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Semne de capitulare.
Brașov, 12 Mai v. 1895

După ultima votare din camera 
magnaților asupra celor două pro
iecte politice bisericesc!, privitore la 
liberul esercițiu religionar și la re- 
cepțiunea Evreilor, situațiunea pare 
a fi devenit și mai încurcată, de cum 
a fost.

Seim, că în fond ambele pro
iecte au fost respinse de camera 
magnaților și la desbaterea din urmă, 
de ore-ce s’au eliminat din amân
două tocmai părțile esențiale, pen
tru cari au fost făcute proiectele și 
iară de cari acestea nu mai pot avâ 
valorea intenționată. Din proiectul 
liberului esercițiu religionar s’a eli
minat neconfesionalitatea, er din al 
recepțiunei s’a omis paragraful, care 
permitea trecerea dela creștinism la 
judaism și vice-vers-i. Prin omiterea 
acesta ambele proiecte și-au perdut 
totă valorea și situațiunea a rămas 
aprope aceeași, ca și după prima 
desbatere din camera magnaților.

Ce era de făcut acum? Cabi
netul Banffy a luat în programa sa 
angagiamentul, că față cu proiectele 
politice-bisericescl va păstra integri
tatea principiilor. Dâr cum le va 
păstra, când de vre-o doi ani de
curge lupta între cele două camere 
făiă nici un resultatși tote stăruințele 
în privința acesta au rămas za
darnice?

In lața acestei situațiunî, se 
vede, guvernul s’a hotărît acum se 
mai lase ceva din „liberalism” și se 
acceptele măcar în parte modifică
rile făcute de camera magnaților, 
cu care s’a convins, că n’o păte 
scote altfel la cale. In ședința de 
alaltă erl a comisiunei pentru in
strucțiunea publică, ministrul Wlas- 
sics a făcut o propunere, pe care co
misia ași primit’o și care înfondnueste 
altceva, decât o formală capitulare 
a guvernului. Propunerea lui Wlas- 
sics este, ca proiectul privitor la re- 
cepțiunea Evreilor se se primescă 
de-ocamdată așa, cum a fost stili- 
sat de camera magnaților, adecă cu 
eliminarea §-lui 2, în care se admite 
trecerea dela creștinism la judaism.

In schimb însă, disposițiunile 
acestui paragraf se se adaugă, ca 
parte întregitdre, la proiectul privi
tor la liberul esercițiu religionar, dâr 
fără de-a se face amintire specială 
de religiunea israelită, ci se se 4’că 
numai, că: disposițiunile §-lui 58 al 
legei din 1868, privitbre la trecerile 
religionare, se estind asupra tuturor 
religiunilor recunoscute în lege.

Acesta este propunerea făcută 
de ministrul Wlassics, prin care gu
vernul speră a eși măcar încât-va 
din impasul, în care a fost adus.

Modalitatea acesta însă nu este 
nici pe departe de natură, de-a li
niști spiritele și de-a curma îndelun
gata luptă, ce de atâta timp ține în 
agitațiune tbte păturile societății.

Mai întâi de tote, camera de- 
putaților, care la timpul seu va ave 
se se pronunțe asupra acestei pro
puneri, cu greu se va pute hotărî, 
ca se o primescă. Partida kossut.histă 

mai ales, care pănă aci cu atâta 
zel a sprijinit politica bisericescă a 
guvernului, va privi în acăstă pro 
punere o capitulare formală, o jig
nire a „liberalismului” și o știrbire 
a autorității camerei deputății or. Aici 
va avă așa-dâră guvernul se întîm- 
pine nouă greutăți, pe cari de pe 
acum ’i le preejic foile kossuthiste 
și de cari pănă aci a fost scutit.

Să admitem însă, că propunerea 
făcută de Wlassics ar fi primită de 
camera deputaților; ce se va în
tâmpla însă atunci cu proiectul li
berului esercițiu religionar? Ce ga
ranții păte se dea guvernul și par- 

• tida sa, că camera magnaților, care 
de repețite-orl a eliminat cele mai 
esențiale părți din acest proiect, se 
va pută hotărî se 1 voteze acum, 
după ce se va adauge la el și dis
posițiunile privităre la judaism, pe 
cari aceeași cameră le-a respins pănă 
aci cu o majoritate, putem c|ice, în
semnată ?

E evident, că aici avem de-a 
face cu o apucătură, prin care gu
vernul crede a-și pută masca capi
tularea, la care se arată a fi hotărît. 
Crede, pote, că pe calea acâsta va 
pute face se reușâscă cu proiectul 
privitor la recepțiunea Evreilor, er 
cât pentru adausul, ce a promis că-1 
va face, în schimb, la proiectul li
berului esercițiu religionar, se va 
scăpa pe altă cale de el.

Apucătura e șirâtă, der nu sunt 
nici de cum semne de a pute ajunge 
la resultat cu ea. Acesta, se vede, o 
simte și cabinetul Banffy, care, după 
cum se asigură, e hotărît a nu mai 
suleva acâstă cestiune în sesiunea 
actuală a dietei, ci o va amâna pănă 
Ia tomna, de nu cumva și mai târejiu.

La tdtă întâmplarea, încăpățî- 
narea celor cu „liberalismul” pe că
ciulă are se coste încă jertfe mari, 
er pe cabinetul Banffy, care față 
cu aceste proiecte se arată hotărît 
a mai lăsa din „integritatea prin
cipiilor”, ce și-a inscris’o în pro
gramă, p6te se-1 coste chiar per- 
derea portofoliului, decă nu și alte 
complicațiuni desastruose pentru par
tida „liberală”.

Neîntrecută antitesă.
D-l Vasile Mangra publică în 

„Tribuna” de Maiți o epistolă des
chisă cu data 16 Mai 1895. Ea e 
adresată fișpanului din Arad, Fabian 
Laszlo, ca respuns la o scrisbre se
cretă a acestuia dela 8 Ianuarie 1895, 
prin care îl avertiseză pe d-l Mangra, 
ca pe unul, care a luat parte la adu
narea română din 28 Noemvre a. tr., 
ca se aibă în vedere cunoscutele or
dine ale ministrului de interne, prin 
cari s’a interejis activitatea partidu
lui național român, și se amenință 
cu pedepsă cei ce vor lua parte la 
întruniri cu astfel de direcțiune.

Seim, că asemeni scrisori au pri
mit mai mulți dintre convocătorii 
adunării din Noemvre. D-l Mangra 
ne spune, că d-sa a refusat primirea 
scrisorii fișpanului, der că acesta l’a 
constrîns cu puterea poliției se is
că! escă primirea, er în răspunsul, ce 

i-1 dă d-l Mangra acum în „Tribuna” 
lui Fabian Laszlo dsa cjice între 
altele:

„....eu am privit și privesc ordinațiunile 
ministeriale amintite mai sus*)  ca neesistente.

„....în coneecuențâ..., mă deolar tot ast
fel și cu privire la sorisorea Ilustrității Tale, 
oare mi-ai adresat’o în formă oficială....

„....Departe de a fi intimidat și terorisat 
prin comunicatul Ilustrității Tale, eu voiu 
urma constant direcțiunea politică a parti
dului național român, definită în progra
mul său, și, după puterile mele, voiu lua 
totdeuna parte activă în adunările sale”.

„Tribuna” face cas mare din 
acâstă epistolă deschisă, prin care 
„neînfricatul și neîntrecutul luptător 
național” respunde fișpanului abia 
acuma, patru luni și jumătate după ce 
a luat în primire „scrisdrea secretă”.

