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Brașov, piața mare Nr. 30.
8oriflori nefrauoate nu bq 

primesc. — Monusoripto d.u ae 
letrimet.

INSERATE se primesc la Admi
nistrații! ne în Brașov și la ux- 
mătârelo Birouri do anunolurî: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schalck, Rudolf Hosse, A. Ovpeliks 
Naohfolger; Anton Oppeltk, J. 
Danncbcr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bernat: în 
Bucuresci: Agence Havas, Suc- 
cursale de Koumanie ; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Proțul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe 0 oolână 8 or. și 
80cr. timbru pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. s6u 80 bani.

XT XT 3L XJXTIIT.

„Gazeta" iese în flă-care ți.
Ahonameate pentru Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese -uni 

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

Pentru România si sirăinătaie: 
Pe un an 40 frânai, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la t6te oficielo 
poștale din întru și din afară 

și la dd. coleotori.
Ahfuauientul uentru Brașov 

administrațiunea, piața maro, 
Târgul Inului Nr. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fi., po a6so 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă; Pe un an 
12 ft., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 5 or. v. a. 
s6u 1F5 bani. Atăt abonamen
tele căt și ingerțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 105. Brașov, Joi, 11 (23) Mai 1895.

Din causa sfintei sărbători âe mâne diarul 
nu va apăre până Vineri săra.

Răsplata vine.
Brașov, 10 Mai v. 1895

Tot mai mult ese la ivelă, că 
a avut dreptate organul lui Kalnoky 
(„Fremdenblatt"), când a 4is> că cu 
demisiunea acestuia nu se va în
cheia crisa și ca aedsta va înghiți 
încă și pe alții.

Ar fi și un lucru ne mai pome
nit, ca ministrul-președinte Banffy, 
care a fost urzitorul și pricinuitorul 
crisei, ce a înghițit pe Kalnoky, se 
rămână nealterat în posițiunea sa și 
se-șî rîdă de efectele intrigelor elicei 
Tisza-Wekerle-Szilagyi, al cărei in
strument a fost el însu-șî.

Seim, că Banffy, prin călcarea 
încrederei, ce i a dat’o ministrul de 
esterne, a comis în două rânduri cele 
mai mari indiscrețium. Mai întâi, 
când cu răspunsul său dat deputa
tului Terenyi, și mai în urmă când 
a lățit prin foile sale oficiose scirea 
despre rechiămarea nunciului Agliardi 
care era încă un secret al ministe- 
riului de esterne.

In ambele cașuri, Banffy a lu
crat în consciința, că comite mari 
inconveniente, cari nu sunt permise 
unui bărbat de stat în posiția lui. 
Der le a comis pentru-că așa a fost 
planul celor, ce stau la spatele lui, 
și cari au voit cu ori ce preț să for
țeze retragerea ministrului de esterne 
Kalnoky, ceea ce, cum se vede, li-a 
și succes.

A mărturisit’o Kalnoky pe față, 
că n’a mai putut să conlucre cu un 
ministru-pieședinte, care s’a purtat 
astfel față cu el și a abusat într’un 
asemenea mod de încrederea, ce a 
trebuit să i-o dea. El a fost nevoit 
să tragă consecențele din greșâla, 
ce a comis’o prin cunoscuta sa notă 
din „Pol. Cor.“, în care seim, că 
a dăscălit aspru pe br. Banffy, dân- 
du-i astfel ocasiune de-a se simți ofen
sat în prestigiul său ca ministru-pre- 

ședinte unguresc. Der 6re nu va fi silit 
și br. Banffy să tragă consecențele pur- 
tărei sale necorecte și necuviinciose?

Noi credem, că acâsta este ne- 
înlăturabil, cu atât mai vîrtos, cu 
cât Kalnoky, deși a primit dovezile 
cele mai strălucite de încredere din 
partea monarchului totuși fu constrîns 
a se retrage. Cum s’ar pută, ca mi- 
nistru-președinte Banffy, care n’a 
primit asemeni dovecjl de încredere 
din partea monarchului și care, pe 
lângă acesta, este pricinuitorul în
tregului conflict, să fiă cu totul scu
tit de urmările faptelor sale?

Și ’ntr’adevăr, soirile cele mai 
nouă vorbesc nu numai de rechiă
marea nunciului Agliardi, der tot
odată și de apropiata cădere a lui 
Banffy, care a devenit neîncungiu- 
rabilă.

Chiar și modul, în care a pășit 
Banffy în ședința de Luni a camerei 
față cu interpelațiunile celor din opo- 
sițiă, dovedesce, că el însu-și este 
consciu de posiția sa amenințată și 
că nici de cum nu se încrede în 
pretinsa sa victoriă.

Este, prin urmare, numai o ces- 
tiune de scurt timp, ca crisa să se 
continue și sfîrșescă, înghițind și pe 
Banffy cel cumplit.

Congresul național-bisericesc.
Sibiiu, 9 (21) Mai.

(Raport special al „Gaz. Trans.‘fJ

A treia ședință s’a ținut în 9/21 Mai c. 
La ordinea dilei a fost întâiu raportul co
misiei de verificare și apoi raportul comi
siei organisătore, care a referat asupra ra
portului general al consistorului metropo
litan.

După ce s’a deschis ședința s’au pre- 
sentat cererile de concediu și oredenționa- 
lele a doi deputațl și câte-va exibite. De
putatul Vasile Mangra face o petiție ver
bală și cere concediu pe intriga sesiune 
pentru deputății Mihail VeJiciu și buciu, cart 
astădl sunt întemnițați între zidurile negre 
ale Vațului. Deputaților întemnițați nu li-s’a 

permis să-și câră ei direct concediu, nu 
li-s’a dat voiă nici ohiar în afaceri bise
ricesc! să mai corespondeze cu ai lor, și 
astfel s’a făcut cererea de concediu prin 
d-1 Vasile Mangra.

Metropolitul Miron face obiecțiunea, 
că pănă acum n’a fost usul să se facă în 
forma acâsta petiții, și e de părere, că nici 
să nu se introducă. D-1 Mangra a răspuns 
arătând, că aoesta este un cas escepțional 
și cere cu stăruință, oa să se satisfacă ce- 
rerei. In urmă, după o disouțiă, Congresul 
a amânat deciderea pănă intră în valore 
terminul pentru cei neescusațl. Atunci apoi 
se va lua în oonsiderare posiția lor actuală, 
care îi împedecă de a participa la oongres 
și li-se va da concediul.

După aceea a urmat referada comisiei ve- 
rificătore prin raportorul său d-1 Paul Hotar. 
Se declară de verificați mai mulțl deputațl, 
ale cărora alegeri au fost protestate seu 
dificultate. Se casseză alegerile din cercu
rile mirenescl Turda și Sighișora și cercul 
preoțesc Clușiu; din diecesa Aradului a 
cercului mirenesc Beliu.

A urmat apoi referada comisiei orga- 
nisatore asupra raportului general al con- 
sistorului metropolitan prin d-1 dep. Go- 
riolan Brediceanu. Raportorul cetesce ra
portul, în care se arată causa pentru care 
s’a amânat congresul, apoi oonsistorul me
tropolitan având în vedere împlinirea unui 
pătrar de secol dela încemeiarea constitu
ției bisericei a ales o comisie, care să 
facă un memoriu despre vieța ei biseri- 
cescă de 25 ani. Referitor la legile poli
tice-biserioescl, în vederea introducerii lor, 
oonsistorul are raport special. Mai amin
tim, că referitor la salarisarea învățătorilor, 
raportul arată, că din coleota, ce s’a între
prins, au intrat peste 72 mii fl. ale căror 
venite se vor folosi pentru ameliorarea sa- 
larielor învățătorescl.

