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§2. Brașov, Vineri, 14 (26) Aprilie 1895.

Pesimismul în biserică.
i.

Brașov,'13 Aprilie v. 1895.
Intre discursurile rostite de Ar- 

chiereii noștri gr. or. cu ocasiunea 
deschiderei sesiunei actuale ordinare 
a Sinodelor, se distinge discursul 
Escelenței Sale Archiepiscopului și 
Metropolitului, nu atât prin scurți- 
mea sa, cât mai vârtos printr’un pe
simism neobicinuit, ba uimitor chiar, 
ce resuflâ din el.

Archiepiscopul Miron Romanul, 
accentuând, că se împlinesc 20 de 
ani, de când conduce archidiecesa, 
zugrăvesce starea actuală a bisericei 
române ortodocse din Ardâl cu cu
lorile cele mai posomorite și face 
nisce constatări, cari trebue sS ne 
umple de întristare și de îngrijire 
pentru viitor.

După doue-decl de ani de păs
torire numitul archier.eu vine și ne 
spune, că s’a desbrăcat de multe ilu- 
siunl, ce le avea; că instituțiunile 
create prin statutul organic n’au pro
dus resultatele așteptate, ca adecă 
biserica se se consolideze și se se 
întărâscă; că în biserică se mani
festă recelă, indiferentism și spirit 
de partidă; .că interesele ei de con
servare și de întărire sunt călcate și 
în viața publică cetățenescă; că lupta 
află pe credincioși divisațl și slăbiți 
și că, prin urmare, nu mai conteză 
ca odinioră la o însuflețire generală 
și durabilă pentru interesele bise
ricesc!.

Spre a da și mai mare greutate 
vorbelor sale, Metropolitul le intro
duce cu declararea, că „va încunjura 
frasele gole“ și va atinge numai o 
cestiune, a căreia greutate și însem
nătate o lasă în judecata membri
lor Sinodului.

Ei bine, despre gravitatea ace
lor constatări a capului bisericei cre
dem, că vor fi fost la moment con
vinși toți câți au au^it și au cetit 
discursul seu. Deră nu toți își vor

fi dat pdte sdma în ce consistă mai 
ales importanța lor cea mai durerdsă.

Acestora le vom spune la rân
dul nostru, că cea mai durerhsă în
semnătate a espunerilor archipăsto- 
rului este, după a ndstră convingere, 
lipsa totală de esplicare, de mo
tivare a lor.

Metropolitul arată relele și nea
junsurile, fără se ne spună cu nici 
un cuvânt, cine pdrtă vina la tdte 
aceste rele, cari astădi, chiar după 
cuvintele sale, au pătruns adânc în 
organismul bisericei.

Ba mai mult. Prin aceea, că 
și-a accentuat desilusiunarea creând, 
că nu mai conteză ca odinibră la o 
însuflețire generală și durabilă pentru 
interesele bisericescl, Escelența Sa a 
esprimat chiar o îndoielă dre-care 
în îndreptarea relelor. Și aici începe 
pesimismul seu, ce trebue se ne în- 
grijâscă cu atât mai mult, cu cât 
suntem lăsațl în întunerec și în ne
siguranță asupra isvorului acelor rele 
și neajunsuri, ce bântue biserica ro
mână greco-orientală și cu cât, sin
cer mărturisând, face impresiunea, 
că acest pesimism s’ar estinde și 
asupra vitalității constituțiunei bise
ricescl însă-șl.

Face, 4icern> acesta impresiune 
și tocmai de aceea a trebuit se sur
prindă pe toți, cari pănă acuma la 
tote ocasiunile au ve$ut pe Esce
lența Sa accentuând cu tăriă cre
dința și alipirea sa față de așe4ă- 
mintele constituționale ale bisericei.

Statutul organic este o mare 
operă, un plau grandios, creat de-o 
minte ageră, prevecjetdre, și dâcă 
acest plan uu s’a pus nici pănă acuma 
cum se cade în lucrare, în tote păr
țile sale organice; decă acele insti- 
tuțiunl frumbse.n’au produs în ar- 
chidiecesă fructele și resultatele do
rite; decă „prin participarea în mă
sură mare a elementului clerical și 
lumen la conducerea afacerilor bise
ricescl nu s’a consolidat și întărit bi
serica,, ; decă credincioșii sunt divi-

sațl în partide și în mare parte reci 
și indiferenți față cu biserica, care 
este causa și cine pdrtă vina?

Din raportul general al Consistoriulu i 
archidiecesan plenar.

Estragem următărea parte din 
raportul general al Consistorului ar
chidiecesan din Sibiiu, adresat cătră 
Sinod:

Ou privire la agendele, de cari s’a 
ocupat plenul consistorial, acelea se cu
prind în următorele:

I. Cât pentru corporațiunile și orga
nele bisericescl din archidiecesă, instituite 
pentru periodul 1893—1895, acelea funcțio- 
neză în regulă cu escepțiunea câtor-va, a 
căror constituire se afiă sub pertractare la 
oonsistoriul archidiecesan.

II. Asesorii consistoriali, aleși în șe
dința Ven. sinod dela 3/15 Main 1894, au 
fost induși în oficiile lor pentru periodul 
curent pe lângă împlinirea formelor pres
crise îndatinate.

Ca un inoident regretabil însemnăm 
aici, că asesorul consistorial protosnioel Ni- 
canor Frateș, în urma debilitării mentale 
constatate judecătoresce, este pus în defi- 
oiență ou pensiune normală în sarcina fon
dului de pensiuni, și este declarat de neapt, 
er pentru mandatele ce le are, ca deputat 
la sinodul archidiecesan și la congresulna- 
țional, s’au pus la cale alegeri nouă.

Un alt incident de asemenea regreta
bil este: că asesorul consistorial Nicolau 
Cristea și profesorii seminariall Dr. Daniel 
P. Barcianu și Demetriu Comșa, în urma 
unor delicte politice, au fost judecați la în- 
ohisâre de stat pe mai mult timp. Dintre 
aceștia asesorul Nicolau Cristea, după oab- 
sentare de 8 luni, a re’nturnat la oficiul 
său, suplinit în mod provisoriu prin alțl ase
sori, și consistorial dându-i reprobă pentru 
activa sa participare în afaceri politice și 
oprindu-l tot-deodată pe viitor dela astfel de 
ingerințe streine de oficiul seu, l’a admis la 
continuarea funcțiunilor de asesor referent; 
âr cestiunea salariului său, sistat din par
tea guvernului, a rămas să se reguleze se
parat pe basa normelor esistente și a unui con-

clus consistorial, după care celor judecaț 
pentru delicte politice li-se detrage jumă
tate din salar pe timpul absentării lor 
dela oficiu.

Afacerea celor doi profesori numiți 
mai sus este și mai gravă, nu numai pen- 
tru-că ei sunt judecați pe 2*/2, respective 
pe 3 ani cu închisore de stat, ci șipentru- 
că guvernul a ordonat espres să fia ambii trași 
în cercetare disciplinară după eșirea lor din 
închisdre, ceea ce pentru consistor va fio 
afacere unică în feliul său, nefiiâd pănă 
acum precedente pentru astfel de afaceri 
de natură politioă.