Același d. Vasile Mangra înse 
âtă ce scriea în „Tribuna”, cu sub
scrierea sa, 14 cjile înainte de ce 
i-a adresat fișpanul din Arad acea 
scrisore „în mod oficial”.

„Acum dâcă pentru resone legale și 
constituționale nu ne putem opune ordi- 
națiunii ministeriale în ceea ce privesce 
sistarea activității comitetului central, ne
am pul e ore opune în ceea ce atinge in
terzicerea activități representanței parti
dului național?

„Guvernul maghiar, care prin ordina- 
țiunea ministrului de interne are de scop, 
ca să suprime mișcarea nostră națională, 
dor nu se va face ridicul și absurd, ca deo
parte să sisteze activitatea organului ese- 
outiv, a comitetului central, er de altă parte 
s6 permită a-și continua rrai departe acti
vitatea sa organul administrativ al parti
dului (sic!) adecă representanța alegăto
rilor...

„....Am cedat dâră numai forții, când 
n’am convocat conferența delegaților....” 
(„Tribuua” nr. 265 dela 13(25) Dec. 1894.) 

înainte cu cinci luni d-l V. Mangra, 
în fața învinuirei de a se fi pus pe 
basa ordinului ministerial din ces
tiune, declara categoric în „Tribuna”, 
că din „resdne legale și constituțio
nale nu ne putem opune11 acelui or
din și că prin urmare a „cedat forței11 
atribuite acelui ordin, er acuma d-l 
Mangra afirmă tot în „Tribuna” și 
tot așa de categoric, că dânsul a 
privit și privesce acel ordin ministe
rial ca neesistent.

Etă în adevăr o neîntrecută an
titesă a neînfricatului luptător.

„Programul Românilor mode
rați^. Sub titlul acesta „Keleti târtesitof 
publică o scire, ce i-se trimite din Sibiiu, 
în oare se cjice, oă Românii moderați, cari 
se află în Sibiiu din incidentul ședințelor 
Con8istoriului(?) s’au consultat asupra ati
tudine! lor viitdre; nu au luat hotărîri, der 
e probabil, că continuându-șl consultările 
în Blașiu, vor ajunge la o ast-fel de deci- 
siune, care va face posibil, ca la marea 
adunare, ce se va ține în decursul verei, 
Românii moderați să pășescă în public cu 
programul lor de sine stătător. — Pasărea 
mălaiu visăză.

*) Ordinul ministrului de interne dela
16 Iunie 1894 nr. 321 și dela 7 Decemvre 
1894.

Intrarea în funcțiune a noului 
ministru de esterne. Contele Agenor 
Goluchoivslci, noul ministru de esterne, a 
primit Marți pe funcționarii dela ministe
rial de esterne. Răspundend la vorbirea șe
fului de secțiă Pasetti, contele Goluchowslti 
și-a esprimat înainte de tdte regretele pentru 
pierderea, ce a îndurat’o oficiul esternelor 
prin retragerea contelui Kalnoky ; apoi a asi
gurat pe subalternii săi, că va lucra pe de
plin în spiritul antecesorului seu și că tot- 
dâuna va sci să răsplătescă binele cu bine. 
Vorbirea și atitudinea lui Goluchowski au 
făcut cea mai bună impresiune. — Foia 
rusăscă „Dirsevija Vjedomostiu profețesce 
susținerea de cele mai bune raporturi între 
Austro-Ungaria și Rusia, din faptul, că Go
luchowski și Kapnist (noul ambasador ru
sesc în Viena) au trăit tot-deuna în bună 
amicițiă.

Vaticanul și respncnsul luiBanffy. 
Organul Vaticanului, „Osservatore Romano“, 
dice următorele despre răspunsul lui Banffy 
dat la interpelațiile lui Helfy și Ugron: 
„Din fapte se pdte constata, că ministerial 
comun de est'rnc, a devenit ministerial deo
sebit al guvernului maghiar. Banffy — cum 
a accentuat însu-și — a pus condițiuni 
noului ministru de esterne. E forte natural, 
că Banffy n’a avut, cc să răspundă la in
terpelări, fiind-că interpelatorii înși-și au 
constatat din faptele simple, că evenimen
tele estra-ordinare din urmă au fost cu de
săvârșire gole și ele au fost provocate nu
mai oa să se sfirșâscă priu faptele, cari îl 
absolvă pe Banffy de-a da esplicări țării 
și parlamentului. A mai rămas îndărăt nu
mai aceea, ca dualismul, înființat prin Beust, 
se capete o nouă numire, care ar corespunde 
mai bine faptelor; d. e. în locul cancelariei 
austro ungare să se folosescă pe viitor nu
mirea de cancelariă maghiară-austro-ma
ghiară. Apoi este secretul viitorului, ca o 
cancelariă maghiară să fiă coordinată, ori 
superioră cancelariei austriace...

Guvernul în retragere. Comisiunea 
de culte a parlamentului ungar a ținut în 
22 Mai o ședință sub presidenția contelui 
Albin Csalvy, în oare s’a desbătut nunciul 
camerei magnaților referitor la cele două 
proiecte bisericesc!. Ministrul IF/ass/cs luând 
cuvântul, a făcut propunerea, ca comisiunea 
să se alăture la textul primit de camera mag
naților privitor la proiectul recep/zuMei, pe 
lângă adausul, ca reciprocitatea să se ia, priD 
o disposițiune, în proiectul despre liberul 
esercițiu religionar. La desbaterea asupra 
proiectului acestuia, ministrul Wlassics a 
deolarat, că guvernul se alătură la sus
ținerea paragrafilor 22, 23 și 24 eliminați 
de camera magnaților. De-asemenea guver
nul află de necesar a susține și disposițiu- 
nea cuprinsă în § 26.

Goluchowski și România.
Oficiosa „Polit. Corr.u primesce 

din Bucurescî următdrea depeșă:
„Numirea lui Golucliowslii, ca ministru 

de esterne, a fost primită cu viuă satisfac- 
țiune de cercurile, cari stau aprdpe de gu
vern. Pe timpul activității sale în Bucurescî, 
adese-ori între grele împrejurări a sciut 
tot-deuna să apere demuitatea și vada 
Austro-Ungariei, și a sciut să susțină ra
porturile bune dintre guvernele celor două 
state vecine. In deplină înțelegere ou Kal- 
noky, Galuchowski cu mare tact a sciu 
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să facă deosebire, în cestiunea transilvană, 
între sforțările politicei de partid de stradă 
a demagogilor și a foilor lor — cari prin 
demonstrațiunl voiau să creeze tot felul de 
greutăți guvernului din Bucuresol — și 
între agitațiunile, cari isvoriau din sînul 
corpurilor legiuitore. Prin moderațiunea sa, 
Goluchowski nu numai a făcut mari ser
vicii intereselor Austro-Ungariei în România, 
oi a făcut posibil și guvernului român, ca 
în interesul susținerii bunelor relații și a 
păoii interne față cu statul vecin, să ia, 
în așa numita cestiune transilvana, măsurile 
necesare, fără de-a fi acestea atribuite pre- 
siunei esterne. Iu BuourescI se așteptă, că 
și în noul său post Goluchowski va sci să 
apere bunele raporturi dintre România ș’ 
Austro-Ungaria contra orl-oărei influențe 
șoviniste".