Mai despre fiă-care cestiune eonsistorul 
are raporte speciale. La punctul unde e 
vorba despre aniversarea de 25 ani a con
stituției, comisia propune să se serbeze o 
ceremonie bisericescă, o docsologie oficiată 
de I. P. S. S. Metropolitul Miron.

Deputatul d-1 Zigre propune ca să se 
serbeze un parastas în memoria marelui 
Șaguna. Congresul, după unele olarificărl, 

decide a se oficia doosologia Joi în cjiua 
înălțării Domnului, âr parastasul să se ser
beze Sâmbătă.

In memoria membrilor răposați, con
gresul, la propunerea comisiei, îșl esprimă 
condolența lor la protocol și prin soulare.

CRONICA POLITICA.
10 (22) Mai.

Parlamentul ungar, după cum anunță 
diarele din Budapesta, va fi representat la 
congresul interparlamentar, ce se va țină 
la 19 August a. c. în Bruxella, printr’o de- 
legațiune speoială oficială din ambele ca
mere. Sâmbăta trecută s’a ținut o confe- 
rență sub presidenția ministrului-președinte 
Banffy, în oare s’au ales unanim Maurioiu 
Jokai președinte, er deputatul Albert Ber- 
zeviezy vice-președinte al comitetului un
gar, oare are de-a pregăti lucrările pentru 
congres. Deputatul Dionisiu Pazmandy, 
deja anul trecut la congresul dela Haaga 
a fost ales membru în comisiunea perma
nentă. In curând el va merge, în calitate 
de secretar al nou formatului comitet un
gar, la Berna, ca să ia parte la statorirea 
programului și la pregătirile ce le face co
misiunea permanentă pentru oongres. Se 
vede der, că compatrioții maghiari, în frunte 
cu agentul Pazmandy, fac deja mari pre
gătiri pentru congresul interparlamentar. 
Ori cine pote vedâ și înțelege, că aceste 
pregătiri se fac și sunt îndreptate în pri
ma liniă contra nostră, a Românilor arde
leni, în scop de-a mistifica lumea esternă 
asupra stărei în care ne aflăm noi în Un
garia. Sperăm sigur, că nici parlamentul 
român nu va rămâne îndărăt, oi va faoe 
pașii necesari pentru de-a contrabalansa la 
timpul său, prin delegații săi la congres, ata
curile, pe cart Maghiarii deja anul trecut 
au încercat a-le face asupra nostră în mod 
atât de vehement prin agenții Pazmandy 
și Ovary.

*
nHazdnW dela 21 Maiu ocupându-se 

cu situațiunea politică după răspunsul lui 
Banffy la interpelațiile lui Helfy și Ugron, 
(jice, că cestiunea ministrului-președinte a 
luat acum o întorsătură sensațională. Br. 
Banffy n’a primit autorisațiă să se pro-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Ispita.
— Lasă-mă să învîrtesc și eu odată!,..
Și se ruga așa de frumos și așa de 

fierbinte, cu mânuțile împreunate, cu ochii 
lui negri, în cart strălucea nerăbdarea aș- 
teptărei, se ruga de flașnetarul bă: ân și 
sdrențăros, oare nici nu voia să-l audă. 
Mergea înainte băețașul desculț, cu nisce 
pantaloni scurțl și sdrențuițl, cu o cămașă 
înegrită, o părere de jiletcă ruptă țăndări, 
o pălărie de lână mai mult .verde de cât 
negră, zoiosă și roșă, pusă ștrengăresce pe-o 
ureche ; se luase după densul, și acum îl 
urmărea mereu.

Asta necăjea pe flașnetar, dâr n’avea 
ce-i faoe. Din când în când se oprea pe 
lângă vre-un zid, pe la porta vre-unei 
oase, îșl punea flașneta jos și înoerca un 
cânteo.

Atunci băețașul se înălța în vîrful 
piciorelor, îșî da un pumn în pălăriă tur- 
tind’o pe câfă, și cu o mână în șold, cu 

cealaltă pocnind din degete, înoepea să 
jbee; când flașneta cânta ceva de jale, 
vre-o romanță, el îșl lua un aer trist, pă
lăriei nu-i mai da pumni, ci o ridica puțin, 
scărpinându-se pe sub densa, apoi cu 
amândouă manile. în buzunar șuera țînend 
isonul instrumentului.

Flașnetarul îi arunca priviri fulgeră- 
târe.

Der băiatul nu se da învins:
— Lasă-mă să învîrteso și eu odată!
Bătrânul îșl lua musica în spete și o 

pornia er. Când mergea mai încet, cântând, 
prin ourțile oaselor, uitându-se pe fețele 
trecătorilor, să prindă de veste de vre-o 
chemare, — băețașul se apropia de densul 
și încet, cu o voce caldă, șoptitore, îi re
peta rugăciunea.

— Lasă-mă în pace! scrîșnea bietul 
flașnetar.

Par’oă lui de asta îi ardea!
Văcjendu’l, că se ține de bătrân, oo- 

piil de pe stradă oredeau, că au de văcjut 
oine scie ce, și alergau.

— Der ce-i, mă!

— Iaca, nu vrea să mă lase să învîr
tesc și eu odată.

Atunci începură toți:
— Ei, moșule, ei! Ei, calicule ! peti- 

cosule! bețivule!
Și ’1 strîmbau de departe, fugind când 

după el, când înainte-i.
Printre sgomote se deosebi un glas:
— Lasă-mă să învîrteso și eu odată! 
Apoi alte glasuri, grdse, pițigăete, 

poruncitore, răgușite:
— Și pe mine, și pe mine, și pe 

mine !...
Nu se mai aucjia nici în cer niol în 

pământ. Flașnetarul era furios.
Unii dintre băeții mai îndrăsnețl se 

apropiau de instrument, căutau să puie 
mâna pe mâner, să încercă a întorce. Bă- 
trînul se opri, puse flașneta jos, lângă un 
zid, îșl sufleca mâneoile, scuipa în palme, 
și dându-se cu spetele spre instrument, ca 
și cum ar fi vrut să-l apere, îndreptându-șl 
mijlocul, și sooțend pieptul înainte, se în- 
torse spre băețașl, cu ochii soînteiător, plini 
de mânie:

— Na! venițl decă vă dă mâna!
Băeții rămaseră în loc, mirați. Ce-i 

drept, nici unul nu îndrăsnea să jaoă cel 
dintâiu pas. Dâr bătrânul prevedea mo
mentul când unul îșl va lua inima în dinți; 
ceilalți îl urmeză atunci, îndrăsnețl, și ta
bără pe el. Se uită împrejur să zărâscă 
vre-un sergent, der ți-ai găsit!

Treoătorii aveau altă grijă; ș’apoi se 
temea să se rdge de dânșii, ca să nu-1 ia 
în rîs, și să dea curaj băeților, ca să fiă 
mai obrasnicl.

Tot e mai bine cu instrumentul în 
spate.

Plâoă iar. Dela o vreme, vădând, că 
prea se depărtaseră de strada lor și sătu- 
rațl p6te de același joc, ștrengarii îșl iau 
de sâmă și se întoro. Câte unul nu vrea să 
pleoe fără să spue cuvântul cel din urmă 
moșnegului.