III. Protopresbiterate vaoante au ră
mas din anul 1893—4, Și anume: Abrud, 
Deva, Hațeg și Mediaș, la cari în cursul 
anului 1894 s’au mai adaus: Cetatea de 
pâtră, Dobra și Orăștiă, ai căror protopres- 
biterl Ion Șovrea, Romul de Crainic și Ni
colau PopovicI în cursul anului 1894 au 
eșit din viâță. Protopresbiteratul Media
șului s’a întregit în 1894, âr celelalte s’au 
provăcjut cu administratori protopresbite- 
rall; și tot asemenea și protopresbiteratul 
Sebeșului al cărui protopresbiter, loan Ti- 
peiu, ajuns la adânci bătrânețe, la cererea 
sa propriă, a fost pensionat. S’au luat însă 
măsurile de lipsă pentru întregirea proto- 
presbiteratelor vacante, și anume • pentru 
protopresbiteratul Hațegului s’a publicat și 
concursul prescris și oelelalte vor urma la 
rândul lor, fiind deja puse la cale între
girea lor.

IV. Cu privire la ajutorul de stat al 
biserioei nostre, afacerea în sensul conclu
sului Venerabilului Sinod archidiecesan dela 
27 Aprilie (9 Maiu) 1894 Nr. 45, s’a pro
movat la Măritul Congres național-biseri- 
cesc; și asupra pașilor, ce se vor între
prinde de acolo, se va relata Venerabilului 
Sinod la timpul său.

V. Ajutorele din fondul bisericelor, 
destinate comunelor nostre bisericescl la 
zidirea, repararea și înzestrarea bisericelor, 
s’au împărțit și în anul espirat după praxa 
îndatinată, în plenul consistorial, la propu
nerea senatului bisericeso.

VI. Tot asemenea s’a purces și la îm
părțirea de ajutore la școle și la învățători, 
din fondul soolar eparchial.

FOILETONUL „GAZ. TRANS? Ea a văcjut cum ’i se uscă
Ai feții rumeni trandafiri 
Și cum își vinde fecioria
La pătimașele simțiri.

Ea a văc|.ut Pe fiul dHui® 
Tot mai mult la plăceri deprins 
Având unica mângăere:
Al mai mustra numai în vis. —

După o nopte petrecută
In beutură și plăceri
Durmea în pat perdutul tînăr 
Spășind duloeța prin dureri.

Și-a visat, că merge sâra 
Pe strade printre des popor,
— Ș’atâția ochi frumoși îl chiamă 
La al plăcerilor isvor.

Un lampagiu colindă ’n pripă 
Pe la lâmpașe, — le-au aprins;
Par’că sunt puse să lumine 
Drum patimilor într’adins.

Der âtă o femeiă trece
Cu chip așa fermecător!
— Pe trup lumina i-se ’ngână 
Cu umbra ’n fața formelor.

Puțin lumina îi arată
Ca mai mult ale lui dorințl,
Să crescă după ce e ’n umbră 
Așa ispititor de minți.

Cu voluptosele ei forme
Așa îl sgudue în trup,
De fuge ca nebun în urmă-i 
Cu lăcomia unui lup.

Zadarnic după ea gonesce, 
Căci n’o ajunge nici decum,
Tot mai departe o (foresee 
Și mai aprins e el acum.

O nălucire ea să pare
Mereu făcându-i semne lui, 
Și ochiul lui aprins se scurge 
După frumsețea trupului.

Dâr cum urmau în gona iute
Ei din cetate au trecut,
Și ât’-ajung pe nesoiute
In strade de suburbiu mut.

Dâr pe la morțl și pe la bolnavi 
Să mai zăreso făclii ardând. — 
Femeia fuge tot mai iute,
El după ea așa strigând.

„De ce nebuno fugi de mine?— 
„Unde ’ți-e cuibul plin de doru ? 
Der vânturi reci îi dau răspunsul 
Aprinsului întrebător;
„Opresce-te acum din fugă“ ! — 
„Avere-’țl dau cât, nu gândesc? ! 
Așa striga la ea perdutul 
Arcjând de patimi tinerescl. 
Nu se mai vede nici o casă, 
Căci au ajuns în cimitir — 
Pe-’ntinsul lui morminte triste 
Și crucile pe ele-’n șir.
Atunci femeia se întârce 
Spre el cu chip urît sohimbat, 
Și-’nbrățișându-l el cunâsce 
Că după Mârte s’a luat.
Dâr deșteptat abia din somnu-i 
El visul l’a uitat de erl, 
Și-’ncepe traiul din-’nainte 
Săpându-șl grâpa prin plăceri. 
Mirâsa ce-a dorit în visu-i 
In scurt a fost mirâsa lui, 
Altarul i-a unit la urmă 
In liniștea sicriului.
Brașov.

I. Prison.

Ilustrare in vis.
(.După, Lenau).

In capitala desfrânată
Un tânăr ducerile dulci, 
Perdând a vieții primăvară.
— Părinții ? — odihnesc sub cruci.

Când mama lui era pe mârte,
Cu chipul veșted și uscat, 
Pe el punând răcita-i mână 
Abia l’a bineouvântat.

Sărmana! — chiar și cel din urmă 
Pic de putere ’și-a mai pus 
Simțind, că de copil se rupe, 
Simțind al trupului apus.

Eterna dragoste de mamă 
O ține tot lângă fecior,
Cum raza lunii peste nopte
E tot pe lângă călător ;

Chiar și ca spirit ea plutesce 
Lângă copilul ei drăguț;
—Der cât e patima de tare
Atât e mortul de slăbuț.
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VII. In fine ajutorele din fondul Ru- I 
dolfin s’au distribuit, ca paușele de oance- 
lariă pentru oficiile protopresbiterale și oa 
contribuirl la fondul de pensiuni în sen
sul §-lui 4 al statului acelui fond.

VIII. Fondul de pensiuni al aițchidie- 
oesei, intrat în vigore cu 1 Ianuarie 1893, 
oontinuă activitatea sa binefăcătâre, atât 
față ou preoții neputincioși, cât și față ou 
familiile orfane ale preoților decedați.

IX. In fine oât pentru ajutorele din 
^Fundațiunea Andronik acelea s’au votat 
în ședința plenară dela 6 (18) Martie a. o. 
și s’au conferit pentru 1895: 1) La 64 în
vățăcei â 30 fi. anuali în suma de 1920 fi.;
2) la 14 sodall, â 30 fi. suma de 420 fi.;
3) la 24 măestri, adecă sodall în condițiuni 
de a se face măestri, 24 ajutore â 60—100 
fi. = 1550 fi., peste tot la 102 persone 
s’au dat ajutore în sumă de 3900, ou 60fi. 
mai mult deoât în anul 1894.

„Agliardi și Românii din Ardeal11.

Sub titlul acesta „Budapesti Hir- 
lap“ dela 24 Aprilie publică o co
respondență, ce i-s’a trimis din Cluș 
și în care se vorbesc cele mai ab
surde lucruri. Pentru curiositate dăm 
un estras din numita corespondență.