Din rândurile acestea ale ofi- 
ciâsei „Pol. Corr." apare, ca și când 
contele Goluchowski ar ave nevoia 
de-o rectificare față cu Ungurii în 
cestiunea română, cari au fost atacat 
în delegațiuni atitudinea lui Kalnoky 
în combinațiune cu activitatea lui 
Goluchowski în Bucurescl. E bătă
tor la ochi, că oficidsa „Pol. Corr“. 
pune pe ministrul de esterne în 
rolul de spriginitor al guvernu
lui român, atribuindu-i merite in
directe față de sufocarea mișcării 
naționale. Descoperirea acesta e pri
mită cu satisfacțiă de cătră pressa 
maghiară, mai ales, că „Pol. Corr.“ 
se consideră, ca organ al ministeriu- 
lui de esterne, și prin urmare comu
nicatul de mai sus, după totă pro
babilitatea, ar corespunde intențiuni- 
lor lui Goluchowski. Decă așa este, 
atunci reu și-a ales numitul organ 
forma și timpul în care a lăsat se 
i-se depeșeze din Bucurescl comuni
catul din cestiune. Forma preamirbsă 
a scuză față de Unguri, er timpul 
prâ dovedesce o grabă fără înțeles. 
Mai straniu decât tbte acestea înse 
pare a fi terminul „agitațiune" cu 
care „Pol. Corr“. califică mișcarea 
isvorîtă din sînul corpurilor legiui
tore române în „cestiunea transil
vană", adecă ridicarea cestiunei Ro
mânilor asupriți în Senatul și Ca
mera dm Bucurescl. Peste tot dis, 
tendința depeșei lui „Pol. Corr." este 
de-a justifica pe noul ministru de es
terne față de politicianii din Pesta, 
și acâsta pote cu scopul, ca d-nii 
Berzeviczy, Falk, Tisza și tbtă haita 
șovinistă ungurescă, se se conver- 
tâscă la convingeri mai bune și se 
primescă, în delegațiuni, cu căldură 
și simpatiă pe contele Goluchowski.

Congresul național-bisericesc.
Sibiiu, 11, (23) Mai.

(Raport special al „Gaz. Trans.“)

In ședința a patra a venit la ordinea 
dilei raportorul comisiei bisericescl.

Raportorul acestei comisiunl, dep. Ig- 
natie Pop, a raportat asupra raportului 
Consistorului metropolitan, ca senat biseri
cesc. Acest raport ouprinde statistice refe- 
ritore la populațiunea metropoliei, după 
eparchii, la protopopiate și la numărul pa- 
rochiilor, la seminariști etc.

Raportul să ia la cunosoință, dâr co
misia oonstatând, că unele date statistice 
lipsesc, propune, și congresul enunță, ca 
conclus, oa Consistorul metropolitan să con
tinue a stărui, ca oonsistârele eparohiale să 
inducă regulat datele statistice în rubrioile 
statorite, conform concluselor congresuale 
anteriore.

Cu privire la tipărirea cărților biseri
cescl comisia propune, să se însăroineze 
consistorul metropolitan, oa conclusele re- 
feritâre la tipărirea cărților bisericescl să 
se ducă în îndeplinire. Dep. Vasile Mangra, 
fiind de principiul unității limbei bisericescl, 
face următârea contra-propunere:

De ore-ce condusele congresuale an- 
teridre, relative la tipărirea cărților biseri
cescl cu litere latine, s’au luat într’un timp, 
oând nicăirl în bisericile ortodoxe române 

nu apăruseră tipărituri de acest fel cu li
tere latine; astăfi însă, oând sântul Sinod 
al biserioei autocefale ortodoxe din rega
tul României a făcut o ediție nouă cu li
tere latine, redactată și corectată după 
teostele originale, P. S. S. Chiriarchi ai 
biserioei ortodoxe române din Ungaria și 
Transilvania sunt ruguțl a țină oont la edi
tarea oărților bisericesol ou litere latine, de 
tecstul deja tipărit de sinodul biserioei au
tocefale din România.

Asupra acestor propuneri să nasce o 
discuțiune mai lungă, fiind oestiunea de in
teres deosebit.

Cu tipărirea cărților bisericescl luorul 
stă așa, că din cărțile tipărite ou litere cirile 
pe timpul lui Șaguna, unele oarl sunt de cea 
mai mare trebuință nu se mai află, și cu 
tdte că congresul deja la 1881 a decis ti
părirea cărților bisericescl și de atunci a 
încă a mai luat ooncluse referitore la acâsta, 
totu-șl nu s'a tipărit nici o carte. Ast-fel 
acum vre-o șăpte cărți bisericescl nu se 
mai pot căpăta în întrâga metropolie și 
credincioșii să provăd cu cărți parte din 
România, parte scdse în tipar de tipografi 
străini.

A fost deci forte potrivită propunerea 
comisiunei, care a și fost primită de con
gres după ce dep. Mangra, în deoursul 
desbaterii, și-a retras contra-propunerea 
făcută.

Credem, că suntem interpreții dorin
ței Românilor ortodoxi, oerând, ca oonolu- 
sele privitore la tipărirea cărților bisericescl 
în adevăr să se esecute.

După cestiunea aoâsta a urmat la or
dinea filei referada comisiei financiare 
asupra raportului Consistorului metropoli
tan, ca senat epitropeso, care la propune
rea comisiei, după ce a fost cetit, s’a luat 
spre soiință.

Tot comisia financiară a mai referat 
asupra raportului special al Consistorului 
metropolitan despre paguba de 184 fl. 6 cr. 
oausată din uebăgare de semă de fostul 
oassar Ilie Măcelar din averea celor două 
eparchii.

Consistorul împrocesuând acesta pre- 
tensiune a câștigat procesul, și suma este 
intabulată pe massa oonoursuală a deceda
tului. Congresul, în conformitate cu pro
punerea comisiei, decide, ca să se aștepte 
pănă când din altă parte să va cere licui- 
darea pretensiunilor intabulate.

Cu aceste ședința s’a încheiat, hotă- 
rîndu-să a-se ține procsima ședință Vineri 
dimineța.

După ședință deputății congresuall 
s’au întrunit în o conferență seoretă a că
rei obieot a fost cestiunea verificării depu- 
taților eretici, cari au votat contra biseri
cii, Iosif Gall și Beles. Și mirare, că aceștia 
și-au aflat ăpărători între dcputațl, pe d-nii 
Partenie Cosma, archimandritul Pușcariu 
și alții, der în urma vorbirilor și motivelor 
aduse de d-nii Vasile Mangra și ou deose
bire de Georgiu Popa dela Arad, confe- 
rența a decis oa verificarea se o țină în sus- 
pens, și causa să se înainteze Sinodului 
episcopesc.

Procesul lui Dordea.
Sibiiu, 23 Maiă.

(Raport special al „Gaz. Trans.“)

In fine, după multă forțare și întor- 
tochiare a legei, șoviniștii maghiari și-au 
mai săturat odată inima lacomă de jertfe 
românescl. Bravul țăran român Dordea din 
Bungard, pentru curajul, ce l’a avut, de-a 
esprima simpatia și stima, ce nutresce po
porul român dela sate față de toți, cari 
luptă pentru limba și legea străbună a lui, 
a trebuit să stea astădl în fața justiție 
maghiare, să-și dea sâmă pentru „teme
ritatea" de-a esprima în public alipirea po
porului român față de cei ce luptă pentru 
idealele românismului. A trebuit, în fine, 
aoest vrednic Român, să audă și verdictul 
condamnator pentru iubirea lui față de na
țiunea română.