Vin toți aprăpe, merg oât-va timp ală
turi cu el, numai ca să-l întrebe batjoco
ritor :

— Nu mă lași ?
Și când flașnetarul se aștepta la vre-o 
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nunțe asupra căușelor dimisiei lui Kal- 
noky, lui i-s’a denegat acesta din partea 
Coronei, prin urmare el nu pâte produce 
nimic în favârea prestigiului său sdrunci • 
nat. In Roma nu s’a dus nota, nici nu se 
va duce; nu va fi intervenția, și cestiunea- 
Agliardi e luată cu desăvârșire dela or
dinea c|ilei.

♦

piarele din Viena și Budapesta sunt 
tote de părere, că în fața incidentelor din 
urmă, privitore la orisa din ministerul de 
esterne, și la motivele, din cari ea s’a năs
cut, posiția nunciului Agliardi a devenit 
fârte dificilă. Cele mai multe dintre cjiara 
afirmă, că reohiămarea lui Agliardi dela 
actualul său post, este numai cestiune de 
săptămâni. „Neues Wien. Tagbl.a deja 4-ioe, lipsă a arăta netemeinicia acuselor grotescl, 
oft. a informat, că următorul lui Agliardi e ce fc.a ungurâsoă a pus în rândurile de 

mai sus, atingându-se într’un mod neruși
nat și de persona I. P. S. Sale Metropoli- 
tului Mihalyi.

oă e informat, că următorul lui Agliardi e 
designat în persâna nunciului apostolic din 
Bruxella, G. Francica Nava, arolîiepiscdpul 
Heracleei.

*

Ministrul-președinte JSanffy a așternut 
Majestății Sale monarchului o propunere în 
oestiunea imediatei convocări a sinodelor bi
sericesc! greco-orientale serbesci. Afacerea 
pe oare ar avâ-o sinodele de resolvat, este 
oouparea scaunului episcopeso gr. or. din 
Buda, devenit vaoant înoă înainte cu trei 
ani prin mârtea episcopului Arsen Stoi- 
Tiovici.

*
Din Belgrad se telegrafiâză, că regele 

Alexandru a rupt’o total cu tatăl său Mi
lan, care, probabil, nu se va reîntorce mai 
mult în Serbia. Regina Natalia a declarat 
fiului său, că în diua în care Milan se va 
reîntorce în Belgrad, ea îșl va lua rămas 
bun dela Serbia pentru tot-deuna. Milan 
înțelegând despre acâsta, a dis, că se în- 
voesoe a nu-se mai reîntorce, dâcă regele 
Alexandru va împărți cu el lista civilă. Se 
<jice, că tinărul rege s’a învoit și s’a ple
cat silei, numai ca să scape Serbia de-un 
om păcătos și primejdios, care ar compro- 
mite-o și mai mult.

10 (22) Mai.

Cum ațîță ei. „Magyarorszâg“ dela 21 
Maiu publică o notiță, ce dice, că i-se tri
mite din Lugoș. Etă-o din cuvânt în cu
vânt: „Gimnasiul superior metropolitan din 
Blașiu, — care va sărba învingerea ideii 
naționale valahe cu ocasiunea instalării 
unui conducător al său, a Metropolitului 
Dr. Victor Mihalyi — va trimite pe câm
pul de luptă pe 33 tineri oresouțl sub egida 
principiilor lui, a căror portret bine nime
rit espus la vederea publică a 33 sate, ori 
orașe din țâră, vestesce: „Venin vom lua, 
în foc ne vom scălda pentru idolul națio
nal. — Maturisanții din anul 1895, în Blașiu“ 
In mijlocul ohipului strălucesoe portretul 
profesorului Groze. Acâsta este ideia oon- 
duoătâre, cu care gimnasiul superior me
tropolitan îșl dimite în sbor pe elevii săi 

răsbunare din partea lor, după o pausă a- 
menințătore, ei încheiau:

— Atâta pagubă!
Nu mai rămase pe drumul gol, de 

cât bătrânul și băețașul dela început.
El nu se lasă cu nici un preț.
Bătrânul stătu să se odihnâscă, mai 

ușurat. îșl ștergea sudorile cu mânica, 
bombănind; băiatul se apropia de el, se 
vîrî în sufletul lui; și stăruitor de tot, cer- 
șator de îndurare:

_  Lasă-mă să învîrtesc și eu odată!
Cât pe aci era să capete o palmă. 

Noroc că se feri îndată.
Porniră din nou.
Băiatul, desperat, vedea că se înop- 

tase ; merse atâta loc, și nici nu mai soia 
pe unde să se întoroă.

Se apropia iar, gata, să-și încâpă ru
găciunea. N’avu timp. Bătrânul se pleoâ 
iute, luă o pâtră de jos ; el o rupse de 
fugă, și pâtra trecu pe lângă piciorele lui. 
Dâr se întorse curând, încet, tiptil, tot cu 
frică. Flașnetarul îl simți, întorse capul. 
Atunci micuțul se apropia, se apropiă tot 

maturisanți. Mai e lipsă de comentar, cum 
în acest gimnasiu superior se cresc tinerii 
români în ideia de stat maghiar? In frun
tea lor stă d-1 profesor Groze ! Recoman
dăm acest chip respectivei autorități, su
preme bisericescl; dâr fiind-că acâsta îșl 
sărbâză acum sărbătdrea învingerii, îl re- 

i comandăm direoțiunei supreme cerouale 
; școlare din Clușiu (chipul s’a făout în Clu- 
șiu) și în atențiunea prețiâsă a respecti
vului procuror de stat“. — Răutatea și ura 
neîmpăcată, ce transpiră din aceste rânduri, 
dă cea mai caracteristică notă a disposițiu- 
nei sufletescl a păoătoșilor ațîțătorl dela 
„Magyarorszâg14, Ei nu mai înoap nici de 
un chip nevinovat, căruia îi atribue ten
dințe politice. Credem însă, că nu-i de

—o —
Tinerimea română din Viena și nun- 

ciul Agliardi. „Dreptatea^ primesce din 
Viena următorea informațiune: Precum scițl, 
la nunoiatură sunt espuse oole de subscripție 
spre a oferi populațiunei ocasiă de a-șl ma
nifesta simpatia față de nunciul Agliardi, 
esprimându-șl prin acâsta tot-odată și in- 
dignațiunea în contra lui Baoffy. Tinerimea 
română a grăbit să se folosâscă de acâstă 
ocasiune, subscriind aprope fără escepțiune 
o ast-fel de cola. Afară de acâsta a esmis 
doi delegați spre a interpreta nunciului 
Agliardi sentimentele de indignațiune, de 
care e cuprinsă în urma purtării lui Banffy 
față de nunciu, și de a asigura pe Msgrul 
Agliardi de simpatia și venerațiunea juni- 
mei academice române, fără deosebire de 
confesiune. Căci luptând nunciul în contra 
inimicilor noștri și pentru interesele creș- 
tinesol, el luptă tot-odată în interesul nos
tru național. Delegații studențimei în per- 
sonele D-lor A. Vajda-Voevod și George 
Iuliu Anca s’au presentat în 16 Mai a. m. 
la nunciu. Dând espresiune D-1 Vajda mo
tivelor, cari au îndupleoat junimea română 
la trimiterea delegaților, D-1 Agliardi a 
mulțumit în termini forte călduroșl pentru 
acest semn de simpatiă și atențiune a ti- 
nerimei române față de D-Sa și a terminat 
cam cuurmătârele: „Sper, că lucrurile actuale 
se vor schimba în viitor în spre binele nos
tru și al D-Vostră“.