Când Românii de-aicl — d^00 cores" 
pondentul din Cluș al foiei maghiare — 
au sciut, că nuncțpl papal merge pe câte
va cjîle Budapesta, au ținut o conferență 
în care au hotărît, să trimită la Budapesta 
pe-un advocat și tribun român, cu misiune 
specială la nunoiul Agliardi. Advooatul B. a 
și călătorit la Budapesta, a cerut audiență 
și s’a reîntors în 22 1. c. la Cluș. El nu 
ascunde, oă misiunea lui a suferit nau
fragiu. Misiunea trimisului român a fost, 
să ceră intervenția lui Agliardi la Majes- 
tatea Sa, ca deputăția valahă, ce nu peste 
mult va duoe un nou Memorand la Viena, 
să fiă primită de monarch.

Nunciul a declarat, că un ast-fel de 
pas nu se unesce ou misiunea lui, deoreoe 
trimisul Papei nu se amestecă nici odată 
în afacerile interne ale respectivului stat...

In decursul conversației advooatul ro
mân a espus nunciului gravamenele Româ
nilor și i-a comuuioat, că ce pretind Ro
mânii din Ardeal, ca garanță, — pentru 
valorarea drepturilor lor politice în Ardeal. 
Agliardi, ascultând pănă la fine pe trimisul 
român, a dis: „Eu așa sunt informat, că 
guvernul maghiar, respective ministrul-pre- 
ședinte maghiar, este gata a lua în consi- 
derațiune tâte acele pretensiunl îndreptățite 
ale Românilor din Ardeal, cari se pot cu
prinde înlăuntrul barierelor statului ma
ghiar. Concesiuni, cari ar periclita unitatea 
statului maghiar și i-ar slăbi puterea, nu 
se pot pretinde dela guvernul maghiar. Ce 
privesce St. Scaun, dorința nostră cea mai 
fierbinte este consolidarea statului Sf. Ste
fan; Papa consideră Ungaria, ca pe-un 
stîlp al Curiei romane, cu atât mai vîrtos, 
oăcl drumul spre Orient duoe prin Ungaria. 
Una dintre nisuințele principale ale Papei 
este unirea bisericelor orientale și apusene, 
după esemplul Românilor gr. cat. din Ar
deal. Decă Românii ardeleni pun ceva preț 
pe părerea mea, atunci ei îșl vor da si
lință a restabili buna înțelegere între Ro
mâni și Maghiari, renunțând la pretensiunl, 
cari nu se pot realisa.

O fi și asta o poveste de April.

Vorbirea episcopului Mețianu, 
ținută la deschiderea șesiunei ordinare a Sino

dului cparchiei Arad.
Christos a înviat!
D-lor deputațl!

Mă simțeso ferice D-lor deputațî, de 
câte-orl Vă pot saluta în jurul meu, și ca 
pe fii iubiți și ca pe împreună luorătorî cu 
mine în via Domnului; dâr astăzi sunt în
doit mai ferice, văc|endu-Vă întruniți în 
acest sinod eparchial; căci la acest sinod 
se împlinesc 20 ani, de când din voia lui 
Dumnedeu, manifestată prin votul oierului 
și al poporului nostru, biserica nostră cea 
viiă, am fost chiămat la înalta demnitate 
archierescă și la conducerea acestei eparchi 
de Dumnedeu binecuvântată; de aceea Vă 
și salut cu deosebită buouriă.

Mă simțesc ferice, Domnilor deputațl, 
că Provedința divină m’a învrednicit a 

ajunge și acest punct de timp; de aceea 
mai ’nainte de tote mulțămesc și aiol lui 
Dumnedeu din adâncul inimei mele și pen
tru acâstă mare binefaoere spre mine, âr 
drept reounoscință vin a da semă de ta- 
lanții, oe mi-s’au înoredințaț și de resulta- 
tele, ce am putut produce cu toții în acest 
period de timp, pe oum făcut’am acesta și 
la împlinirea celor 10 ani ai archieriei 
mele.

Deși un restimp de 20 ani nu este 
așa mult în viâța unui popor, a unei bise
rici său națiuni, este însă destul de lung în 
viâța unui individ din fruntea unei diecese, 
pentru ași da semă de lucrările sale; de 
aceea mă ored și eu dator cu acâsta nu 
numai D-Vostră, D-lor deputațl, dâr și cle
rului și poporului nostru, pentru ca toți să 
aibă ooasiune a afla cum am chivernisit 
acei talanțl cerni i-aîncredințatDumnedeu; 
mă cred dator cu acâsta, încă și din 
causa timpurilor grele, oe am percurs și per- 
curgem, și a responsabilității, ce avem îna
intea lui Dumnecjeu și a âmeuilor.

Dâr fiind-că la acest sinod se împli- 
neso și 25 ani de la reoâștigarea sinodali- 
tății bisericei nostre, mai ’nainte de a face 
darea de semă, datori suntem, Domnilor 
deputațl, în semn de reounoscință, a reîm
prospăta și aiol, oum făcurăm și în s. bi
serică, în etern binecuvântata amintire a 
acelui mare bărbat, trimis nouă de la Dum
nedeu, adecă a fericitului mare archiereu 
Andreiu baron de Șaguna, care prin multe, 
grele și lungi străduințe, a scos biserica 
străbună din starea oea tristă și durerâsă 
a sclăviei, în care o aruncase vitregitatea 
timpurilor de sute de ani, și a ridioat’o la 
adevărata ei stare și demnitate, mai eso- 
perându-i și străvechiul ei drept de sino
dali tate.

De aceea repet, datori suntem, Dom
nilor deputațl, a ne manifesta și la acâstă 
ooasiune adânca nâstră reounoscință cătră 
memoria aoelui mare archiereu, oarele inru 
adânca sa înțelepoiune, prevădând din bună 
vreme norii cei grei venițl asupra mai mul
tor biserici din patriă, der mai ales asupra 
bisericei nostre, în conțelegere cu fruntașii 
oierului și ai poporului, încă din bună vreme 
angajând pe toți factorii bisericei la con
lucrare comună, a pus în mâna tuturor 
acelor faotorl sortea bisericei nâstre na
ționale.

Din ulteriorele mele espunerl veți bi
nevoi a vede, Domnilor deputațl, în parte, 
în cât pentru diecesa nâstră, unele resul- 
tate îmbucurătore, produse prin asemenea 
oonlucrare comună la desvoltarea și înain
tarea afacerilor nâstre bisericescl; âr pentru 
a cunosce măcar în parte și neajunsele, 
greutățile și unele cercări întâmpinate în 
lucrările nâstre în acest period de timp, 
oarl ni-au împedecat în realisarea de re- 
sultate și mai îmbucurătore : aflu de bine 
a atinge, ârășl numai în parte aceste ne
ajunsuri, greutăți și cercări, peutru-ca și 
D-Vostră, der și clerul și poporul să-și pâtă 
forma o judecată cât mai dreptă în causă. 
De asemenea aflu de lipsă a atinge și la 
acâsta ocasiune resultatele din primul de
ceniu, de la 1875 pănă la 1885, al archi- 
păstoriei mele, amintite deja și la 1885, 
căci acelea formeză basa oelor din al doilea 
deceniu, cum și, căci cele ulteriore oomple- 
tâud pe cele anteridre, la olaltă și împreună 
îșl au valorea lor.

Dintre oercările și greutățile întâmpi
nate în acel period de timp, voiu aminti, 
d-lor deputațl, numai unele mai însemnate, 
din cari veți binevoi a vedâ, că biserica 
nâstră și cu ea împreună mai ales noi ar- 
chiereii, am avut tare puține cjile bune; 
dâr apoi cu atât mai multe cj'l0 grele și 
de durere, din causă, că chiar în acest 
timp s’au ivit cele mai multe cercări grele 
și asupra bisericei nostre naționale.