Pentru ca să vadă publicul cel mare, 
oum se servesce justiția la noi față cu Ro
mânii, pbte servi în de-ajuns procesul de 
ieri al d-lui Dordea.

După-ce! acusatul a fost tras în cer
cetare și supus la interogator din partea 
judelui de instrucțiă dela tribunalul din 
Sibiiu, după oe tribunalul, prin hotărîreasa 
de sub Nr. 3923/894, a recunoscut nevino
văția acusatului și neviolarea legilor sta
tului, șoviniștii, avidl de răsbunare, nu s’au 
mulțumit cu aoestă hotărîre drâptă, oi ur
mând instinotului lor de răsbunare, a dus 
causa la tabla din Clușiu, care apoi, ca să 
dovedâscă adevăratul său sentiment patrio
tic maghiar față de un „Valah", ce „în- 
îndrăsnesce" a manifesta alipirea țărănimei 
române față de luptătorii săi, a hotărît 
tragerea în judecată a acestui român brav.

Tribunalul din Sibiiu a fost deci ne
cesitat a statori, pentru diua de 22 Maiu 
n. c., pertractare finală în acestă oausă, 
oare a decurs în următorul mod:

Președinte: Phleps ; judi votant!: Ban 
și Wiedorn, âr ca notar a funcționat An- 
ceanu.

Președintele la orele 9 și 30 minute dă 
cetire actului de acusațiune al procurorului; 
spune, că obieotul aousațiunei este vorbirea, 
oe acusatul a ținut’o la gara din Sibiiu, cu 
ocasia sosirei d-Iui Septimiu Albini dela 
temnița din Seghedin. Oetesce apoi vorbirea 
incriminată, care este următorea :

„Prea stimate D-le! Din popor ro
mân te-ai născut, românesco ai crescut, 
pentru limba poporului român ai luptat și 
suferit și în numele poporului român te 
bineventez, urându-’țl mulțl ani".

Președintele: întrăbă pe acusat, dăcă 
recunosoe, că el a ținut acestă vorbire ?

Acusatul: răspunde, că da, recunosce. 
Președintele: Soiut’ai, că pentru ce 

delict a fost d-1 Sept. Albini condamnat și 
a trebuit să sufere temnița, dela care se 
reîntorcea acasă?

Acusatul: In cei 10 ani din urmă au 
fost atâtea procese de presă intentate ga
zetarilor români, încât numai proourorii gu
vernului pot ave cunoscință esactă despre 
ele. Acusatul însă n’a avut cunosoință des
pre delictul, pentru care a suferit temniță 
d-1 Albini. De altă parte acusatul a fost 
timp îndelungat bolnav de reumatism și 
friguri, în care timp n’a putut ceti fiare, 
ci numai forte rar îi cădea în mână câte-o 
foiă, ce i-o împrumuta une-orl câte-un pre- 
tin. Chiar pe timpul sosirei lui Albini, aou- 
satul suferea forte mult de aceste bole.

Președintele: Dâoă D-ta n’ai cetit fiare, 
cum ai sciut, că în diua aceea sosesoe d-1 
Albini dela Seghedin?

Acusatul-, S’a întâmplat, că chiar în 
fiua aoeea am venit la Sibiiu la medic. 
Am vădut aici, oă lume multă grăbea spre 
gară; informându-mă despre ținta, pentru 
care atâta public pornise spre gară, m’am 
dus și eu într’acolo, ca privitor, și tot de
odată și ca unul, care simpatisez cu lupta, 
oe o susțin fiariștii noștri contra nedrep
tăților, ce se fac poporului român.

Președintele: Cunoscut’ai D-ta pe d-1 
Albini ; ai stat în legătură de amicițiă cu 
densul?

Acusatul: In legătură strînsă de ami
cițiă n’am stat, dâr fiind eu membru la reu
niunea agrioolă, am convenit adesea cu 
d-sa! De-altmintrelea amicițiă intimă între 
un țăran și un domn nici nu prea pote 
ave loc!

Președintele: Decă d-ta n’ai sciut de
lictul, pentru care a fost pedepsit d-1 Al
bini, și n’ai fost pregătit cu bineventarea 
din cestiune de mai înainte, atunci cum se 
pote, că totuși te-ai dus în fruntea mulți- 
mei și ai ținut vorbirea, pentru care ești 
acusat?

Acusatul: Acesta s’a întâmplat ast-fel, 
că eu, după cum v’am mai spus, eram 
atunol bolnav de reumatism la mâna stângă, 
suferind din causa acâsta mari dureri. Pen- 
tru-ca în îndesuela aceea nu cumva să mă 
atingă cine-va la mână și să-mi causeze 
dureri sfășietore, m’am dus printre publio 
în fruntea mulțimei, unde eram mai puțin 
espus periculului de-a fi atins la mână. In- 
tr’aoeea sosesoe d-1 Albini, și mulțimea de 
țărani din ’napoia mea striga : „Să vorbescă 
Dordea!" „Să aufim pe Dordea !" Eu atunci, 
ca să satisfac dorinței publicului, m’am în
dreptat spre d-1 Albini și am ținut sourta 
bineventare, pentru care m’ațl tras la ju
decată.

Președintele: Cât timp a ținut vorbirea 
d-tale ?

Acusatul: Cam vre-o 40 de secunde!
Președintele: Martorul Brenner spune, 

că vorbirea d-tale a durat 4—5 minute.
Acusatul: Aoesta nu e adevărat!
Președintele ohiamă pe martorul Bren

ner și-1 provdoă să espună, ce a audit vor
bind Dordea, și cât a ținut vorbirea lui ?

Martorul Brenner declară, că el nu-șl 
aduce aminte, ce a vorbit Dordea ; de alt
mintrelea el a fost și departe de densul și 
nu l’a putut bine înțelege; vorbirea lui n’a 
putut ține mai mult ca 4—5 minute. Mar
torul mai spune, oă au fost adunați acolo 
cam 200 de persons. Alt-ceva nu scie.

Procurorul atunci se îndrâptă cătră 
Brenner și voesoe să storoă unele fasiunl 
dela Brenner; dâr aoesta răspunde hotărît 
la tâte, că nu scie, nu-șl aduoe aminte.

Președintele invită aoum pe proouror 
să-și țină vorbirea de acusațiune.

Procurorul se ridică de pe scaun, ou 
o față palidă, în care se reoglinda o con- 
soiință îngreunată și torturată, âr din tim
brul său și vorbirea densului se vedea ou- 
rat, că se luptă contra oonvingerei celei 
mai bune.

El afirmă, că acusatul e vinovat de 
delictul agitațiunei și lăudărei unei fapte 
punibile, că el (aousatul) a fost consciu, 
când a ținut vorbirea despre deliotul, ce l 
comite prin aeâsta; că e o imposibilitate a 
crede, că acusatul n’a avut cunosoință per
fectă despre delictul d-lui Albini; mai de
parte, că din însu-șl spiritul vorbirei densu
lui se pote conchide nedubios, că intențiunea 
aousatului a fost agitațiunea contrastatului 
și lăudarea delictului comis de d-1 Albini. 
Constată, oă pentru acusat nu sunt împre
jurări agravatore, ci numai atenuante, și 
anume: că acesta n’a mai fost pedepsit și 
a dus o vieță pănă acum nepătată. In fine 
cere, ca tribunalul să condamne pe aousat 
pe basa § 174 din codicele penal.