—o —
Szeless Adarjăn prins. Atentatorul 

contra statuei lui Hentzi a fost prins la 
19 Mai în Anntmasse (Elveția), unde se sta
bilise de o săptămână. El se afla în socie
tatea lui Ferdinand Aulicii și Carol Haller. 
Prins fiind s’au aflat la el o mulțime de 
hârtii și scrisori ccmpromițătâre și 118 
franci. Studentul Haller întrebat fiind, că 
cine sunt cei doi domni, răspunse: Jean Siegl 
(pseudonimul lui Szeless) și Ferdinand 
Aulich, căpitanul legiunei lui Klapka și 
fiul generalului rebel spândurat în Arad la 
1849. In 1866 deșertase din Austria în întrâ

dapesta.

în legiunea lui Klapka, âr de atunci pănă 
la mortea lui Kossuth a fost secretar al 
acestuia. La Aulich poliția a aflat o proola- 
mațiune litografată compromițătore. Deți
nerea lui a produs mare sensațiă în Bu- 

—o—
Demonstrațiă în Praga. La esposiția 

entnografioă din Praga s’a făcut o demonstra- 
țiune din partea tinerimei cehe. Mai multe 
sute de tineri se adunară în apropierea pa
vilionului de musică și înaintea palatului 
industrial, începând să cânte: „Kde domov 
muju. Comisarul esposiției îi îndrumă la or
dine, provocându-i să se împrăscie imediat. 
Drept răspunse însă tinerii cântară „Hej 
Slovaneu, accentuând în deosebi strofa: 
„Muscalul e cu noi, pe cel ce-i contra nostru 
îl va nimici Francesulu. Poliția era incapa
bilă în fața purtării tinerimii, care-i striga 
batjocoritor: „Zădarnioă e furia vostră în 
contra imnului nostru „Hej Slovane“. S’a 
adus apoi o patrolă de milițiă, care a ares
tat mai mulțl mediciniștl și juriști.

—o—
0 mare întrunire catolică se va ținâ 

mâne în Viena, în care se va discuta ra
portul catolicilor austriacl față cu Vati
canul.

— o —
țliare oprite. Ministrul de interne un

guresc a detras debitul postai <jiar0lor sâr- 
bescl din Belgrad „Dnevni List'1 și „Sztari 
Prijotelj“.

Fomete în Solnoc Dobâca. In cercul 
Lăpușului din comitatul Solnoc-Dobâca, a 
erupt fâmetea, după cum i-se scrie lui „Bu- 
dapesti Hirlap“. Omenii sunt siliți să-și 
vândă pământul, ca din prețul lui să-și 
cumpere bucate pentru hrană. Cei ce n’au 
pământ au luat straița și bâta de cerșitorî. 
Cele mai multe comune au cerut ajutor 
dela comitat, dâr înzadar.

—o —
Epidemia de versat s’a lățit în mai 

multe comune din comitatul Caraș-Severin; 
așa în Oravița română, Ticvaniul mare, Ca- 
cova. Scolele de prin numitele comunități 
s’au închis, și s’au dat ordine stricte, pentru 
de-a localisa și sufoca epidemia.

-o —
Prinsorea Iui Stainbulov. Din Sofia 

se scrie, că guvernul bulgar nu vrâ să dea 
pașaport lui Stambulov pentru a merge 
să-și oaute de sănătatea sdruncinată. Ast
fel Stambulov e silit, să rămână la el acasă 
ea într’o prinsâre.

—o—
Cel mai mare artist în carambol, 

țlilele trecute artistul în carambol Koskau 
din Colonia, a făcut pe masa de bilard a 
unei cafenele din numitul oraș german o 
seriă de 2103 carambâle. Acesta e cea mai 
mare seriă, ce s’a făout pănă astăcll pe 
bilard.

Cutremure, incendii, zapetff, scufundare.

Atena, 18 Maiu.
Trei cutremure noue de pământ s’au 

simțit acjl, dâr fără să causeze pagube.
Petersburg, 18 Maiu.

1500 de case au ars în urma incen
diului dela Brest-Litowsk; locuitorii sunt 
fără adăpost; orașul Kobrin a ars de ase
menea.

La Brest-Litowsk au fost 20 de vic
time.

Viena, 18 Maiu.
Zăpec}! mari au cădut în totă Germa

nia de Sud-Vest, mai cu deosebire în Pă- 
durea-Nâgră.

Bruxeles, 18 Maiu.
O furtună bântue pe Escaut, în ma

rea Nordului și la Manche. Zăpezi mari au 
oăcjut în Ardenii și Luxemburg.

Buenos Ayres, 18 Maiu.
Se află din Chili, că palatul congre

sului a ars cu desăvârșire. Se crede a fi în 
fața unui act criminal.

Laibach, 18 Maiu.
Un nou cutremur, însă ușor, s’a pro

dus adl diminâță la 8 ore și 4 minute.

Londra, 19 Main.
Agenția Reuter află din Djedah, că o 

oorabiă turcâscă ou 700 de pelerini s’a 
scufundat pe o banoă de nisip la 50 mile 
la nord de Djedah. Pelerinii au scăpat, dâr 
bastimentul este considerat oa pierdut.

Florența, 19 Maiu.
Un cutremur fârte tare de pământ, 

însoțit de un bubuit puternic, s’a simțit erl 
la 9 ore sâra; a ținut 5 secunde. Un al 
doilea outremur mai ușor s’a produs la 11 
âre noptea. Numerose case au fost stricate. 
4 persone au fost omorîte și mai multe ră
nite. Populația este forte alarmată.

Soiri triste sosesc și din împrejurimile 
Florenței.

La Grassina s’au dărîmat 40 de case, 
acoperind mai multe persâne sub dărî- 
măturl.

La San Martino s’a dărîmat biserioa.
Mai multe case s’au dărîmat la la Lap- 

pagg; trei persone au fost acoperite sub 
dărîmăturl; mai sunt și alțl morțî și 
răniți.

Prințul de Neapole și o oompaniă de 
geniu au alergat la locul desastrului, aju- 
târe sosesc din tote părțile.

Asâra s’au simțit cutremure și la Bo
logna, la Arezzo, la Sienna și la Pisa.

întâmpinare.
Năsend, în Mai 1895.

(Fine.)

Tot de asta natură este și înoercarea 
de-a mi-se calcula anii de serviciu numai 
dela denumirea definitivă, și oe am ser
vit mai înainte să mi-se socotâsoă numai 
în trei ani, — adecă patru ani la mine să 
facă numai trei — pe când la o mulțime 
de profesori dela acest gimnasiu, după cum 
am arătat ca esemplu și în adusul al 7-lea 
autentic dela recursul meu de sub Nr. 
801/894, li-s’au calculat toți anii dina
inte de definitivitate, ca ani de sine stătă
tori atât la deoenal, cât prin urmare și la 
pensiune, deși unii au avut și peste 10 ani 
de serviciu provisor; ba acâsta măsură a 
aplicat-o oomitetul chiar și în ședința din 
28 Septembre 1894 la p. XII. al protoco
lului, votând al doilea decenal unui profe
sor denumit ca definitiv numai în 1881.