Astfel chiar în anul 1875, cu care în
cepem acestă dare de sâmă, avurăm a lupta 
contra proiectului devenit lege pentru scd- 
terea învățătorilor noștri oonfesionall de 
sub disposițiunile fondului de pensiune reg- 
nicolar pentru învățători, cu intențiunea de 
a înființa înșine, noi de noi, un asemenea 
fond de pensiune, ceea ce durere, nu ni-a 
succes.

După aceea în 1879 am avut a con
tinua lupta contra proiectului devenit lege 
pentru introducerea limbei maghiare, ca 
studiu obligat și în șcâlele nostre elemen
tare și mai vârtos pentru ingerința cea 
mare ce acea lege o atribue organelor sta
tului și inspectorilor regescl asupra acelor 
șcâle, pe conta autonomiei nostre.

Tot asemenea lupta s’a continuat în 
în 1883 contra proieotului devenit lege 
pentru Introducerea limbei maghiare și în 
șcâlele medii confesionale, și ârășl mai vâr
tos pentru ingerința prea estinsă a statului 
și asupra acelor școle medii, tot pe conta 
autonomiei nostre.

In 1885, provocându-ne la lege, care 
îndreptățesce pe confesiuni a-ș' înființa șcâle 
medii din mijlâcele proprii, am cerut cu 

multă stăruință concesiune pentru înfiin
țarea unui gimnasiu român confesional aiol 
în Arad, de care avem oea mai simțită 
lipsă: dâr durere și asemenea cerere justă 
ni-s’a denegat.

In anul 1891 am avut a lupta contra 
proiectului devenit lege pentru asilele de 
prunci în etate de la 3—6 ani; tot aseme
nea și aici fără resultat.

In 1893, când într’una cu ameliorarea 
lefilor învățătorescl se proiectase o inge
rință aprâpe nețărmurită din partea statului 
în aoelea școle la a căror susținere i r con
curge și el cu ajutor de peste 60 fi. pe 
an, am luptat din tâte puterile și contra 
unei asemenea ingerințe; der și aici cu 
același nesucces ca și în celelalte cause.

De la șcâlă sa trecut la biserică, unde 
în anul espirat 1894 s’a proiectat și s’a și 
legiuit introducerea căsătoriei civile și a 
matriculelor civile atât de vătămătâre și 
pentru biserica nostră, contra cărora încă 
am luptat cu toții, din tote puterile, dâr 
— durere — tot fără resultat.

Mărginindu-ne numai la acestea, în- 
cheiu șirul cercărilor, de și ași mai putâ 
aminti unele mai ales locale, dâr nu mai 
puțin grele; âr oa să vă convingeți și din 
acestea despre vitalitatea bisencei nostre, 
D-lor deputațl, trec la enumerarea și a 
unor resultate mai îmbucurătore, ce s’au 
produs pe lângă tâte cercările și greutățile 
ce am întîmpinat.

SCiMLE BiLEL
— 13 (25) Aprilie.

Guvernul și partida poporală. „Ma- 
gyarorszâg“ spune, oă ministrul-președinte 
Banfîy și ministrul de interne Perczel au 
dat ordin tuturor fișpanilor să caute a se 
informa despre starea și organisația „par
tidei poporale^ în fiă-care comitat, âr des
pre cele esperiate să raporteze imediat 
ministru’ui de interne.

—o —
Deputat și fisolgăbireu. Foile ungu- 

rescl aduc scirea, că deputatul dietal Sima 
Ferencz a fost atacat Marți diminâța, în 
gara din Szentes, de cătră fisolgăbirăul din 
Dorozsma, Coloman Mat&ffy, care armat 
c’un băț mare, a năvălit asupra lui Sima 
și i-a dat o grea lovitură deasupra ochiu
lui. Lovitura a causat o rană mare, și cu 
tâte oă sângele îi năpădise fața, Sima s’a 
aruncat asupra fisolgăbirăului și l’a isbit la 
pământ. Lui Matâffy i-a succes să scape și 
să fugă. — Frumâse treburi ungurescl.

—o —
Nou ambasador rusesc în Viena a fost 

numit contele Petru Kapnist.
—o—

Logodnă. Anunțăm ou plăoere logodna 
simpaticului și zelosului naționalist d-1 loan 
Gr. Babeș din Azuga, cu stimabila d-ră 
Alexandrina Jinga. — Adresăm tinerei pă- 
rechl felicitările nostre cele mai cordiale.

—o—
Censura de advocat a depus’o în 22 

1. o. cu succes forte bun d-1 Dr. loan 
Nedelcu, la tabla regâscă din Budapesta.

— o —
Concert: Atragem atențiunea publicu

lui asupra concertului, ce’l va arangia Mer- 
curl în 8 Mai, în noua sală de concerte, 
d-șora Lula Gmeiner, cunoscuta cântăreță 
brașovână, cu concursul d-nei Maria Hintz 
și al prof, de musică Rudolf Lassel. Veni
tul curat al acestui concert în parte se va 
distribui pentru scopuri de binefacere. Pre
țul locurilor: balcon: 1 fl. 50 cr.; cercle: 
1 fl. 50; parchet I: 1 fl. 20; parchet II: 
1 fl.; rangul 1:1 fl.; parter; 80 cr.; stat și 
galeriă: 60 cr.; studențl: 40 or. Bilete și 
programe se pot căpăta, începând din 29 
1. c., la librăria Hiemesch.

Dela comunei. Ședința representanței 
comunale dela 2d Ayrile n. Președintele face 
ounoscut, oă lucrările dela promenada nouă 
între Brașovu-vechiu și Blumăna nu s’au 
dat prin licitația, Schuster e nemulțumit 
ou acest răspuns la interpelarea sa și pro
pune a se pune cestiunea la ordinea dilei 
în ședința viitâre. Se trece la ordinea dilei : 
Se aprobă un împrumut dela oassa de păs
trare în suma de 190,000 fl. spre zidirea 
unei casarme pentru cavaleriă cu 5°/0 in
terese și 0.36°/0 cuota de amortisare, în to
tal 5.86°/0 în 50 de ani. — Petiția lui E. 
Erdelyi de a putâ pune vara mese înaintea 

cafenelei de pe promenadă, se aprobă în 
dimensiune de 20 metri lungime c’o plată 
de 250 fl. pe vară. — Cererea de pensio
nare a amploiatului Gabr. Cserey, care se 
află în cercetare disciplinară, se respinge ou 
mare majoritate în urma propunerei prof. 
Vlaiou. Disciplinarea se urgitâză. — Pen
sionarea administratorului cassei de invalid! 
(Petcuț) F. Hellwig se amână pănă după 
disciplinarea introdusă în contra lui. — 
Cererea lui H. Aronsohn pentru închirierea 
localităților de sub „sfat“ fără ofert pănă 
la anul 1900 se primesce, Dr. C. Lurtz 
anunță recurs. Ședința se continuă adl, Joi.