După acesta presidentul invită pe acu
sat să-și țină vorbirea de apărare.

Acusatul Dordea, într’un discurs pliu 
de cele mai frumbse sentimente româ- 
nesol*  **)), arată durerile și suferințele popo
rului român, arată, cât de mult ține aoest 
popor la limba și legea sa, oât de strînse 
sunt legăturile dintre popor și cărturarii 
săi și cât de devotat este țăranul nostru 
pentru aoei bărbați eșițl din sînul său, cari 
luptă pentru reoâștigarea drepturilor na
ționale ale poporului român. Acestui de
votament a voit acusatul să dea espresiune 
în cuvântarea incriminată. Dordea îșl ter
mină cuvântarea cu declarațiunea, oă 
„pe țăranul român nu-l vor despărți de lup
tătorii săi nici zidurile temnițelor !"■

*) In numărul de mâne vom reproduce 
întreg acest discurs. — Bed.

**) Intr’unul din numerii viitori vom 
publica aoest discurs. — Bed.

După aeâsta presidentul dete cuvântul 
d-lui apărător Dr. Amos Frâncu. Abia a 
rostit d-1 Frâncu primul cuvânt din vor
birea sa, și âtă că presidentul, — îngrijat, 
se vede, de cele ce au să urmeze — îl și 
avertisâză pe d-1 apărător să vorbescă strict 
la obieot. Apărătorul respinge însă cu ener- 
giă aoest avertisment, declarând, că pe cât 
timp încă nici n’a vorbit, nu pote primi să 
fiă ohiămat la ordine.

După acesta advooatul Dr. Frâncu îșl 
rosti cuvântul de apărare, în care ou o elo- 
cență și oratoriă propriă vorbitorului, arătă 
colosalele nedreptăți, ce ’i se fac poporului 
român, precum și stupiditățile pretensiuni
lor maghiare/*)

După discursul puternic și mișcător 
al d-lui Frâncu, tribunalul se retrage și 
după o ohibzuire de vre-o 20 minute, pre
sidentul enunță verdictul, prin care Dordea 
se declară vinovat pentru delictul de agitare, 
comisa prin lăudarea crimei prevăfiite în 
§ 174 al codioelui penal, și pe basa acestui 
§ se condamnă la 100 fl. pedâpsă, sâu în 
cas de neplătire la 10 file închisore.

Procurorul nu se mulțumesoe ou pe- 
dâpsa dictată și însinuă apelațiune; aousa
tul de-asemenea însinuă apelațiune.
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Cu aoâsta s’a terminat și pertractarea 
acesta, care a dat șoviniștilor lacomi o 
nouă jertfii.

Raportorul.

SOIRILE DILEL>
12 (24) Mai.

Un protopop român „decorat". La 
timpul său am foet amintit, că protopopul 
român gr. cat. Ioan Gyenge din Secel, co
mitatul Maramureșului, a fost decorat cu 
■crucea de aur pentru merite. Ne-am pus 
atunci întrebarea, că ore pentru ce fel de 
„merite" a fost decorat numitul protopop, 
de-orece nu se 6cie și nu s’a audit niol 
când, ca Ioan Gyenge să se fi distins prin 
izelul de-a lucra spre binele națiunei sale. 
Acuma însă cjLrele jidano-maghiare din Bu
dapesta ne dau lămuriri speciale asupra 
„meritelor" acestui protopop român, pentru 
cari el a fost decorat. In 29 1. o. adecă 
fișpanul Maramureșului, br. Erwin Rosner, 
a mers în personă la Săcel pentru de-a pune 
decorațiunea pe pieptul lui Gyenge. Cu 
acâstă oeasiune fișpanul aminti meritele „pa- 
irioticeu ale deooratului, accentuând mai 
ales alipirea nestrămutată a protopopului ro
mân la ideia de stat maghiar. La acestea 
„păstorul" român mulțămi fișpanului cu la
crimi în ochi pentru distincțiune. „Budapesti 
HirlapU scie să spună, că la acâstă sărbare 
a ideii de stat maghiar a fost de față și 
preoțimea în fruntea unui mare număr de 
popor, și că vorbirea protopopului ținută 
in limba maghiară, a tălmăcit’o poporului 
Vicarul Maramureșului, Tit Bud. Săra s’a 
dat un banohet, la care au participat 150 
persâne, cu care ocasia protonotarul comi
tatului, a salutat în cuvinte căldurose pe pa
trioticul protopop. — Trist sămn al timpu
lui, dâr mai trist e, când sărmanul nostru 
popor e dus cu duimul la sărbarea orgie- 
lor ideii de stat maghiar. Părintele proto
pop pote durmi în pace pe laurii meri
telor sale pa^wfi’ce.

— o —
Banii lui luda. Ministrul unguresc de 

culte și instrucțiune publică a dăruit câte 
50 fi. v. a., la 300 învățători, cari și-au 
câștigat merite pentru învățarea limbei ma
ghiare. — Am dori să soim, cari dintre das
călii români s’au împărtășit de aoeștl bani 
ai lui Iuda.

— o—
Szeless pe picior liber. „Budapesti 

Hirlap“ aduce soirea, că atentatorul Szelles 
și revoluționarul Aulich au fost puși pe pi
cior liber. Foia ungurâscă dice, că acâsta 
se pâte mulțumi numai ministrului francos 
de justițiă Trarieux, care oedând rugărei 
lui Pazmandy, a dat ordin, ca deținuții să 
fiă puși pe picior liber. Pazmandy a tele- 
grafat ministrului francos, că estradarea lui 
Szeless nu ar pute fi motivată, de-orece 
atentatul săvârșit de el contra statuei lui 
Hentzi a fost numai o demonstrația po
litică.

— o —
Delegațiunea ungară și-a ales de pre

ședinte pe contele Andrassy Aladâr, or 
de vice-președinte pe Coloman Szell.

— o —
Orașul Sebeș în flăcări. Din Sas-Se- 

beș li-se telegrafiază foilor ungurescl, că un 
mare inoendiu a isbuonit alaltăerl acolo, 
și oă o stradă întrâgă a fost învălită de flă
cări în scurt timp. Focul era alimentat de 
un vânt mare, causând pagube imense po- 
porațiunei române și săsesol a orașului.

Francisc de Suppfc, renumitul com- 
ponist, a murit alaltăerl în Viena, în etate 
de 75 ani. El începu a compune piese mu- 
sicale deja în etate de 15 ani. Intre corn- 
posițiile lui mai renumite sunt operetele și 
oratoriele. Suppe are meritul deosebit, oă 
a creat în teatrele din Viena orchestre 
bune.

—o —
Tolstoj bolnav. Din Moscva se tele

grafiază, că oontele Leo To Is to j este 
greu bolnav.

— O’
Mare catastrofă pe uu vapor. O tele

gramă din Manila aduce soirea, că vaporul 
„Gravma11, proprietatea unei firme englesă-[ 

spaniole, a suferit naufragiu în urma unui 
ciclon uriaș. 167 persone, între cari 4 ofițeri 
și trei misionari dominicani, s’au înecat. Nu
mai 2 persone au putut fi mântuite. Vapo
rul cufundat făcea servioii pentru insulele 
philipine.

— o —
Concert. Musica orășenâscă va con

certa mâne (Sâmbătă) săra în otelul „la 
pomul verde".