Insă dâcă așa li-s’au calculat la toți 
anii la decenal și pensiune, ored că am 
fost în drept a cere, ca și față de mine 
să se purcâdă tot astfel. Și după cele es
puse, față de mine în acâstă causă nu s’a 
aplicat aceeași măsură, ca și față de ceia- 
l’alțl profesori.

Acâsta e starea faptică a causei mele 
de decenal, care o dovedesc actele oficiale 
citate mai sus, și nu aceea, care încârcă 
a o susține prin mistificări răutăciose ano
nimul corespondent.

2) Cu privire la cortel. In noul edificiu 
gimnasial este un despărțământ, care e des
tinat de cortel în natură pentru directorul 
gimnasial. Actualul director, d-1 Ion CiocaD, 
n’a ocupat pănă acjl acel oortel, din oausă, 
că nu a fost pus în starea de a putâ fi lo
cuit de o familiă. Dâră a couces mai mul
tor membri din colegiul profesoral câte-o 
odaie din acel cortel, fără de a cere dela 
oare-va în schimb vre-o chiriă. Așa au lo
cuit câte într’o odae din acest cortel cate- 
chetul gr. oat. Iacob Pop, prof, de musică 
Ioan Fischer, prof. Al. Haliță și eu; fiă- 
care dintre aceștia a loouit aoi timp mai 
îndelungat, ani întregi chiar, și eu cu d-1 
Haliță locuim și de present aci.

Administrațiunea fondului înoă a sciut 
și scie, că asupra acestui cortel, cu spe
cială destinațiune pentru locuința directo
rului, căruia a și fost dat în sâmă la 1892, 
nu ea are dreptul de dispunere, fără direc
torul gimnasial. De aceea niol când n’a 
preliminat vre-o chiriă pentru acest cortel 
și nici prin conclusul sus citat al comite
tului din 28 Septembre 1894 nu s’a împus 
nici unuia, afară de mine, vre-o chiriă pen
tru odăile în cari au locuit și respective 
locuesc. Pănă la finea lui Iulie 1892,' când 
s’a dat cortelul în sâmă directorului, sin
gur eu am plătit 4 fl. la lună, oelor’alalțl, 
cari înoă locuiau aci, nu li-s’a cerut și n’au 
plătit nici un crucer.

codindu-se, pe picior de fugă. Și când fu 
destul de aprope, ca să i-se audă glasul, 
dise mâhnit, desnădăjduit, apăsând pe fiă- 
care silabă:

— Numai odată!...
— De tine nu scap cu una ou două, 

bombăni bătrânul în barbă. Ei, na ! cjise el 
și trânti instrumentul de trotuar.

Băiatul veni repede. Apuca mânerul, 
îșl întări mușchii dela mână și începu. Nu 
odată, dâr de două, de trei ori învârti.

Bătrânul îl dădu la o parte, apoi bă
iatul nu-I mai urmă. Mulțumit, se culcă pe 
marginea trotoarului.

*
* * *

Un uruit de trăsură întârziată, în de
părtare. Strigăte, cântece de bețivi, sgomot 
de uși trântite pe la cârciumile din mahala.

Tăcere. Lampa cu petroleu din feli
nar filâză, apoi se stinge. Ulița luminată 
numai de lună, âr pe petrele recorosoe, 
umbra băiețașului dormind dus.....

Laura Vampa.
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Etă dâr, că și în aoest al doilea oas 
s’a purces în mod parțial, împunându-mi-se 
în mod escepțional numai mie chiria de 
-4 fi. la lună, — pentru o odae, ce nu o 
am dela administrațiune, fără dela directo
rul gimnasial, — și aoâsta nu numai pen
tru viitor, dâr și pentru trecut dela finele 
lui Iulie 1892.

Din aoâstă scurtă espunere, pe basă 
de acte oficiale, se pâte convinge ori și 
cine despre starea reală a lucrurilor, dena
turată cu tendență în sus numita cores
pondență, precum și despre simțul de drep
tate, ce se cultivă de câțl-va âmenl față 
de Românii din afară, angajați aci în ser
viciul gimnasiului.

Pic și susțin, că numai de câțl-va 
omeni se cultivă acest sîmț, pentru-că ma
rea majoritate și mai ales cea din genera- 
țiunea mai tânără, din norocire judecă cu 
o pătrundere mai seriosă în cause, ca și 
celea de față, și outez a susțină, că atât 
comisiunea, cât și comitetul fondurilor nu 
ar fi adus conclusele de sus, dâoă li-se re
ferau căușele complect și obiectiv din par
tea biuroului administrațiunei.

Tot așa de neesacte și tendențiâse 
sunt și celelalte împărtășiri cuprinse în 
aceia corespondență anonimă, față de cari 
mă simt dispensat de a-ml face reflexiu- 
nile aici, după-ce din oele espuse mai sus 
ori cine pote să vacjă, cât crecjământ se 
pote da vorbelor și informațiilor corespon
dentului din districtul Năsăudului; fără 
le declar pe tdte de nisce scornituri și 
mistifioări răutăoidse, demne numai de 
un colporter și denunciant miserabil și 
■ordinar.

Puteți vedâ din tdte aceste, D-le Re
dactor, cum-că corespondentul ori cores
pondenții D-vostră din districtul Năsăudu- 
lui, oarl v’au trimis acea corespondență, 
trebue să fiă nisce spirite forte neliniștite, 
răutăciose ți neîmpăcate, pdte chiar însu-șl 
cu sine, căci numai așa se pote înțelege, 
cum acela ori aoeia se pot lăsa să fiă ră
piți de patimi pănă la acel grad, încât să 
ia întru nimic de a seduoe publicul cetitor 
de organul D-vostră cu date ca și celea 
din corespondența din cestiune.

Eră On. public va soi la rândul său 
cât credământ pote oa să dea pe viitor la 
informațiile trimise de corespondenți de 
acest oalibru, âr pentru oașul de față îșl 
va face, pe ‘basa constatările de mai sus, 
drâpta sa judecată asupra întrebării: că 
ore cei pe nedreptul atacați și târîțl înain
tea forului publicității merită epitetele, cu 
oarl sunt înzestrați în acea corespondență, 
ori cei ce dintr’ascuns outâză a seduce pu
blicul cu mistifioări, pentru de a-șl pută 
vărsa odiul lor asupra personelor nevino
vate de lucrurile, ce li-se aseriu.

Seu doră se crede, că și pe acestă 
cale se pot face servicii causei publioe ?! 
Eu cred, D-le Redactor, că nu, oăcl causa 
publică sântă este și trebue servită prin 
muncă cinstită și jertfă, și mai pe sus de 
tote trebue ferită, ca să nu se pângărescă 
în ohipul, cum nisuesce a o servi neas
tâmpăratul oorespoudent ori corespondenți 
din N-rii 55 și 56 ai „Gazetei:”

La urmă declar, cumoă nu mă simt 
îndemnat de a mai sta pe astă cale la 
vorbă ou corespondenții D-vostră din dis
trictul Năsăudului.

In urmarea tuturor aoestora Vă rog, 
D-le B edaetor, să primiți asigurarea sti
mei cuvenite, cu care Vă sunt tot-dâuna 

prof. Ion Ghetie.