Cestiunea ost-asiatică.
Cestiunea ost-asiatică, în urma înche- 

iărei păcei între China și Japonia, devine 
tot mai acută, deâre-ce puterile europene 
nu suut învoite de loc cu condițiunile de 
paoe stipulate.

țliarul german „Nordd. Allg. Zeit.1* 
află, că interesele germane sunt amenin
țate prin punctele de pace, și pretinde in- 
tervențiunea puterilor.

Presa rusâscă în conținu insistă pe 
lângă sohimbarea condițiunilor de paoe și 
cercurile competente din Petersburg cred, 
că Japonia va și pute fi îndupleoată pentru 
acâsta.

Tot din Petersburg se anunță urmă- 
târea scire: Rusia concentrâză în apro
pierea Japoniei 22 vapâre cu 360 de tu
nuri, cari împreună cu cele francese fac 
laolaltă 37 vapore și 610 tunuri. Afară de 
acâsta se află în disponibilitate o armată 
de infanteria rusâscă, 20.000 de soldați, 
cari țin ocupată insula Yeso, de unde 
Japonia ușor yote fi atacată.

In cercurile diplomatice din Berlin 
se asigură, că nota de protest a puterilor 
oontra convențiunei de pace dela Simono- 
seki, se va preda lui Mikado numai după 
reîntârcerea sa dela Hiroshima la Tokio.

Agentul biroului Reuter din Hiros
hima depeșeză cu datul de 23 1. c., că împă
ratul Japoniei a primit în audiență pe con
tele Ito și pe vicomtele Mutsu, cari au 
fost încredințați din partea Japoniei cu 
8tipularea condițiunilor de pace. Mikado 
făcu observarea referitor la pertractările 
de pace, că punctele principale sunt pe de
plin mulțămitâre și că contribuesc mult la 
gloria imperiului japones; apoi le cjise, că 
e forte îndestulit cu serviciile prestate 
de ei.

îndată după aceea Mikado dădu o 
proclamațiune cătră poporul său, în care 
îșl esprimă îndestulirea sa asupra faptului, 
cum au decurs lucrurile dela începutul res- 
belului pănă la încheierea păcii. Accentuâză 
gloria câștigată prin învingerile armatei 
japonese și-și esprimă dorința ca pacea cu 
China să fiă definitivă.

Apel pentru nenorociți prin foc.
Din comuna Sâncel de lângă 

Blaș ni-se trimite apre publicare ur
mătorul apel:

Onorată Bedacțiune! In 20 Aprilie a. c. 
între orele 11 și 12, în comuna nostră 
Sâncel lângă Blaș, cercul pretorial al Husu- 
săului, din oomitatul Ternavei mici, a is- 
bucnit un foc teribil, care în timp de 2 ore 
a prefăcut în cenușă averea a 21 familii.

Desastrul la carl&'într’un timp așa de 
scurt au fost aduse celea 21 familii, abia 
se pâte descrie, de dre-ce focul ajutat de 
un vânt puternic, ce a bătut dela mâdă-eji 
spre mâ^ă nâpte, s’a potențat întru atâta, 
în cât celor mai mulțl din aceia, cari i-au 
că(jut victimă, nu li-a mai rămas din tot 
ce aveau absolut nimica, afară de vestmin
tele de pe dânșii, — chiar și un copil de 
6 ani în etate, s’a aflat ars de foc, apoi 2 
vaci, 1 vițel și mai mulțl rîmătorî.

In fața acestui desastru, subscrișii, în 
calitate de comitet în causă, ne simțim 
obligați a apela la sentimentele de caritate 
creștină a onoratului public român, mai 
ales acelui din ținutul nostru, și a ne ruga 
să binevoiasoă a sări întru ajutor cu de- 
nariul văduvei din Sânta Evangelie, pen
tru alinarea suferințelor acestor nenorociți.

Promițând, că resultatul ajutârelor



Nr. 82—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

eventuali, earl ne rugăm să să trămită la 
adresa onoratului Domn Ioan Busan pro
prietar în loc și casier în oausă, se vor pu
blica în cjiare cu mulțămită și cum că cele 
primite se vor împărți după cea mai strictă 
dreptate, suntem cu totă stima.,

Ai Onoratei RedaoțiunI.
Sâncel, în 24 Aprilie 1895.

.Z'iharia Bran protopop, președinte. Albert 
Elelt not. comun, loan Busan cassar, Teodor 
Pănădan învățător și membru în comitet.

Teodor Bărbat membru în comitet.

„Atentatul dela Bocsig“.
Procesul Qe calumuiare contra „Magyar Hirlaj'1.

(După notițele luate la pertractare.)
(Urinare).

Ascultarea martorilor.
Dr. A. Laur an.

După depunerea jurământului, preșe
dintele îi ia naționalul.

Martorul spune, oă este doctor theo- 
logiae et philosophise, de 51 de ani, oa- 
tolio de rit grecesc, Canonic gr. oat. în 
■capitlul de Oradea-mare, suplent de vicar 
episoopesc, director al preparandiei gr. cat., 
■rector al internatului de băețl etc.

întrebat fiind martorul, că de unde 
oundsce pe acusator, răspunde, că-1 cunosoe 
•din Oradea-mare, a avut chiar norocirea 
a-i fi ospe în casă, ba odată l’a chiar ru
gat să predice în biserica din Bocsig, cre
zând că va pute influința asupra poporului 
pentru sf. unire. Din viâța privată a acu
zatorului nu scie nimic, decât că se portă 
bine. Că acusatorul ar fi agitat în popor, 
nu scie nimic. întrebat fiind mai departe, 
•dâcă a au4’t ceva despre un atentat, mar
torul răspunde, că a audit despre o astfel 
.de fabulă; i-a spus însu-șl părintele Papp, 
a audit și Escelența Sa episcopul, dâr n’au 
putut și nu putem presupune despre den
sul astfel de lucruri, ce ’i-se impută.

Dr. Robitselc: Aucpt’ai Măria ta despre 
nisce mișcări și agitațiuni antidinastice, 
■cari ar fi fost aduse în legătură cu Esc. Sa 
Episcopul pentru nenorocitul oas dela 
O.-Mare...?

— Am audit, că pe d. Papp l’au adus 
în combinația cu nisce vorbe de acelea 
antidinastice, d’apoi cât pentru Escelența 
Sa, eu îl soiu, și totă lumea îl scie de di
nastic în tot piourul său de sânge, că în 
dinasticism a trăit și ca atare va muri.

Președintele-. Când ai aucjit M. Ta aces
tea? înainte de publicațiunile lui „Magyar 
Hirlap44 ?

— Da, numai cât toți vorbiau despre 
ele ca despre ceva imposibil (kâptelen- 
sâgek).

— Nu ni-ai pută numi oercurile din 
cari au transpirat, s’au ivit aceste scirl ?

— Nu, mă rog....
Dr. St. G. Top: — Măria ta ai fost 

de față la primirea regelui. Cum a fost 
acolo purtarea și ținuta poporului ? Fost’a 
ea vrednică de înalta personă a Majestății 
Sale?

—- Acesta e o întrebare forte elastică, 
pentru-că, mă rog cu umilință, acolo a fost 
și Escelenția Sa Episcopul, pentru care po
porul încă se însuflețesce mult (a kiârt szin- 
ten — seu szinte? — rajong a nâp). Mur
mur în public.

