

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

trenu
mixtu

Brașov < 
Zernești.

1.29
12.05

A v a «1 — T

oj

u O
8
O

trenu 
mixtu

8.34s
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

« 9.10
110.28

12 41
1.54
3.02
341
4 55

c
B
5‘
oO

Cî ș>«

Mureș-Ludoș
Zau . . .
Țagn-Budatelio 
St. Mihaiu de câmpie 
Lechința. . .
Ș.-Măghiăruș .
Bistrița

6.46 7.21
5.49 6.24

A dS 4.60
H fl" 3 44

-’3 2.48o J—(aS 2.01
O b 1.16

-s' Î7 £
O E? 2c (X> 2 

<T- —
9.4u
8.46
7.43
6-52
5 55

trenu 
mixtu

6.20 11.25 5. Arad ......................... 6 10.43 3.44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vinga . . . 9.42 3.01 10.11
8.01 1.10 7.39 1 Tiniișora . . • • 8.20 2.— 9.10

12.47 8.47 12 27 5.10 Seghedin. . . aa 6 05 2.30 10 05 2.15

trenu 
mixtu

trenu .
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixiu

trenu 
mixtu

Sighișora-Odarfaeias-secesesc.
trenu 
mixtă-
5.32
4.54
3.-

5.30
5 42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu .
„ Selemberk 
„ Cisnădie

7.10
6 57
6.36

8.31
7.38
6.55
5.50
5.04
3.30

de sus în jos, cele însemnate în drepta de

9.20 3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

jos in sus. — Numerii

9.07
8.46

9.51
9.02
7.15

Sighișora . . . 
Hașfaleii . . .
Odorheiu-secuosc.
încuadrați eu linii mai negre

V

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


