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seină 10 cr. b6u 30 bani.
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„Gazeta" iese în flâ-care iți.
Abonamente neutru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., po șese ioni 

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

Psfitin România si sîiaiiătaie;
Pe un an 40 franci, pe ș6sc 
luni 20 fr.j pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 frnnol.

Se prenumără la t6te odciele 
poștale din întru și din afara 

și la dd. colectori.

Almnamentul mtru Brastnr 
adminietrațiunna, piața mare. 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 11. Un esomplar 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și insorțiunile sunt 

a Be plăti înainte.
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Szathmari, a felicitat în limba maghiară pe 
noul Metropolit în numele ministrului de 
culte, desfășurând ideile patriotismului mo|< 
dern unguresc, nouă atât de bine cu-- 
noscute.

Al treilea toast, l’a ridicat D 1 vicar 
metropolitan Z. M. Moldovan pentru alesul 
oierului român și pentru guvernul, care 
ținând semă de voința clerului, a aprobat 
alegerea lui, dorind, oa și în viitor tot ase
menea să țină semă de dorințele și tre
buințele poporului român.

Canonicul Todor, delegat al Capitlului 
romano-catolic din Alba-Iulia, a ținut apoi 
un toast, rostit cu multă elocuență în limba 
maghiară și inspirat de oel mai pronunțat 
catolicism și de spiritul modern patriotic. 
El a felioitat pe Metropolitul în numele 
Capitlului din Alba-Iulia.

La acest toast a răspuns D-1 vicar al 
Sălagiului, Alimpiu Barboloviciu, printr’un 

' discurs plin de însuflețire pentru sânta causă 
a bisericei și a națiunei, între al
tele, că biserica a fost tot-dâuna scutul 
limbei și al naționalității române și că și 
în viitor ea trebue să-și împlinescă acâstă 
mare și sântă misiune culturală și națio
nală. Și-a terminat toastul bend în sănă
tatea Prea Sânției Sale Mihail Pavel, care 
a adus atâtea jertfe pe altarul culturei na
ționale.

Acum a venit la rend D-1 Piamandi 
1. Manole diu Brașov, al căruia frumos 
toast afăcut o impresiune deosebit de bună. 
Cuprinsul lui este cam următorul :

Metropolia fraților noștri, 4’se d-1 Ma- 
nole, serbeză o di mare, căci pe soaunul 
metropolitan, pe care au stat o seriă de 
Români valoroși, al căror nume va străluoi 

1 în veci în istoria biserioei române greco- 
cat., s’a urcat un demn archiereu, cu cea 
mai frumâsă aureolă, cu aureola iubirei po
porului. Dela vlădică pănă la opinoă ’i s’a 
manifestat cu acestă ocasiune iubire. Prea 
Sânția Sa episcopul Pavel n’a ținut adl în 
biserică o cuvântare diplomatică. Vorbele, 
oe le-a spus, erau așa de curate, ca apa 
cristalină, oe isvoresce din frumoșii noștri 
CarpațI. Cuvintele lui au isvorît dintr’o 
inimă, care bate de-o iubire oaldă cătră Ar - 
chiepiscopul și cătră neamul său românesc.

Răspunsul, ce l’a dat Escelența Sa 
Metropolitul vioarului Metropoliei la gra
tularea sa, — când i-a spus, că numai 
titlul i-a lipsit, dâr a lucrat în conducerea 
Metropoliei, ca și un adevărat cap al ei, — 
denotă o nobleță a inimei, care te înalță. 
Valuri și timpuri furtuuose petrecem, dâr 
tocmai când e furtună se cunosce vredni
cul căpitan, care duce bastimentul prin 
furia valurilor la limanul dorit.

Noi nu avem atâta lipsă de omeni în- 
vățațl, căci pote cineva să aibă în cap bi
blioteca Vaticanului, dâr nu va faoe nimic, 
dâcă nu are inimă și caracter. Acei omeni, 
cari n’au inima pusă la locul ei și n’au ca
ractere distinse, sunt ca nisce biblioteci 
disconcentrate, învățătura lor nu e de nici 
un folos pentru poporul român. Străbunii 
noștri Romani au stăpânit lumea, oând în 
Roma domneau caracterele. Când însă aceste 
caractere au dispărut și au venit Caligulii, 
Norocii și Mesalinele s’a putut esclama: 
Et Roma fuit.