Am dat loc acestei mtîmpinărî 
•din cuvent în cuvent, pentru-că am 
ținut se-i dăm d-lui profesor Ghetie 
posibilitatea de a se apera. Ce pri- 
vesce inse atacurile la adresa cores
pondenților noștri năseudenî, credem, 
că aceștia vor sci a se apera la tim
pul său. Decă d-1 profesor Gheție a 
aflat de cuviință a cere ocrotirea 
„II. Sale comitelui suprem“ și a „înal
tului Ministeriu11 într’o cestiune, care 
■cade în cercul esclusiv de compe
tență a administrațiunei fondurilor, 
apoi se nu se mire de loc de învi
nuirile, ce ’i s’au adus.

• D l Ghetie va fi sciind, de si

gur, că în cestiunile administrative, co
misiunea administratdre a fondurilor 
trebue la tbtă întâmplarea se stea 
mai pe sus de persona directorului 
gimnasial. Cum vine dăr d-sa se 
primâscă dela acel director cdăi gra
tuite de locuit, când asupra odăi
lor are se dispună comisiunea ad- 
ministratore, er nu directorul Ciocan ? 
Bine, că fișpanul și „înaltul minis
teriu”, la cari a recurs d-1 profesor 
Ghetie, l’au luat în ocrotire, der nu 
vede d-sa, că acâstă ocrotire este o 
favorisare nedreptă, care înaintea pu
blicului român e de natură a pro
duce cele mai grele bănueli în con
tra d-sale?

Academia Română.
Concursuri pentru premii 1895.

A. Premii pentru cărți publicate.
I) Premiul Năsturel-Herescu, din seria b, de 
4.000 lei, se va decerne în sesiunea gene
rală din anul 1896 unei cărți scrise în 
limba română, cu conținut de or'i-ce natură, 
care se va judeoa mai meritorie printre cele 
publicate dela 1 Ianuarie pănă la 31 De- 
oemvre 1895. Terminul depunerii la canoe- 
laria Academiei, în 12 esemplare, a cărți
lor propuse la concursul acestui premiu, va 
fi pănă la 31 Decembre 1895. II) Marele 
premiu Năsturel-Herescu, din seria b, în 
sumă de 12.000 lei, se va decerne în sesiu
nea generală din anul 1897 unei cărți 
scrise în limba română, cu conținut de ori-ce 
natură, care se va judeca mai meritorie 
printre cele publicate dela 1 Ianuarie 1893 — 
31 Octomvre 1896. III) Premiul Statului Lazăr, 
de 5.000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anul 1896 unei cărți scrise în 
limba română, cu conținut științific, care 
se va judeca mai meritorie printre cele 
publicate dela 1 Ianuarie 1894 pănă la 31 
Decemvre 1895, seu celei mai importante 
invențiuni științifice, făcute dela 1 Ianuarie 
1894 pănă la 31 Decemvre 1895. Terminul 
depunerii la cancelaria Academiei, în 12 
esemplare, a cărților propuse la concursul 
acestui premiu, va fi pănă la 31 Decemvre 
1895. IV) Premiul Adamachi, de 5.000 lei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1896 unei căiți scrise în limba română, 
cu cuprins moral de ori-ce natură. Ter
minul depunerii la cancelaria Academiei, 
în 12 esemplare, a cărților propuse la con
cursul acestui premiu, va fi pănă la 31 
Octomvre 1895. V) Premiul Statului Eliade- 
JRădulescu, de 5.000 lei, se va decerne în 
sesiunea generală din anul 1897 unei cărți 
scrise în limba română, cu oonținut literar, 
care se va judeca mai meritorie printre 
cele publicate dela 1 Ianuarie 1895 pănă 
la 31 Octomvre 1896. Terminul depunerii 
la cancelaria Academiei, în 12 esemplare, 
a cărților propuse pentru concurs este pănă 
la 31 Octomvre 1896. VI) Premiul Asocia- 
țiunii Craiovene pentru desvoltaiea invățămen- 
tului public, în suma de lei 1.500, se va 
decerne în sesiunea generală din 1899 celei 
mai bune cărți didactice în limba română, 
dintre cele tipărite dela 1 Ianuarie 1895 
pănă la 31 Octomvre 1898. Terminul de
punerii la cancelaria Aoademiei, în 6 esem
plare, a cărților propuse pentru concurs 
este pănă la 31 Octomvre 1898. VII) Pre
miul Hagi-Vasilie, de 5.000 lei, se va de
cerne în sesiunea generală din anul 1900 
unei cărți scrise în limba română și publi
cată în timpul dela 1 Ianuarie 1894 pănă 
la 31 Octomvre 1899, al cărei ouprins va 
fi: Istoria comerciului la Români, sâu 
starea actuală a comerciului în România, 
seu studii asupra legislațiunii comerciale în 
Statul român, seu ori-ce alte subiecte pri- 
vitâre la comerciul român. Terminul pre- 
sentării cărților, în 6 esemplare, pentru 
concurs va fi pănă la 31 Octomvre 1899.

B. Premii pentru lucrări puse la 
concurs cu subiecte date. VIII) Premiul 
Alexandru Ioan Cuza, de 10.000 lei, dim
preună cu procentele acestei sume pănă la 
aoordarea premiului, se va decerne în se
siunea generală din anul 1896 celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asupra 
următorului subieot.: Istoria Românilor dela 
Aurelian pănă la fundarea Principatelor. 

Terminul presentării manuscriptelor la con
curs va fi pănă la 1 Septemvre 1895. IX) 
Premiul Alexandru loan Cuza, de 6.000 lei, 
se va decerne în sesiunea generală din 
anul 1896 oelei mai bune luorărl scrise în 
limba română asupra următorului subiect: 
Psichologia și metafisica poporului român după 
literatura poporală. Terminul presentării 
manuscriptelor la concurs va fi pănă la 1 
Septemvre 1895. X) Premiul Statului Eliade- 
Rădulescu, de 5.000 lei, se va decerne în 
sesiunea generală din anul 1896 celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asu
pra următorului subiect: „Botanica popo
rală română din punctul de vedere al cre
dințelor, datinilor și literaturii poporale 
avându-se în vedere adunarea cât se pote 
mai bogată a materialului.” Terminul pre
sentării manuscriptelor la ooncurs va fi 
pănă la 1 Septempre 1895 XI) Premiul 
Statului Lazăr, de 5.000 lei, se va decerne 
în sesiunea generală din anul 1897 celei 
mai bune lucrări în limba română asupra 
următorului subiect: „Studiul vinurilor din 
România din punctul de vedere economic 
și al composițiunii lor chimice”. Manuscrip
tul va trebui să cuprindă materie pentru 
circa 3C0 pagine de tipar în-8° garmond. 
Terminul presentării manuscriptelor la con
curs va fi pănă la 1 Septemvre 1896.

(Va urma.)

TBlepamă jart, a „Gaz. Trans.'
Sibiiu, 22 Mai. Astăcți s’a per- 

tractat procesul țăranului Dordea. 
După palida acusă și energica apă
rare, Dordea a fost judecat la 100 fl. 
amendă. Acusatul a înaintat recurs.

DIVERSE.
Lei scumpi. înaintea palatului împă

rătesc din Peking stau postați din timpu
rile cele mai veohi doi lei din aur masiv, 
cari rapresintă o valore imens de mare. 
Gând asalta în anul 1860 armata franoesă- 
englesă Pekingul, Chinezii văpsiră leii cu 
colâre nâgră, așa încât Europenii crezură 
că sunt figuri de bronz și le lăsară în pace. 
Și acum de curând când Japonesii în- 
naintară spre Peking, leii fură ascunși. 
După finirea resbelului însă împăratul Chinei 
dete ordin, oa leii să fiă erășl postați pe 
vechiul lor loc.