Adunarea generală a comitatului Fă
găraș, care — după cum ni-se scrie din 
Făgăraș — a fost convocată pe 30 Main, 
în urma unei nouă disposițiunl a fișpanului 
se va țină în 28 Maiu (Afar/ÎJ, și anume dm 
causa Rosaliilor jidovești. De-6rece însă în 
adunarea acâsta se vor face mai multe alegeri 
ca acelea de protopretor, pretor și contro
lor, și e de temut, că marii politician! dela 
cârma comitatului, aliațl cu Jidovii, se vor 
înceroa să voteze încredere guvernului Banff-y, 
sunt rugați membrii româDl din congrega- 
țiune să ia cu toții parte la adunare. Ar fi 
o rușine pentru noi, decă după renumita 
adresă, ar veni și un vot de încredere celui 
mai urgisit dușman al Românilor, dintr’un 
comitat, unde Româuii sunt în maioritate.

Un membru.

Miniștri austriac!.
Din incidentul snhimbului în minis

terul de esterne nu va fi neinteresant a 
reaminti pe bărbații, cari de pe timpul dom
niei Măriei Teresia încoce au îmbrăcat 
demnitatea unui ministru de esterne aus
triac, er dela 1867, de ministru de es
terne comun. Aceștia sunt următorii : 
Kauniț 1753—1794; Thugut 1794—1804; 
Cobenzl 1804—1806; Stadion 1806—1809; 
Metternich 1809—1848; Schwarzenberg 1848 
— 1852; Buol-Schauenstein 1852 — 1859; Rech- 
berg 1859—1866; Mensdorff 1866 ; Beust 
1866—1871 ; Andrdssy 1871 — 1879 Haymerle 
1879-1881; Kalnoky 1881—1895.

Contele Kalnoky deci a fost ministru 
de esterne 14 ani, decât care au funcționat 
timp mai îndelungat numai Kauniț, care 
sub Maria Teresia a fost ministru de es
terne 40 de ani, și Metternich, care pănă 
la 1848 a ocupat acest post timp de 39 
de ani.

. Dintre foștii miniștrii austriaol, con
tele Taaffe încă a fost ministru timp de 14 
ani, der el a fost ministru încă deja la 1867 
și la 1870. In a treia periodă a serviciului 
său, Taaffe a văcjut eșind din cabinetul 
său 22 de miniștri.

Cel mai vechiu ministru austriac, care 
încă servesce, este ministrul de agricultură 
oontele Iuliu Falkerihayn, care mai întâiu a 
întrat în cabinetul Taaffe la 1879 și de 
atunci a funcționat tot ca ministru pănă 
acum, în cabinetul Windischgrătz. Contele 
Welsersheimb funcționăză din 1880, mar- 
chisul Bacquehem din 1886 și contele Schbn- 
boin din 1888.

Academia Româna.
(Fine.)

XII) Premiul Statului Fliade-Rădulescu, de 
5.000 lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anul 1898 celei mai bune lucrări scrise în 
limba română asupra următorului subiect: 
„ConsiderațiunI istorice și geografice asu
pra Basarabiei înainte de 1812, cu deose
bită privire asupra Hotinului, regiunii cen
trale și Bugiagului". XIII) Premiul G. San- 
Marin, în sumă de 2.000 lei, dimpreună 
cu procentele aoestui fond pănă la acor
darea premiului, se va decerne în sesiunea 
generală din 1898 oelei bune lucrări scrise 
în limba română asupra următorului subi
ect: „Considerațiunl asupra comerciului 
României cu țările străine atât la Orient, 
cât și la Oocident, începând cu secolul 
XVI pănă la anul I860." Terminul presen- 
tării manuscriptelor la concurs va fi la 1 
Septemvre 1897. XIV) Premiul Princesa 
Alina Știrbei se va da în sesiunea generală 
din 1898 pentru cea mai bună: „Carte de 
lectură pentru școlile secundare." Premiul 
este de 8.500 Lei, în care sumă se cuprinde 
premiul autorului și cheltuelile de tipărirea 
scrierii (de minimum 30 câle de tipar gar- 

mond) de 1.000 esemplare, din oarl 800 
ale autorului și 200 ale Academiei. Termi
nul presentării manuscriptelor la oonours 
va fi pănă la 1 Septemvre 1897. XV) Pre
miul Alexandru Bodescu, de 1.500 lei, se va 
decerne în sesiunea generală din 1899 celei 
mai bune luorărl scrise în limba română 
asupra următorulni subiect : „Cercetări is
torice asupra orașelor Chilia și Cetatea- 
Albă." Terminul presentării manuscriptelor 
la conours va fi pănă la 1 Septemvre 1898. 
XVI; Premiul Neuschotz, de 2.000 lei, dim
preună cu procentele acestui fond pănă la 
acordarea premiului, se va decerne în sesiu
nea generală din 1899 oele mai bune 
luorărl scrise în limba română asupra ur
mătorulni subieot: „Compendiu istoric asu
pra desvoltării industriale la Români pănă 
în 1875." Terminul presentării manuscrip
telor la concurs va fi pănă la 1 Septemvre 
1898. XVII) Premiul Statului Lazăr, de 
5.000 lei, se va decerne, în sesiunea ge
nerală din anul 1899, celei mai bune lu
crări în limba română asupra următorului 
subiect: „Studiul hidrografic complet al 
unuia din următorele rîurl: Jiul, Oltul, 
Argeșul, Ialomița, Șiretul." Terminul pre
sentării manuscriptelor la ooncur3 va fi 
pănă la 1 Septemvre 1898. XVIII) Premiul 
Statului Ehade-Radul eseu, de 5.000 lei, se 
va decerne în sesiunea generală din 1900 
celei mai bune lucrări sorise în limba ro
mână asupra următorului subiect: „Istoria 
Românilor în timpul Domniilor Regulamen
tare." Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs va fi pănă 1 Septemvre 1899.
XIX) Premiul Princesa Alina Știrbei se va 
da în sesiunea generală din 1902 pentru 
cea mai bună scriere despre : „Principiile 
morale și creștinescl, de cari trebue să se 
conducă părinții în eduoațiunea copiilor 
lor. Premiul este de 8 500 Lei, în care 
sumă se cuprinde premiul autorului și chel
tuelile de tipărirea scrierii (de minimum 30 
cole de tipar garmond) în 1000 esemplare, 
din cari 800 ale autorului și 200 ale Aca
demiei. Terminul presentării manuscriptelor 
la concurs va fi pănă la 1 Septemvre 1901.
XX) Premiul Princesa Alina Știrbei se va 
da în sesiunea generală din anul 1906 
pentru cea mai bună soriere despre; 
„Istoria României dela fundarea Da
ciei pănă la finele secolului present, pentru 
usul și întărirea simțemintelor patriotice 
ale tuturor cetățenilor". Premiul este de 
8500 lei, în oare sumă se cuprinde pre
miul autorului și cheltuelile de tipărirea 
scrierii (de minimum 30 câle de tipar gar
mond), în 1000 esemplare, din cari 800 ale 
autorului și 200 aie Academiei. Terminul 
presentării manuscriptelor la concurs va fi 
pănă la 1 Septemvre 1905.

Notă. — Manuscriptele lucrărilor 
puse la concursurile Premielor de sub N-rii 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX și XX, se 
vor presenta anonime, purtând o devisă, 
care va fi reprodusă pe un plic sigilat, cu- 
prindend numele concurentului. Academia 
îșl reservă dreptul de a tipări în publica- 
țiunile sale lucrările oe se vor premia. Pre- 
miele se vor da autorilor numai după ti
părirea lucrărilor premiate. Concurenții 
sunt obligați a arăta totdâuna în soris pen
tru care anume premiu presintă lucrările 
la concurs.