Arată apoi, că isvorul iubirei este 
simțul de recunoscință, pe care l’a mani
festat Sinodul electoral, alegând trei băr
bați bine meritați, între cari a fost cel din- 
tâiu Escelența Sa. Un popor, care are

Instalarea Metropolitului

Dr. Victor Mihalyi.
Blașin, 28 Mai.

(Raport special al „Gaz. Trans.u) 

înainte de-a vorbi de prândul cel 
mare din diua instalărei, Vă voia spune, 
că la acestă festivitate au sosit fruntași 
români din tote părțile Transilvaniei și ale 
Țârei unguresoi, parte ca delegați, parte 
ca privați. A enumăra aici personele par
ticipators mi-ar fi o adevărată imposi 
bilitate.

Metropolia soră gr. or. a fost repre- 
sentată la instalare prin d-nii Ion Papiu, 
protopopul Sibiiului, și Dr. Remus Roșea, 
profesor seminarial. Și episcopia romano- 
oatolică din Ardei a fost representată prin 
doi delegați din partea capitlului romano- 
catolic din Alba-Iulia.

Pe când astfel chiar și capitlul bi- 
sericei catolice ungurescl din Ardei a luat 
parte la acestă însemnată festivitate prin- 
tr’o delegațiune, pe atunci, lucru dureros 
de tot, capitlul din Gherla și capitlul din 
Oradea mare n’au fost prin nimeni repre- 
sentat. Ba diecesa Gherlei în genere n’a 
fost în mod oficios representată din centru. 
Bine representată a fost îneă diecesa Lu- 
goșului.

Dela comitat a fost fișpanul, viceșpa- 
nul și cu alțl 13 funcționari. Escelența Sa 
comandantul de corp din Sibiiu, deși aș
teptat, nu a veuit.

Cu viuă bucuriă vedurăm în mijlocul 
nostru cu acestă ocasiune pe representanții 
tmerimei rornâDe universitare. Din Clușiu 
au participat, afară de delegați, trei inși; 
din Pesta și din Viena erășl trei etc.

A fost representată și pressa străină, 
anume: „Budapesti Hirlapu și-a avut rapor
tor pe d-1 Râkosi Viktor; „Tăgliche Rund- 
schau“, „Deutsches Volksblatu și „Magyar- 
orszâg11 au fost renresentate prin d 1 O. 1. 
Jirușek.

Foile române : „Gazeta Transilvaniei11, 
„Tribuna11, „Dreptatea11, „Unirea11 ; „Re
vista Orăștiei11 și-au avut raportorii lor 
speciali, bpre scopul acesta a fost instituit 
un birou de pressă în două odăi din par
terre ale seminarului teologic.

Prândul festiv.
Duminecă, după biserică și după pri

mirea deputațiunilor, a fost mare masă, de 
vre-o sută de tacâmuri, în residența metropo
litană, și în același timp altă masă de peste 
400 de tacâmuri în sala de gimnastică, er 
o a treia masă de vre-o 80 de tacâmuri în 
refectorul seminarului teologic.

Poporul țăran a fost tractat cu câți
va boi fripțl la jar și cu câte-va buțl de 
vin vechiu „pentru sânta r]1 de adlu, cum 
diceau ei.

La masa din residența metropolitană, 
unde au fost întruniți bspeții streini și un 
număr mare de onorațiorl preoțescl și mi- 
renesol, a presidat însu-șl înalt Preasânția 
Sa, având la drepta pe episcopul instalator 
Pavel, la stânga pe baronul Kemăny Endre 
și în față pe d-1 vicar metropolitan Mol
dovan și pe trimisul guvernului consilierul 
dela curte G. Szathmari.

Cel dintâi toast l’a ridicat Metropo
lis, în limba latină, pentru Pontificele 
Roman; a vorbit r românesce, bend în 
sănătatea Maiestății Sale ces. și reg. apos
tolice.

După aceea representantul guvernului,

Efectul, oe l’a făcut acest imn, a fost 
oovîrșitor, așa că publicul a cerut furtunos 
să fiă repetat, ceea ce s’a și întâmplat.

Al doilea punct, a fo3t deolamațiunea 
domnișorei Elena Bodocan, care a predat 
cu multă vervă și însuflețire oda ocasională 
de E. Sabo. (S’a publicat în numărul de 
erl—Red.) D-ra Bodocan are un organ pu
ternic și plăcut; a deolamat ou mult simț, 
și când a terminat ou cuvintele: „Dato- 
rința ta e duplă, de Român și Archiereu11, 
publicul a erupt în aplause nesfîrșite.