Dr. St. Top (iritat și cu glas înalt): 
E vorba, că poporul s’ar fi presentat în 
mod demonstrativ în haine sdrențurose și 
murdare. Adevărat e ?

— In Boroșsebeș drept că poporul 
de rend era în haine sărăcăciose, dâr de 
sărbătore. Strălucite n’au fost pentru-ă po
porul sărman de unde să aibă? dâr după 
împregiurărl...

— Dela Măria Sa nu mai întreb 
nimica.

D. Robitselc: Așa dâră Măria ta n’ai 
fost în Bocsig, când a trecut Majestatea Sa 
pe acolo.

— Nu, eu am fost numai în Boroș
sebeș la primire.

Horvăth Gyula: Ai cunoscință Măria 
ta, că ore loan Papp este ei de sentimente 
patriotice, ori ba ?

— In ceea-oe privesce patriotismul, 
• densul n’a avut ocasiune să și-l arate în 

mod deosebit. Dâr fiind-că e preot catolio 
îl țin și patriot bun. El ca atare este ou- 
noscut înaintea guvernului său bisericesc. 
Fiind catolio bun, eo ipso trebue să pre
supun despre el că e și patriot bun, de 
alt-cum ar trebui să-1 țin de om fără ca
racter. (Gu glas înalt, petruns și entusias- 
mat). Pentru-că eu, care sunt bun catolic, 
nu pot fi nemulțămitor și necredincios că- 
tră patria, care m’a cresout, și cred că și 
densul e gata, ca și mine, să-și jertfâscă 
viâța și ultima picătură de sânge pentru 
patriă. Pentru că, mă rog, repetez, cine-i 
bun catolio e și bun patriot, trebue să fiă 
patriot fidel, căci dâcă nu, niol oatolic nu 
e. Vrâu să fac aici profesiune de credință 
susținând, că catolic bun nu pdte fi patriot 
rău. De aceea, pentru-oă îi țin preot—și pa
triot bun... (In public Beaud: âljen și mur
mur mare).

• Președintele: (întrerumpend) PoftescI 
Măria Ta să-ți stabilim spesele ?

— Eu nu poftesc nici un feldespese. 
O singură dorință am, ca partidele să se 
împace și să înceteze pîruirea (perlekedâs). 
Reverendissmul Domn să-și întindă mâna 
de împăcare, căci ceroetarea făcută deja l’a 
deolarat deja odată de nevinovat. Nu mai 
spre onorea dânsului i-ar servi, âr nu spre 
rușine, dâcă și-ar retrage aousa și ar ierta 
oelor ce îl vor fi vătămat. Căci cMGem 'n 
rugăciune... (zimbind), chiar preotul 4*ce 
Tatăl nostru „și ne iartă nouă greșelele 
nâstre, precum și noi iertăm greșiților noș
tri14. De aceea ar face bine.j...

Președintele: (întrerupând) Prin acâsta 
oonsider de încheiată ascultarea Măriei 
Tale. Iți mulțămesc frumos.

*
Dr. Lauran face adânci complimente 

înainte, și în drepta cătră jurați, îșl i-a pă
lăria și iese plecându-se adânc cătră Hor
vath Gy., care se ridică și-i re’ntorce com
plimentul... Publicul românesc, rușinat, se 
uită cu indignațiă în urma lui.

(Va urma).

Convocare.
Reuniunea învățătorilor rom. gr. or. 

din despărțământul Făgărașului îșl va ținâ 
prima adunare generală din ăst an Dumi
necă în 16 Aprilie st. v. a. o. în comuna 
Toderița, la care să poftâscă a participa toți 
membrii, precum și alți binevoitori ai sco- 
lei. Epitropiile parochiale și școlare sunt 
îndatorate a provedâ pe învățătorii membri 
cu diurne de 1 fi. și paușal de călătoriă.

Programa: 1) Dimineța la 8 ore a. m. 
asistarea în corpore la serviciul divin și la 
celebrarea parastasului pentru decedații 
membri ai reuniunei. 2) Deschiderea ședin
țelor și cetirea apelului nominal; 3) Rapor
tul cassarului și inoassarea tacselor; 4) 
„România"-, prelegere practică din geogra
fia Europei, predată de loan Giungora; 5) 
„Matei Corvinul", prelegere practică de 
Lazar Sbărneciu; 6) Albina, prelegere
practică din zoologie, de Aurel Opriș; 7) 
Fasolea, prelegere practică din botanică, 
de Vasile Bărbat; 8) Argintul, prelegere 
practică din mineralogia, de loan Baicoiu;
9) Declamarea poesiilor Visul lui Petru 
Rareș (prin Lazar Sbărneciu), și Judecățile 
sunt sărăcie (prin loan Baicoiu), ambele 
din Cartea II de cetire de Ioan Popescu;
10) Constituirea pe un nou period de 3 
ani.

Făgăraș, 26 Martie 1895.
Nicolan Aron, I. Berescu.

președinte.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 25 Aprilie. Partida 

națională în conferența ei de erl sâra 
luă hotărîrea se rămână, față cu 
proiectele de lege bisericescl po
litice, pe lângă punctul ei de vedere 
principiar observat și pănă acum.

Fracțiunea lui Justh hotărî a 
sprijini proiectele neschimbate.

Neutra, 25 Aprilie. Pănă la 
ore dimineța votară pentru Janits 
(guvernamental) 917, er pentru Zichy 
(partida poporală) 846 de alegători.

Oradea mare, 25 Aprilia. Nun- 

ciul papal Agliardi plecă astăcțî di- 
minăță spre Viena. A fost bătătâre 
la ochi absența autorităților politice dela 
festivități.

Trîest, 25 Aprilie. Jăfuitorul de 
cassă Risticî a fost escortat la Bu
dapesta.

Niș, 25 Aprilie. Nu este adevă
rată scirea despre repășirea lui 
Christie! și încredințarea lui Nicolaje- 
viei cu presidiul ministerial.

Neutra, 25 Aprilie. La 9 6re a. 
m. enunță președintele alegerei ur
mătorul resultat: Pentru Janits s’au 
dat 923, pentru Zichy 847 de voturi. 
Astfel Janits a fost ales deputat dietal 
cu o majoritate de 76 voturi.

DIVERSE.
„Căsătoria în Mai aduce morte14. 