Mulțămită publică,
Rodbav, Mai 1895.

întregind darea de semă din Nr. 192 
al „Gaz. Trans." din 1894, Comitetul pa
rochial gr. or. din comuna Rodbav, proto- 
presbiteratul Agnitei, vine a esprima prin 
acesta sinceră mulțămită următorilor domni, 
cari au bine-voit a contribui pentru repa
rarea bisericel și scâlei din comuna 
nâstră.

Cu lista nr. 34 prin d-1 A. Cerchez, 
inginer agronom în Baoău: Belloiu 2 fr., 
G. lordanescu 1 fr., D. S. Stoian 1 fr., 
Dinșorean 2 fr., I. D. Șeitan 2 fr., R. S. 
Albuleț 2 fr., Nistor I. C-scu 2 fr., N. I. 
Ohivulescu 2 fr., D. 0. Pauțu 2 fr., Gh. 
Caufmess 2 fr., R. Dimitrescu 2 fr., Criste 
(Ribus) 2 fr., Grigore Kessiru 2 fr., N. 
Pișotă 1 fr., Loct. M. Drăghiciu 1 fr., A. 
Cerchez 4 fr. Suma 30 franci.

Cu lista nr. 35 prin d-1 N. Stinghe, 
comersant în Sinaia : N. Tunariu et Voina 
10 1., G. Maiou 4 1., Hristache Stefanidi 4 1., 
G. Mateescu 4 1., G. G. Nicolau 4 1„ Al. 
Dimitrescu 2 1., I, Kosztolânezky 2 I., 
Lazar Albu 2 1., I. N. Enescu 2 1., Al. I. 
Stoicescu 2 1., Vasilie Neguțiu 5 1., G, 
Ioneseu 4 1., I. Bodean 2 1., N. Stinghe 
3 1. Suma 50 lei.

Du lista nr. 13 prin d-1 loan G. Cio
coiu funcț. comeroial în BueurescI: I. N. 
Dobrescu 2 1., I. Loy 2 1., I. I. Bobancu 
1 1., A. M. 1 1., I. G. Ciocoiu 5 1., I. D. 
Ilie 5 1., G. Simionescu 5 1., I. N. P. 1 L, 
I. Eremia 2 1., G. Z. 2 1., I. C. Pascu 2 I., 
D. G. Ciocoiu 2 1., Ir. Bărbat 2 1., C. 
Stefanescu 50 b., D. D. Ciocoiu 3 1., G. 
I. Petcu 1 1., Al. Stănioel 2 1., I. Badea
1 1., V. Cornean 5 1., N. lonesou 1 1., T. 
Chiriac 1 1., M. Dragomiresou 2 1., N. Niou- 
lescu 3 I., G. G. Orghidan 2 L, N. N. 1 1., 
I. G. Stinghe 2 1., N. Dădârlat 3 1., P. 
Oncea 1 1., C. Ioneseu 1 1., V. Dumitrescu
2 1., II. Iliescu 1 1., T. Morăresou 5 1., P. 
Mihalop 50 b., G. Oonstantinesou 1 1., G. 
Gologan 1 1., G. N. Bidu 2 I., N. Mihai- 
lesou 1 1., Eft. I. Popescu 1 1., G. P. Peteu 
5 1., I. Ch. 5 1. Suma 87 lei. Colecta to
tală 167 lei.

Comitetul parochial gr. or. din Rodbav.

DIVERSE.
Averea bisericei rom. catolice în 

Austria. Averea totală a bisericei rom. cat. 
în Austria conform celor mai nouă date 
statistice este următârea: prețul posesiune! 
în pământ 122,117.395 fl.; obligațiuni pu
blice 132.958.522 fl.; capitale la privați 
30.446.980 fl.; alte averi 9.900.873 fl.: la 
olaltă suma de 295.513.770 fl. Venitele 
anuale se urcă la 18.985.428 fl. In întrega 
Austria sunt 10.834 de biserici și capele, 
dintre cari cad pe Boemia 3726, Tirol 1507, 
și pe Austria de jos 1134.

Literatură.
A apărut Nr. 17 și 18 din al Il-lea 

an al interesantei Raviste „Amicul Pro
gresului Român", având un sumar fârte 
variat, conținând diferite articole referitore 
la: Industriele Petrolifere, Petroleul în Ro
mânia ; Agricultură; Industria Morilor; Co- 
merciu; Finance ; Industria Tăbăoăriei; 
Agricultură ; Medicină populară; Higiena 
animalelor domestice; Literatură ; Econo
mia oasnică; Industriele naționale; Diverse; 
Bibliografia etc. După cum vedem, „Ami
cul progresului Românu este o publicațiune 
generală, având de scop de a instrui, lu
minând orisontul sciințelor și literaturei. 
Articolele sale formâză o sorginte intelec
tuală, ce intereseză pe toți ce locueso la 
țâră seu in orașe. Numere de probă gratis. 
Biroul Revistei: în BueurescI, Strada Ță
ranilor nr. 140.

*
Din „Biblioteca de popularisare*  (Ra- 

lian și Ignaț Samitoa Craiova) primim Nr. 
4: „Schițe și tablouri‘t, de marele scriitor 
bohemian Jan Neruda. Prețul 30 bani. Acest 
volum este de un interes deosebit prin fap
tul, că literatura bohemiană, astădl una 
dintre cele mai bogate și interesante, este 
forte puțin ounoscută la noi, âr autorul, 
ales de d-l traducător Hussar, redactorul 
„Bibi, de Popul.", este recunoscut prin ca
racterul sănătos și ou vlagă al scrierilor 
sale. In acest volum sunt descrise cu mă- 
estriă mici schițe din vieța poporului, ta
blouri, cari îți dau farmecul realității, pre
cum și o schiță din România, scrisă ou 
ocasia trecerii autorului prin BuourescI, în
titulată „S i 1 u e t a". Recomandăm în aten
țiunea publicului cetitor acest volum, care 
pre lângă calitățile-i particulare, pote să 
dea oetitorului și o ideă generală despre 
frumuseța literaturei boeme. Operele lite
rare", ce vor apără ,în numerile următâre 
ale publicațiunii „Biblioteca de Populari- 
sare sunt: Nr. 5 Șâse Novele de I. P. Ia- 
cobsen (scriitor danes); Nr. 6 Din viâța 
Poporului, de Alex. Iwientochowsky (Polon); 
Nr. 7 Nuvele de H. de Balzac (Frances).

Proprietar: Or. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Rohseidene Bastkleider fi, 8.65 
bis ^2.75 per Stoff jur fompleten Robe. — 
Tussors unb Shantungs-Pongees — forme 
fdjtuarțe, roeijje unb farbige Henneberg- 
Seide sort 35 fr. bis fl. ț^.65 per ZUet. 
— glatt, geftreift, farrirt, gemuftert, Damafte 
etc. (ca 2^0 uerfd). §)ual. nnb 2000 verfd). 
^arben, Dcffins etc.), porto- und steuerfrei 
ins Haus. ZTluffer umgefyenb. Doppeltes 23rief*  
porto nadj ber Sdjtveij.
Seiden-ffi'alhirfiken Că. ffiensie- 
3 berg (k. u. k. Hofi.', Kiiricli.