Imnul de Mendelsohn a fost oântat 
de corul mixt cu un succes extra-ordinar. 
D na Victoria Karsai, soția d-lui profesor 
Karsai din Blașiu, s’a distins cu deosebire 
cu solul de sopran, ce predomină totă cân
tarea, dela început pănă la sfîrșit, și care- 
este destul de dificil. D-na Karsai a resol- 
vat greua problemă în modul cel mai stră- 
luoit și ne-a pus în uimire cu modulațiunea 
fină și bine nuanțată, dela fortissimo pănă 
la pianissimo, a vocei sale plăcute și pu
ternice, mai ales în tonurile de sus. Corul 
d-lui Mureșianu îșl pbte gratula de achisi- 
țiunea acestei talentate cântărețe. Cât pen
tru esecuțiunea în general a acestei piese 
classice, nu putem, decât să iăudăm rara 
precisiune și priceperea, cu care a esecutat 
corul piesa de Mendelsohn. Publicul n’a 
rămas dator și a aplaudat sgomotos atât 
pe dirigentul, d-1 I. Mureșianu, cât și pe 
solistă și cor, și a cerut, oa acest imn să 
fiă înoă-odată repetat.

A urmat punctul 4 : Mare fantasiă de 
concert „Freis jhiitz11, de S. Schmith, ese- 
cutată la pian de d-ra Melania Brendușianu. 
Bine cunoscută și dela alte producțiunl, 
d ra Brândușianu ne-a încântat din nou 
printr’o predare, putem ch°9> propriă unei 
artiste, a piesei de concert; amintite. Sigu
ranța și desteritatea, îmbinată ou mult simț 
și cu multă energia, a făcut, ca jocul d rei 
Melania Brândușianu să electriseze. Publi
cul i-a mulțumit cu dese și repețite aplause, 
rechiămându-o pe podiu.

Cea din urmă piesă din program, care 
a produs asupra publicului un efect fasci- 
nător, a fost „Putpuriul românesc11 de I. 
Mureșianu, care s’a Introdus cu urarea de 
„Bună sera“, fbrte plăcut variată de cor. 
La fiă-care parte a cântărilor naționale, 
presărate în acest putpuriu, publicul is- 
bucnia în aplause atât de vii, .încât pe 
câte-va momente trebuia să se întrerupă 
continuarea putpuriului. Cele mai multe 
părți ale lui au trebuit să fiă repetate. 
Multă însuflețire a produs o frumosă urare, 
întrețesută în putpuriu, pentru Archiereul 
sărbătorit, în care se dă espresiune citatu- 
lui din Scriptură, că păstorul bun și sufle
tul și-l dă pentru turma sa.

Dintre soliști, a cântat admirabil 
cunoscutul nostru baritonist d-1 Traian 
Mureșianu, care în sera acâsta și-a mai adaus 
o petră scumpă la frumosa cunună a suo- 
ceselor sale eminente în arta cântărei. Solo 
a mai cântat cu mult succes d-ra Netti 
Vancea. D-nii Nic. lonaș și Aron Papiu ne-au 
electrisat cu doinele pătrunejătore, ce le-au 

I cântat la rândul lor.
Putpuriul acesta, în care s’au înșirat, 

ca nisce mărgăritare alese, cele mai gin
gașe și plăcute cântări românescl, s’a ter
minat cu o prea frumosă urare de „Nopte 
bună“ a corului, ce s’a variat cu mult 
efect.

Finindu-se ast-fel concertul, I. P 
S. S. Metropolitul, mulțumind, s’a dej 
tat între aclamărl nesfîrșite. Publicul

acest sentiment de recunoscință, e un po
por nobil. Nobleță neamului nostru este în 
popor, care ni-a conservat dulcea limbă 
românâsoă, ni-a conservat datinele stră
bune, cari în Roma vechiă au dispărut, 
der se conservă in coloniile lui Traian. El 
ni-a conservat legendele, basmele, poesia. 
Biserica luoră la nobilitarea inimei, șcâla 
la luminarea minții. Aceste tesaure să le 
păstreze înalt Preasânția Sa și să mârgă 
pe urma marilor săi antecesori, atunci nu
mele său nu numai va luci ca o stea fru
mosă în istoria nostră, ci iubirea și recu- 
noscința poporului, nu numai a fiilor săi 
sufletesel, ci a tuturor Românilor, îl va în
soți întotdeuna. închină în sănătatea Me- 
tropolitului.