Esposiția copilăriei. Comisiunea din 
Francia însărcinată cu organisarea esposi- 
țiunei universale din anul 1900 a luat ini
țiativa să organiseze, între altele, și o es- 
posiție a copilăriei. Pentru acest scop se 
va clădi un palat imens în incinta esposi- 
țiunei, unde să se vadă istoria copilăriei 
ein timpurile cele mai vechi pănă astăcjl. 
Tot ce privesce viața copilului va fi repre- 
sentat: îmbrăcămintea, hrana, instrucțiunea, 
educația, jocurile, petrecerile vor fi repre- 
sentate în natură. Acolo se va vede copi
lul de cum se naște pănă la cinci ani, pus 
în tdte condițiunile de viață co-i pote pro
cura starea nostră de progres, apoi va veni 
vârsta primei instruoții dela oincl pănă la 
doi-spre-dece ani; grădina de copii, șcâla 
primară, distracțiile; în fine adolescența 
în tdte fasele ei, învățământul primar su
perior, învățământul seoundar, șoola de me
serii. Fiă-care din aceste periode va fi. ca- 
racterisată prin instituțiile prin care ajun
gem, fiă să întărim sănătatea copiilor, fiă 
să pregătim tinereta la lupta pentru viâță, 
Sălile de asii, școlele, atelierele, societățile 
pentru ajutorarea copiilor nenorociți, vor 
funcționa pe deplin, sub ochii publioului. 
Distracțiile se vor compune din tot ce in
teligența a putut produce în acâstă ramură. 
Vor fi admiși copii bogațl cu plată și copii 
săraci gratuit, în condiții absolut aceleași.

Un mareșal, care dimisionâză. Nu
mai în Orientul romantic, unde încă n’a 
dispărut humorul din jurul minaretelor și 
al muesinilor, pote se se mai întâmple un 
astfel de cas interesant și hazliu. Soldații 
armetei turcesol nu sunt legați de domni
torul și poruncitorul lor prin jurământ, ci 
prin un simplu oontract autenticat de no
tarul public. Relațiunile dintre domnitor și 
soldat sunt asemenea relațiunilor, ce se 

află la noi între stăpân și servitor. Fiesoe 
care soldat are dreptul de-a părăsi pușca 
și sabia, dâr trebue ca demisiunea să fiă 
dată la timp. Termenul de demisie e sti
pulat în modul următor: pentru sub-looo- 
tenențl 2 săptămâni, pentru căpitani 4 săp
tămâni, pentru coloneii 2 luni, âr pentru 
mareșali 6 luni. O depeșă sosită din Con- 
stantinopol aduce soirea, că pașa baronul 
Goltz s’a folosit dn aoest drept asigurat 
prin contract și a demisionat din postul, 
oe ooupa în armata turcâsoă

Literatură.
(Memorii din 1848—49 de Vasile 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49, ed. I. Brașov 1895, 8° p. 164). 
Epoca dela 1848—49, atât de însemnată 
și gloriosă, mai ales pentru Românii de 
peste munți, este păn’acum destul de să- 
raoă în publioațiunl. In realitate nici nu 
posedem încă o adevărată istoriă a acelei 
epoce. A. Papiu II ari an, oare o începuse 
și mersese pănă la marea adunare din Câm- 
pul-libertății, nu se scie din ce motive a 
întrerupt’o, și el, care fusese unul din prin
cipalii faotorl ai acelei epoce, era fără în
doială unul din oei mai autorisațl de a lăsa 
sorise urmașilor faptele și sbuoiumările ace
lor mari cjh®-

Noi am înțeles, că după publicarea 
istoriei lui A. P.-Uarian, s’ar fi produs un 
murmur surd, dâr fârte violent printre aceia, 
oarl se simțiau ou musoa pe căciulă și se 
temeau de tribunalul istoriei, âr alții s’ar 
fi temut nu oumva meritele lor să nu-șl 
afle deplină lumină. Nu putem crede, oi 
acâsta ar fi înfluințat și asupra autorului, 
ou atâta mai vârtos, căci el părăsise Tran
silvania și trecuse dincâce, și prin urmare 
nu putea să-l geneze a spune adevărul și 
în bine și în rău.

Alții și mai bănuitori au cjis, că epooa 
de gloriă a lui Bărnuț și Ilarian în revo
luția dela 1848, s’a închiat cu adunarea 
dela Blașiu, și de aci înoolo apar alții pe 
scenă.

Acâsta nu putea să fiă decât bănuâla 
âmenilor mici la suflet și strîmțl la minte, 
care nu merită discuțiă...

Ilarian părăsind Transilvania a eșit 
din elementul unde avea ocasiune să-și 
adune materialul trebuincios. In chipul 
acesta el vrând-nevrând a trebuit să între- 
rumpă istoria acelei epoce și s’a apucat să 
oultive istoria mai vechiă.

Etă pentru-ce ori-ce publicațiune din 
acea epocă este nu numai de mare valore, 
dâr o și cetim cu toții cu cea mai mare 
atențiune și plăcere.

Memoriile prefectului Moldovan sunt 
o adevărată oasă verde și răcorosă în de
șertul publicațiunilor asupra epooei dela 
1848 — 49. In ele aflăm scrisă limpede și 
lămurit, fără artă, dâr cu atât mai veridic 
și mai convingător, o parte din cele mai 
însemnate fapte din aoea epocă.

Multe colțuri întunecâse ne apar în 
o nouă lumină. Partea cea mai însemnată 
și mai nouă este, care vorbesce despre tră
dătorul Dragoș, care, luminat este oa sorele, 
că nu se dusese în munți la Iancu, deoât 
să-i adârmă cu propuneri de pace, tocmai 
oâud dușmanii înaintau lupesoe prin văile 
munților, ca să-i surprindă...

In scurt, Memoriile lui Moldovan nu 
numai că arunoă multă lumină asupra eve
nimentelor de-atunol, dâr tot-odată pot 
servi în forte multe ca învățătură pentru 
viitor.

Ce bine ar fi să mai răsară încă câte
va asemenea Memorii din oondeiul celor ce 
mai sunt în viâță din aoea epooă.

(Rev. Crit. Lit, — Iași)
*

Caleidoscop literar, fantasii, suvenirl 
și episode, de Constantin de Stamaii-Ciurea. 
Opul, apărut sub acest titlu, conține mai 
multe istorisiri forte frumose. Are 480 pag. 
și costă 1 fl. 50 cr. (3 franol.)

*
Nou! este titlul unei frumose ooleo- 

țiunl de sorierl diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei.
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In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*
In editura librăriei Carol Muller din 

BucurescI a apărut: Religie și sciință, în
cercare critică de morală socială. — Un 
studiu de actualitate și interesant. Costă 
un esemplar 75 bani. In editura aceleeașl 
librării va apăre în curend un roman al 
d-lui Duiliu Zamfirescu, întitulat „Lume nouă 
și Lume vechiău. Un esemplar va costa 
3 lei.