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 diu 1860   157.50
Acții de ale Băncei austru ungară. 1076.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 462.—
Acții de-ale Băncei austr. de cred't. 397.75
NapoleondorI........................................ 9.67’/2
Mărci imperiale germane . . < 59.62'/2
London vista....................................122.05
Paris vista................................... 48.40
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 46.20

Cursul ia bursa din Aliena.
Din 21 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.30
Renta de corone ung. 4% • • • 99.10
laipr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 126.50
Iinpr. căi', fer. ung. în argint 41/2% 103.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.30 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75 
Irnprum. ung. cu premii .... 159.—

CursuB pieței Bras
Din 22 Mai 1895.

Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesci Cump. 
Scris, fonc. Albina5%

ov.

9.64 Vend. 9.68
9.58 Vend. 9.63
9.64 Vend. 9.67
5.75 Vend. 5.80

59.10 Vend. —.—
130.— Vend. —

10.90 Vend. —. —
100.25 Vend. 101.25

Herculane
(Rlehaclia).

HERCULESFURDâ, (UNGARIA).
— Stațiune de Cale ferată, Poștă și Telegraf. —

de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 550 C.

liwep&st&gB SesonuSm la I
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

Băi electrice. — Hydro-terapiă. — Rendez vous internațional. 
Situațiune admirabilă în valea romantică a Oernei. — Prome
nade și locuri de escureiuni. — Climă favorabilă. — Situațiu
ne 
de
ne

i1
I
1

I

J

!

Cassa ele bancă,, comisiăne 
si ie 3011111113 

OSSBÂCHER & BEER 
BRASOV.

J

Aveai onore a recomanda serviciile nostre în tăte afacerile 
și transacțiile de bancă și anume:

CainpSi'ăm și vindem 
monede de aur și argint, losuri, hârtii de valore indigene și streine, 

acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul di lei. 
Apnrriâni quqhqiipi Pănă la 85°/° dlu valdrea c;arsuiui Pe hârtii de 
iluuluulll (11 (Ululll 1 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități; 

75% din valbrea 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-feliul de cupone.

EscwB noliie comercialB ^t.îe și înoiim inc»
tote piețele Europei cum și transociene.

EHhefi^âsn Checuri CU provisidne mici pe tote piețele comerciale.

Primim iewri 5 ’i»
Pentru plasarea sigura de capitale recomandăm scri

surile fonciare cu 4‘/2 și 5% <” 
4% și 3% ale băncei hipotecare ungare 
ale Institutului de economii din Arad.

Âs&ffl £o-6losnri
Aflăndu-ne în relații strînse cu

Giro-Conto 
la banca 

AWro-lWă.

Telefon 
W. 9®.

din Sibiiu, obligațiile cu premii 
și scrisurile fonciare 5%

la tragerea cu câștigul cel mai 
mic, pentru diferența cursului.

Filiala Transilvană a 
Bâncei ungare de escosupt și schimb, suntem în plă- 

! cută posiție de a finali sa forte avantagios 
de bancă.

tdte transacțiunile

Promese la 
fote tragerile 

de loteria.

Comunicăm cu plăcere ori 
mâții și consilii consciențiose 
de bancă și prin corespondență.

și ce infor- 
în afacere

709,1—15

Revisie 
«le losuri 
= gratis. —

î

PUBLICAȚIE
Se deschide a

LOTERIA DE STAT REG. UNG. CU SCOP FILANTROPIC,
al cărei venit curat conform înaltei hotărîrl a Maiestății Sale apost. c. r. este 
astfel a se împărți: cu a decea parte din venitul curat ce se speră a obține: 
Spital de copii săraci din Pesta; Reuniunea Femeilor din Buda; fondul ce 
se va crea spre ajutorarea veduvelor și orfanilor de funcționari lipsite de mij- 
loce; Metisa academica; Asilul copiilor orfani din Trei-scaune ; Institutul surdo- 
muților din Clușiu; școla de sur^u-muț din Arad--Orfelinatu Maria din Fiumn. 
Cu a doua-decea parte : Institutul Ranold de educație; Spitalu general din Nagy- 
Mihăly; Reuniunea Crucea albă, și Pensionatu damelor englese din Budapesta.

Câștigurile stabilite în total cu 3883, 
Conform următorului plan de joc fac f!., și adecă :

1
1
1
1
1
1

câștig principal
îl

Y

Y

Y

Y

fi.

îi 
y

Y 

n

Y
Iunie 1895.

60,000 J 2 câștiguri â . . . fl. 2000
15,000 C3 

fcD
. 4 ÎÎ Y * * * 7Î 1000

10.000 20 Y Y * * * Y 500
5,000 P 

o3 50 Y 71 * * * Y 100
4,000 rQ 200 ÎÎ 71 ’ * * Y 50
3,000 .a 3000 Y Y ■ * ’ ÎÎ 10

costă 2— Un los fi.

ca 
bo

>—<
H 
ca

£ «<—<

la 26
direcția loteriei Budapesta (Poșta ofic. vamal

Y

îl
Y

Y

Y

Tragerea
LosurI se t

principal), la tote oficiile de loteriă, sare și dare, la cele mai multe oficii poș
tale la Mercur Viena, și la debitanții de losurl însărcinați cu vendarea lor în 
tote orașele și localitățile mai însemnate.

B .dapesta, 17 Ianuarie 1895.
SSîrecția loteriei reg. hkș.

se

de
îî

n

Y

Y

Y

face irevocabil 
capătă: La

scutită de vent. — Aer ozonic și liber de praf. — Palaturi 
băi. — Oteluri splendide. — Salon de cură. — Luminațiu- 
electrică. — Musică propriă. — Orfeu, (Teatru, Vaiiete.)

Medici r © m â na a.
Consultațiunî în tote limbile Europene. 'Vgr.:

Iuncțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; de la 
Orșova cu Năile dunerene. Bilete cu prețuri reduse.

Frecuența în anul 1894: 10,000. 708,1-8

Deschiderea gradinei
din localul Reumuneî de industrie (Gewerbe-Verein).

Am onârea a aduce la cunoșcința On. P. T. public, că 
Duminecă, în O Mai, sau deschis grădina We» 
uniunea de industrie (Cîewerhe-Verein), unde se 
vor servi mâncări bune și gust 6 se, vinuri escelente 
și curate, și bere forte bună.

M3 recomand cu totă onorea și me rog de visitare cât 
mai numerbcă

Michael Schaller.

I
1H g
I
•pl

TeEefcss» ■■■jh, -ii
Nr. 48. &----------- —

Cec-Conto la p 
postă nr.969.L-£

Casa de bancă 
JMCOB L ABLER, 

BrașovU, Phța ms® Nr, L Sibiiu. 

cumperă și viude monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu cjilei eelă mai mare — respective celu mai mied; 

rescumgieră fără'nici o detragere totia feisulu 
de cupmae;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignații, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transo'ceane;

acordă avaBisnrl pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 
Ja 90%;

predă asig'Sliații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fdrte ieftină, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de Iiancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitafie scrisurile fonciare 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% al® „Albinei“, institutu de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcjl aducă 5% interese; 

asigură forte ieftină ori șo ce Sosuri la sorțiri ,cu câștigulu 
celu mai mică, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,12 50.

Giro-Conto 
Ia banca 

Austro-Ungară.

Giro-Conto 
ia banca 

imp. germană.
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Premimerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pofti face și reînoi> 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abon6ză din non, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Âdmimstraț. „Gaz. Trans.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