După acest toast, rostit cu multă în
suflețire și cu elocență, a urmat un toast 
al d-lui protopop Papiu din Sibiiu, care sa
lută din partea Metropoliei surori pe noul 
Metropolit.

După aoesta Metropolitul s’a ridicat 
dela masă și prâncjul s’a terminat, er os- 
peții s’au retras în grădina castelului, unde 
sub stejarul cel mare au venit archiereii 
Mihalyi și Pavel, întreținându-se cu cei de 
față, între cari erau mulțl, cari veniseră 
dela masa din sala de gimnastică și dela 
seminarul teologic, asupra cărora voiti 
reveni.

Concertul.
Blașiul, fiind un orășel înoă modest 

în mijloce materiale, nu dispune de clădiri 
pentru ocasiunl și producțiunl festive. To
tul se reduoe la edificiile culturale. Lucru 
natural, că la astfel de ocasiunl e silit a se 
conforma împrejurărilor. Ca loc de întru
nire deci s’a arangiat și decorat sala de 
gimnastică, care este cea mai spațiosă în
căpere după catedrală. Aici s’a ținut și 
prânzul, la care au luat parte grosul asis
tenților la serbarea instalărei, aici s’a ținut 
și concertul. S’a ridicat un podiu, s’au spart 
nisce păreți, ca să se aducă în legătură 
sala cu un buffet, și atâta se părea de 
ajuns pentru a satisface cerințelor, mai 
ales a concertului și a balului.

Dâr mulțimea celor, ce au venit la 
concert, a fost ne mai pomenită. Normal 
acestă sală cuprinde oam 1200 persone, 
îmbulzela de asâră însă a fost așa de mare, 
înoât putem dice, că publicul a fost înde- 
suit, ca sardelele în cutiă. Peste 1500 per
sone au luat parte la concert, în sală și 
pe galeriă, mulțl însă nici n’au mai putut 
încăpe.

Programul acestui concert festiv, aran
giat cu ocasiunea intronisărei Metropoli- 
tului, este următorul:

1) „Imn ocasionalu de I. Mureșianu (cor 
mixt).

2) „Odă ocasionalău de E. Sabo (de- 
clamațiune)

8) „Imnul11 de Mendelsohn (cor mixt 
cu solo).

4) Mare fantasie de concert „Frei- 
schîitz11 de S. Smith (solo pian).

5) Putpuriuromâneso11 del. Mureșianu 
(cor mixt).

Pe la ârele 8‘/2, Metropolitul, invitat 
de-o denutațiă, intra în sală însoțit de frații 
săi: d-1 colonel Iuliu Mihalyi și d-nii Petru 
și Ioan Mihalyi cu soțiile lor. Intre strigări 
sgomotose de „să trăescă11, Metropolitul a 
ocupat scaunul său în fruntea salei, și co
rul a intonat punctul întâi al programului: 
„Imn ocasional11, cor mixt, musica de I. 
Mureșianu.
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ceput a mai eși din sală, oare fu apoi aran- 
giată Dentru dans.

Etă că scurt timp după acesta se în
șiră părechî-păreohl, rnusica dă semnalul și 
se începe dansul cu „Ternăveana11. Trebuia 
însă băgare de sâmă, ca omul să nu fiă 
turtit în marea îmbulzelă. Cu fote acestea, 
frumușelele nâstre — și erau multe și 
mândre frumușele, între cari nu pufine pur
tau pitorescul costum național — nu per- 
dură curagiul. Dansul s’a continuat cu ani- 
mațiă pănă în zori de db când, încheiân- 
du-se, a pus capăt festivităților instalărei. 
Că ore în gingașele inimi dela concertul 
de asâră ce se va fi „instalat11, vor soi ele 
înse-le și bunul Dumnedeu; noi ne mân- 
găiăm, că am făcut o manifestația gran- 
diosă, demnă de înaltul nostru părinte, 
scutită de tot neplăcutul, cu inimă ourată, 
și am rămas întăriți în convingerea, că po
porul românesc este un popor cult, consciu 
de sine între orl-ce împrejurări și vrednic 
de un strălucit viitor, în care sperăm acum 
și mai mult ca înainte.

Raportor.

CRONICA POLITICĂ.
17 (29) Mai.

„Agenția Ștefani* din Roma anunță, 
că incidentul produs prin călătoria nun- 
ciului Agliardi în Ungaria s’a aplanat prin 
schimbul de lămuriri intime verbale, cari 
n’au avut nici un caracter oficial.