Acesta este un proverb fârte lățit prin Ger
mania, Boemia, dâr mai ales prin Italia și 
Francia. După o constatare statistică, în 28 
Aprilie anul trecut s’au sărbat în orașul 
frances Marsilia 94 de cununii. Numărul 
aoesta este ostentativ de mare și esplicarea 
faptului trebue să se caute în credința po
porului, după oare căsătoria în Mai aduce 
nefericire și mârte. Pentru de-a încungiura 
acâstă eventualitate, logodiții s’au grăbit a 
folosi pentru oununiă cele din urmă cjhe 
ale lui Aprilie. Credința acâsta curiâsă de 
altmintrelea a esistat și în vechime. Un 
distichon al poetului roman Ovidiu, scris 
referitor la luna Mai, spune, că atât pen
tru văduve, cât și pentru fete tinere este 
fatal timpul aceste a-se mărita: care se 
mărită, nu trăiesce timp lung, și $ilele 
ei sunt numărate. Și la vechii Greci 
aflăm amintita oredmță. Plutarch accen- 
tuâză de repețite-orl, oă cu ocasiunea 
încheiărei căsătoriei este a se evita luna 
lui Mai. Cum se scie, Maiul este consa
crat vergurei Maria. Sa sulevat între
barea, că ore biserica D’a făcut’o acâsta 
din respect față ou credința poporului. In 
tot cașul credința aoâsta a domnit și în evul 
mediu. Poetul italian Alessandor Tassoni dice 
în opul său „Pensieri diverși44 (Roma, 1612) oă 
în Ferrara nareză omenii, că acolo mai 
mulțl nobili și chiar principi, cari s’au că
sătorit în Mai, au murit după puține dile. 
Din incidentul acesta, iu Ferrara nimeni 
nu se cunună în Mai. In ținuturile fran- 
cese Cevenne și Saintonge este în us pro
verbul: „Mois des fleurs, mois des pleurs44 
(Luna florilor, luna lacrimilor). De multe- 
orl s’a pus întrebarea, că ore oare să fiă 
causa acestei credințe lățite. Mai ales Plu
tarch s’a ooupat mult cu ea. „Pentru ce44, 
îutrâbă el, „a ajuns luna Mai la o așa de 
rea reputațiune? Dor pentru-că stă între 
Aprilie și Iunie, lunile cari sunt dedicate 
lui Venus și Juno, <j0iW0 iubirei și a că
sătoriei? Sâu dor pentru-că în Mai se ține 
sărbarea Lomurilor, adecă pentru sufletele 
celor morțl? Sâu stă în legătură cu Maia, 
mama lui Merour, care conducea sufletele 
în lumea cealaltă? Sâu dor pentru-că luna 
lui Mai s’a numit luna bătrânilor, a „can- 
didațiior de morte44 (majores), âr Iunie 
luna tinerilor (juniores) ?

Descoperirea Polului Nord. După 
fiarele italiane, povestesce „Figaro,“ că secre
tul atât timp neviolat al Polului Nord ar 
fi fost în fine descoperit. Acâstă fericire 
neșteptată a cădut în mâna celebrului ex
plorator norvegian Frithjof Nansen, același, 
care a traversat altă dată cu 7 omeni pe 
nisce skis — nisce patine lungi de 3 — 4 
metri — ghețarul, larg cât întrâga Franță, 
din interiorul Groenlandei. Pare că Frit
hjof Nansen, mai fericit decât căpitanul 
Hatteras din Jules Verne, a reușit în fine 
să atingă Polul Nord. El ar fi găsit aci, la 
O temperatură neașteptată de 2 grade de
asupra lui zero, un lanț de munți pe vâr
ful cărora s’a grăbit să arboreze drapelul 
norvegian. Așa spune depeșa primită acum 
câte-va dile de principesa moștenitore a 
Suediei și Norvegiei, depeșe, care a emoți
onat întrâga Soandinavie. Sunt doi ani 
aprâpe (dela 24 Iunie 1893) de când Frit
hjof Nansen a plecat pe vaporul său Fram 
(„înainte44) cu un eohipagiu de tovarăși în- 
drăsnețl și entusiastl. Mult timp nu sosise 

nici o scrie de la espediția aoâsta și înce
puse să se crâtjă, că se pierduse: din feri
cire nu a fost așa, și Frithiof Nansen pare 
a fi reușit să ducă la bun sfârșit opera 
formidabilă, care ’i va reserva un loc în
semnat în istoria marilor esploratorl. El va 
fi cu atât mai demn de aoâsta, cu cât călă
toria sa fusese organisată sistematic după 
un plan ou totul original; succesul final va 
oonsacra astfel superioritatea sa. In loc de 
a întrebuința tâte puterile pentru a com
bate sâu înșela forțele naturale, cari apără 
apropierea de regiunile polare, Frithjof 
Nansen se pregătise să se dea lor și să le 
pună în joc. Pentru o mulțime de motive 
de ordine sciințifică prea speciale pentru 
a fi espuse aci în mod amănuțit, esplorato- 
rul credea, că trebue să esiste un curent 
marin regulat, plecând dela costele asiatice 
ale Oceanului Glacial pănă la câsta apu- 
sână a Groenlandei și trecând prin Pol și 
marea liberă. El conchide de aci, că mijlo
cul cel mai bun, dâcă nu singurul pentru 
a ajunge sigur la Polul Nord, era de a se 
abandona curentului acestuia. Gu subvenția 
de 280.000 franci, ce-i votase guvernul nor
vegian, și cu produsul unei subscripțiunl 
naționale, Frithjof Nansen, tot atâta de po
pular- în țâra sa, ca Pasteur în Francia, 
oonstrui un vapor de 800 tone. Corabia 
acâsta, Fram, totă de stejar acoperită cu 
oțel, ou o mașină puternică, având nisce 
disposițiunl ingeniose, fusese construită așa, 
oa presiunea ghiețurilor pe coca sa rotun
jită să nu o potă ridica. Frithjof Nansen 
conta astfel, că va putâ merge cât de 
departe între blocurile de ghiață, că va 
lăsa să fiă închis în ele în așa mod, ca să 
le potă urma, în momentul desfacerei ghe
țurilor, după cursul lor de-alungul curen
tului. După calculele sale călătoria trebuia 
să dureze cel puțin doi ani, și cel mult trei. 
Totuși Fram avea pe dânsul provisiunl 
pentru cinci ani. De asemenea trebuia să 
se întrebuințeze din când în când și pân
zele pentru a economisi cărbuni. Credința 
lui Frithjof Nansen era așa de mare că, 
imitând pilda unui alt esplorator al Groen
landei, locotenentul american Pearv, și-a 
luat soția pe vapor. Peste puțin timp se 
vor cunosce de sigur amănuntele succesu
lui lui Frithjof Nansen.

Un Herculan american. In republica 
Guatemala din America de mijloo s’au fă
cut descoperiri însemnate archeologice. Sub 
cenușa vulcanului Agna, în apropiere de 
satul indian Amatitlam, s’a dat preste o 
colonie preistorică. Prin săpături s’au scos 
pănă acum un mare număr de vase de lut 
pictate și ciselate, obiecte de sticlă, mă
ciuci, săgeți, pumnale de pâtră și un șir 
întreg de idoli fârte curioși. Mai remarca
bilă este figura mare și tăiată în basalt 
negru a unui ostaș, care se odihnesce, și a 
cărui coif sâmănă mult cu al pretorilor ro
mani. Statua acâsta e artistic lucrată. In 
apropiarea figurei s’au aflat diferite obiecte 
mai mici prețiâse, bucățele de stiolă și 
perle. Tot astfel de rămășițe preistorice 
s’au desooperit și la Escuintia, Tical și 
Dolores. Din care timp datâză descoperirile 
și cărui popor de cultură din America 
mediă sunt a se atribui lucrările descope
rite, se va putâ constata numai în decur
sul săpăturilor.

LiteraiurS.