*
„Prietinul satinului român11. Aceeta 

este titlul unei frumose colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi și 
adulți, compusă de Ioan Fop Reteganul. Cu 
un adaus de poesii alese“. Acostă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-o 
30 de poesii frumise. Un esemplar, de 206 
pag., costă 30 cr. De vendare la tipografia 
editore „Aurora11 A. Todoran în Gherla 
(Szamosujvâr).

*
Din „Biblioteca pentru toți11 a librăria 

Carol Miiller din BucurescI (Calea Victoriei 
53) a apărut și volumul al 4 lea, Despre 
educațiune (partea 1) de Herbert Spencer, 
trad, de Dum. Stăncescu, una din oele mai 
vestite și mai folositore cărți pentru toți, 
câți se ocupă cu educațiuDea. La 1 Mai v. 
a apărut și partea a doua din acestă va- 
lorâsă scriere. Volumurile apărute pănă 
acum sunt: Povești alese, de Andersen ; 
Paserile nostre și legendele lor, de S. FI. 
Marian și Cântece și Plângeri, poesii de 
M. Zamfirescu. Fiă-care din aceste scrieri, 
atât de bine alese și conținând cel puțin 
câte 121 pag., costă numai câte 30 bani 
(15 or.) Deposit general pentru Transil
vania și Ungaria la librăria Krafft în Sibiiu.

Cursul fia bursa dm Viena.
Din 21 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.30
Renta de corone ung. 4% • ■ • 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% . 126.50
Impr. căii. fer. ung. în arg;nt4y2% 103.40

Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.50
Renta de hârtie austr.......... 101.35
Renta de argint austr.......... 101 40
Renta de aur austr............... 123.35
LosurI din 1860   157.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1076.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 462.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 397.75
NapoleondorI........................................ 9.67]/2
Mărci imperiale germane . . . 59.621/2
London vista....................................122.05
Paris vista.................................. 48.40
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.20

Soris. fono. Albina5% 100.25 Vend. 101.25
Ruble rusescl Curnp. 130.— Vend. —.—

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Mai 1895.

Bancnota rom. Camp, 9.64 Vend. 9.68
Argint român. Cump. 9.58 Vend. 9.63
Napoleon-d’orI Cump. 9.64 Vend. 9.67
Galbeni Onmp. 5.75 Vend. 5.80
Mărci germane Cump. 59.10 Vend. ~

Lire turcescl Cump. 10.90 Vend. —. —

Proprietar: Dr. Aurel 
Redactor responsabil: ©pegopiu
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Cassă de fer 
FaEwer» 7 

este de vendare 
cu preț convenabil.

A se adresa 
10—12 ore a. 
biroui „Primei 
Transilvane “ în 
dație Brașov.
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„ALBINA»Giro-Oonto
la. To anca

AHstro-Ungarl institut de credit si de economi!

Cec-Conto
la. postă.
Nr. 505.

I5l ______ fFILIALA MAȘOV

PlilKCS depuneri spre fructificare [0 lâ®
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOUto polițe comerciale Cil 5V|o( 
iCCOriă impramuttirt cambiale și cambial-ipotecan (fl (j0^ 
Mite 
accorflă

giuvaere și mărfuri CU fj" 
■jiri și vinde xiă i_ _ _ _ _ _ _ _

indigene și străine, în specială de cele românescl; 

rescnmm f“°icI<>™n “ 
cmoporă 
etec Bă 
esecuta în 
iiicliirin

credite în cont corrent avantagi6sa
împrumuturi pe hâri i de valore, monede, 

ț
moneOo și liârtii ite valore

A

x umiiiLU j 
pe piețele din țâră și 
streinătate; 
innpn sub cele mai! ief- 
Itlllud tine condițiuni;

■ « pe toride depou, toriulu
său sti’asla €wăi*ii  JWr. 45, care, situații nemijlocită lângă 
gara drumului de fierfi 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;lUlîmOQPP în cahtatea sa ca representanță principală a so- nfryntn 

JJlllllUDUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UlOl LU 

DBitra asigurări ne violă parti-
Onorabileloru administration! de fonduri si p. t. D-lorii 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare âe 5°|0 ale „Albinei11 
ale eăroi'u eupOMC reseuniperă segnestirulu făeă Mici o 

detragere, și cai*i  se ailă de vândare îm eursui «Ulei a foiirsei 
din Budapesta, în piese de 50®, flOOO și «OOO de corone, 
fomparendii cursurile și produsuHi celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totii dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 ie 5°|o 
suntui «di relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina11 e garantată 
prin valorea celui puțină întreită a ipotecelorii pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulîl specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte aver! a institutului.

__________________________________ _____ _______________35-*
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g i r o ■ o o n t o Cassa. de bancă, comisione și de schimb 

a» NUSSBĂCHER&BEEK 
BRAȘOV.

Avem onorea a recomanda serviciile nostre în tote afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

Campcfăra și vindem 
monede de aur și argint, losurî, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri’ fonciare, obligații, după cursul di lei.
1 pnpdgin Q V Q î] 011 p 1 păoâ la S5°/q diu valorea cursului pe hârtii de 
AuUluuiu Q i uliu 111 1 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

75°/o din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată.

Rescumperăm fără nici o detragere tot-felîu! de cupone. 
iflPHQQn de P°lHe,
HlOQlJUu asignații pe

38
Telefon
Vr.

(Este un proverb vechiu.)

Bscomptâm soliți! comroate și maijiio
tdte piețele Europei cum și transociane.

EfiîSierâlfâ. Checuri cu provisione mici pe tdte piețele comerciale.

PM!!! ftllllffl interXe^pT'învoire'^&Va 5°|o
Primim depuneri spre mijlocire și socotâla SSâasceâ de es- 

coBispt și schimb ungară în Conto-Corent, Checuri sau 
Cărticele de economii cu interese de 4 %• Dajdia după in
terese de 10°/o plătește cassa de bancă.

Pentru plasarea sigură de capitale recomandăm scri
surile fonciare cu 4‘/2 și 5%, din Sibiiu, obligățiile cu premii 
4% și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 5% 
ale Institutului de economii din Arad.

Âsigrâin

Acesth proverb se potrivesc© la sftabâfliiDaenttiD meu ce? mare, care cumpără cantități 
mari de mărfuri; avend cheltuieli puține potu vinde și eftin.

NQtlTP pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum
flVIUviK w CABiI CĂLĂULUI o nu s’amai vedut pănă acum, pentru eroitorl, nefrancate.

Stofe perrtooi
Peruvien și Dosktng pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocii), și trăsuri. — Asortimentă forte bogății de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, w®' cu prețuri originale ale fabricei, •'3'0 ce 
nu-i pâte oferă nici o conourență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fS. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er n u sdrențe eftine, cari nu prețuescă nici câtă cusutulă croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stîkarofsky în Bninn. (Itatetern Austriei.)
Deposit» peraianenfii de postavuri peste ’/î ««itioue florini. 

BPV- Trimiterea numai cu ramburse.
cumpSrătoril de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelu- de omeni eu nu vendă 
sub nici o condiție marfă. 629,24—24.

Ia tragerea cu câștigul cel mai 
) mic, pentru diferența cursului.

Promese la 
tote tragerile 

de loteriă.

losnri
Comunicăm cu plăcere ori și ce infor

mații și consilii consciențibse în afacere 
de bancă și prin corespondență.

Revisie 
de lo suri 
= gratis. =

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potil face și reînor 

ori și când dela 1-rna și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați s6 binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Administraț. Trans.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