*
Din Viena se telegrafiâză, că la 27 

Maiu n. s’a ținut în sala reuniunei de mu
șină o mare adunare catolică, la care au 
luat parte peste 3000 de persone. Aduna
rea a fost deschisă de Dr. Schioare, care a 
și couvocat’o. După oe mulțămi publicului 
pentru-că a răspuns în număr așa de frumos 
învitărei, el dise, că ideia adunării acesteia 
s’a plămădit îndată după cunoscuta decla- 
rațiune a ministrului Bânffy în afacerea 
Agliardi; apoi a făout publicului adunat isto
ricul eestinnei Agliardi-Kâlnoky-Bânffy. S'a 
proclamat apoi președinte br. Wittinghof. 
K leat apoi cuvântul Polzer vorbind despre 
posiția nunciului din punct de vedere al 
dreptului de stat. „Dâcă voieso să-i denege 
nunciului de-a se amesteca în afacerile bi- 
sericescl politice, atunci posiția lui devine 
ilusorie. Guvernul maghiar a vătămat fără 
causă pe Agliardi, dâr cu tote acestea sa
tisfacția n’a urmat pănă acum. Kalnoky a 
cădut; sperăm, că nu peste mult va cădâ și 
Bânffy. Sperăm mai departe, că legile bi
sericesc! politice nu vor întră în vigbre. 
Acâstă reaețiune trebue să urmeze negreșit. 
Bânffy a credut, că pote vătăma mai ușor 
pe representatul Papei, de ore-ce Vatica
nul nu pote porni răsboiu contra Ungariei. 
Ministrul ungureso însă să bage de semă, 
căci resboiul s’a început deja, și prima luptă 
o purtăm acum contra Ungariei in numele 
Papei. Noi catolicii ne ridicăm glasul și 
sperăm, oă ol nu va suna în deșert. Noul 
ministru de esterne e bun catolic, și el ne 
va asculta dorințele1*. Polzer propune în 
fine următorul proiect de resoluțiune: 
„Poporațiunea catolică a orașului Viena re
gretă adânc infamia comisă contra nunciu- 
lui Agliardi și-și esprimă speranța, că în 
viitor nu se va restrînge libertatea nuncia- 
turei în Gestiunile de natură bisericâscă po
litică11. — După Polzer a luat cuvântul 
Trabert, care a tras ostrajnică săpunelă lui 
Bânffy, atacând vehement radicalismul 
jidano-maghiar. Maghiarii, clise el, vor să 
usurpeze conducerea afacerilor esterne și 
nu sufer, să avem și noi cuvânt, Situația 
e forte seriosă, căci de va ajunge Max 
Fallz în fruntea ministeriului de esterne, 
vom fi estradațl arbitriului Jidanilor. Bânffy 
încă nu e altceva, decât un Jidan tăinuit, 
și decă ar ave putere, ar scoborî cu pan
durii lui pe Dumnecjeu din cer și l’ar pune 
la pușcăria. Trabart sfirși dicead: „Austria 
trebue se rămână catolică, căci altfel înce- 
teză orl-ce îndreptățire a ei de a fi și esista. 
Decă se rup legăturile, cari ne legă pe noi 
catolicii de tron, atunci Austria se va pustii*. 
Adunarea a primit cu unanimitate proiec
tul de resoluțiune al lui Polzer și a trimis o 
telegramă de felicitare primatelui Vaszary 

ntru discursul, oe l’a ținut în camera 
mâților.

La deschiderea canalului nordic din 
Kiel Rusia va fi representată prin marele 
duce Alexis, admiralul flotei rusescl. „Nord- 
deutsche Allg. Ztgu confirmă acâstă scire, 
dicând, că Țarul Nicolae a trimis o epis
tolă autografă împăratului german, în care 
îl incunosoiiuțâză, că va trimite la Kiel pe 
unohiul său Alex;s. Tot-odată Țarul să fi 
esprimat împăratului german mulțămitele 
sale pentru serviciile diplomatice făcute 
de Germania Rusiei în cestiunea Asiei 
orientale.

*
Din diferite părți ale Italiei soseso 

soiri despre alegerile pentru parlamentul 
italiau. învingerea au câștigat’o în mod 
strălucit candidații guvernului. Ministrul- 
președinte Crispi a fost ales în 9 cercuri 
electorale. După raportele oficiose au reușit 
pănă acum 326 guvernamentali, 102 în 
oposiția constituțională, 31 oposiția radi
cală și 14 socialiști. Balotagii se vor face 
în 35 cercuri electorale, dintre cari guver
namentalii speră a câștiga 19 mandate.