Din „Biblioteca pentru toți" a librăriei 
Carol Muller din BucurescI (Galea Victoriei 
53) pe care am anunțat’o deja, a apărut vo
lumul al 3-lea: Cântece și plângeri, poesii 
de Mihail Zamfirescu. Primele două volume 
apărute, pe cari le am anunțat înainte, 
sunt: Povești alese, de celebrul scriitor 
Andersen și Paserile nostre și legendele 
lor, de S. FI. Marian. Volumul viitor va 
fi: Despre educațiâ, de Herbert Spencer, 
una din cele mai vestite și mai folositore 
părți pentru toți câți se ocupă cu educa- 
țiunea. Fiă-care dintre aoeste volume, atât 
ce bine alese, costă numai câte 30 bani 
(15 cr.)

Proprietar: Os». Aa?s-e!
WtOT TCSDOnsaDil: Gregarii!
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Verfalschte schwarze Seîde.
lîîan verbrenne ein ITIujtetdjen bes Stoffes von 

bem man faufen tr>il£, unb bie ettnaige Verfdlfdjung 
fritt fofort 511 Cage: <Edjte, rein gefdrbte Seibe frdii- 
felt fofort jitfatnmen, r>erl6fd;t baib unb fținterla^t 
rucnig 2lfd;e voit ganj fyeUbrâunlidjer <Jarbe.—Ver- 
fdlfdjte Seibe (bie leidjt fpccfig nurb unb bridjt) 
brennt langfam fort, namentlid; glimmen bte „Sdjufj- 
fdben" rociter (toenrt febțr mit ^arbftoff erfdjivcrt), 
unb fjinferldfjt etne bunfelbraune Jlfdje, bie ficfj im 
(Segenfațj jur cd/ten Seibe nid;t Frdufelt, foubern 
Friimmt. ȘerbriicFt man bie 2Ifd;e ber edjten Seibe, 
fo 3erftdubt fie, bie ber uerfdlfdțten nidjt. Die Sel- 
den-Fahrîk €«. Btenneberff (K. u. K. 
Ejoftief.), Ziiriclt oerfenben gcrn ITÎitftcr t>on 
itjren edjten Seibenftoffcn an 3ebermamt, unb liefern 
einjelne Roben unb ganje Stiide porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung,

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.65 Vând. 9.68
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orI Cump. 9.67 Vend. —
Galbeni Cump. 5.75 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. — Vend.
Mărci germane Cump. 59.40 Vend, —.—
Lire turcesol Cump. —.— Vend. —
Scris, fono. Albina5% —•— Vend.

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.40
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . 99.20
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4y2% • 126.30
Impr. eftil. fer. ung. în argint472% 104.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.70
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 149 50
Renta de hârtie austr..........................101.50
Renta de argint austr.......................... 101.55
Renta de aur austr...............................123.70
LosurI din 1860   158.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 10?8.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 459.25
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 395.40 
NapoleondorI.................................. 9.70
Mărci imperiale germane . . . 59.80
London vista....................................122.40
Paris vi9ta.................................. 48.50
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.—
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Giro-Conto
la, basica

Ânstro-Ungară,*_____ s
„ALBINA»

INSTITUTE de credit și de ECONOMII
FILIALA BKAȘ0VM

Cec.-Conto
la, postă,
Nr. 505.

a>_________c

PrilBOSCB depuneri spre fructificare [B lâ® 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCfllltfiZO polițe comerciale CU 5Vio I
SCCOriltl împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [|] |j 
flssclilile
aCCOrda împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6°|o|
■ie și hârtii fle vaiere

Oi ■ 
. lo> 

credite în cont corrent condițiunl;

cmpernl vMuvXcLm: i
indigene și străine, în specialii de cele românescl; 

fără nici o pi—-— -------- i--”  
. detragere ul 

cu celîi mai pir 
urcată preță ullj 
în modulă celă r 
mai culantă 11

rescweră 
coifljera 
eiecleeza 
esecelâ îi 
lllClliriH magazine și locuri libere de depou,
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Am onore a aduce la cunoscința publică, că cu c}iua de 
astacți am dâes o h îs â in Brașov la casa sinea pro- 
prie9 Calea gârei Nr. 48 

unii deposit® de bere, 
sub conducerea Domniloru

Acestu deposits principal va conține tote spe
cialitățile de bere, ce produc berăria din Schwe- 
chat și Steinbruch în butoie și butelii, calitatea cea 
mai bună și prospetă.

Vemțarea cu prețurile originale.
Numai acelea butelii cu bere,a căror dopuri 

și vignete vor fi provec|ute cu marca ală
turată, suntă a 9e considera ca productulu meu.

TelcgjBion j$r.
Cu totă stima:

Awton Oreher-

© 
©88

1 uuiu.nu ,
pe piețele din țeră și 
streinătate;

pn sub cele mai ief- 
UU tine condițiunî; 

pe teri- 
_ .1 toriulă

său strada 4nîtrii Nfr. fl.'s. care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TIPilBPQPD ca,btatea sa ca representanță principală a so- nfoȚito 
plllllUuuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Uliii LU 

pentru aslorări pe yliji Xr/Sr pX 

Oiwrabileloru administrațiuni de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°|0 ale „Albinei" 
ale căror» eupbne se rSscmnpSră semestrial» Iară, nici o 

«letragere, și cari se află <le vemfiire î» cursul <111 ei a Jtursei 
«81» ISudapesta, aia piese <le 500, 1OOO și 3000 ele corone. 
Coaaaparentlu cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pete susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5% 
suaitft «<|ă relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la laursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierslorii „Albina11 e garantată 
prin valorea celîi puțină întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.
7 22- *
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ABONAMENTE
IL%

&AZETA TAHSILVANIEP

Pa
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni. 
șese luni. 
unu anii .

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

3
6

12

fl. 

fl.

fl.

X
M

/.

3 Trageri la sorți deja în 1,6, și 13 Mai
g 
s

Pe
Pe
Pe

Abonamente Ia numerele cu data de

CnC trageri cu fl 10 000 000 în timpul du- 
uUu câștig pnnc. 11. lUjuUU.UUu ratei losurilor

£07 trageri cu fl Q 1£0 000 în timpul dura- 
uul câștig princ. 11. UjluU.UUU tei losurilor.

Recomandăm următorele grupe cu câștiguri principale forte mari:

Bos ItaBienese crucea 1 Boden-los adeverință de
roșie tote 4 losurl câștig III emis. tote 4 losuri

,, scrhesc mon. tu- plătibile în 1 los itaiienesc crucea plătibile în
tunurilor 26 rate lunare roșie 35 rate lunare

,, Jo szîv â îl. 1.50 1 „ șerb. mon. tutun. â fl. 2
,, Bombau 1 ,, Jo szîv

M

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dumineca.
Pe
Pe
Pe

2
1

n. -
ti. —

50 er.

Pentru Austro-Ungaria:
ană.
șese luni
trei luni

Pentru B,omânia și străinătate:
anu.......................................................................§ franci,
șese luni........................................................... 4 franci.
trei luni........................................ .2 franci.

t-s" îndată după plătirea ratei dintăi cu drept la câștiguri — Fie-care los trebue odată să 
iasă la sorți — Lista tragerilor gratis și franco.

Casa de schimb WERNER & C-ie
Vieiraa, M. Wipplingerstrasse SSI.

sr Comande din provincie se efectueză imediat. — Rata primă se plătesce 
cu mandat postai, er’ celelalte rate libere de porto, prin asignatii. 

686,3-3

g

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se vorti abona din nou, se binevoiescă 

& scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administmțiunea „Gazetei Transilvaniei.44
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