*
O telegramă a ambasadorului ameri

can din Peking întăresce soirea despre pro
clamarea republicei Formosa. Tot-odată 
însă în acea depeșă se dice, că guvernul 
obinez privesce Formosa, ca proprietate a 
Japoniei, și de acea niol nu va recunosce 
republica.

Infamia la cu9me.
Alba-Julia, 25 Maiă,

M. Onorată Redacțiune ! Atât <Țarele 
române, cât și cele străine au făcut publi
cului cunoscute faptele brutale ale poliției 
orășene din loc și a gendarmilor, comise

Starea politică în Austro-Ungaria.
Slăbiciunea Austriei zace în raportu

rile din Cisleithania, dioe diarul „Parlamen
tar* din Viena. Faptul cel mai trist este, 
că Austria e silită a desmerda pe Maghiari, 
și a-le ceda o influență copleșitore asupra 
politicei esterne și interne, pe care influ- 
ință ei înaintea lui D-deu și înaintea ome- 
nilor n’o merită. Maghiarii se pârtă ca 
copii răsfățațl față cu o mamă slabă, și ei 
îșl cunosc așa de bine pe mama lor, incât 
sciu de sigur, că ore este ea în stare a-le 
da peste degete, seu nu.

De ani de fiii® Maghiarii încercă de-a 
amesteca Austria în încurcăturile bulgare. 
Tote celelalte popore se opun acestei pre- 
tensiunl curat maghiare, însă nu ajută ni
mica. Li-a succes a ne face prin ministrul 
lor Andrâssy să gustăm legendele orientale 
în Bosnia și Herțegovina ; armatei austriaco 
însă, care a sângerat pentru interesele lor, 
i-au denegat ajutorul. Ce rol au dus și duc 
celelalte popore în fața acestei prepotențe 
maghiare? Și nu e evident, ca sdrele, oă 
în fine ruperea totală va fi inevitabilă ?

Ori cum să fiă disposiția în Ungaria, 
când e vorba de Austria și de contribuții, 
tote partidele sunt una în a refusa. Țările 
vestice nu sunt organisate, politica acestora 
n’are nici un colorit, și ministerul austriac 
nu posedă o ideă conducătore. Deci oum 
s’a putut aștepta între astfel de împrejurări, 
ca schimbul .în despărțământul de esterne 
să se facă altfel?

Decă astădl părăsesce un „cavaler11 
Ballplatzul, atunci țările vestice cu cabine
tul lor nu esercită nici o influință asupra 
ocupărei postului și asupra direcției viitdre 
a politicei esterne. Nici nu se pote gândi 
altfel, căoi partidele reorganisate maghiare, 
în frunte cu un mmisteriu de partidă com
plet, stau față în față cu un conglomerat 
de partide politice desorganisate, cuunmi- 
nisteriu vaccilant, și resultatul este: un mi
nistru de esterne maghiar seu polon. Numai 
ușurătatea politică ar pute să ne facă a crede, 
că persona său naționalitatea ministrului, nu 
însemnă nimica, n’are nici o înriurință.

Politica esternă a Austriei pănă acum 
s’a condus precis după naționalul ministru
lui de esterne, și a fost birocratică, mili
tară, germană seu maghiară, după cum con
ducătorul ei aparținea uneia dintre aceste 
patru naționalități ale Austriei. Acum am 
ajuns la cea polonă.

acum e anul cu ocasiunea sosirei acasă a 
d-lui advocat Rubin Patița, condamnat de 
juriul din Clușiu în procesul Memorandului.

Atunci fără ansă plausibilă a fost 
junghiat la gara din Alba-Julia Andreiu 
Șeușan ; atunci în diua mare au pătruns 
polițiști și gendarml în curtea și casa 
advocatului sus numit, unde înhățând pe 
stăpânul casei, l’au tîrît și schinguit acei 
omeni, cari ar avâ chiămarea de-a susțină 
ordinea publică.

Ce este mai mult însă, cu acea 
ocasiuue sergentul de gendarml, Kedves 
Istvân, a voit să împusce pe numitul ad
vocat în locuința propriă, și că nu s’a în
tâmplat acest omor pote a-se atiibue nu
mai lui George Milaciu din Șard, care în 
momentul suprem a strigat asupra acelui 
asiat: „nu omorî pe d-1 Patița“. Aceste 
ouvinte l’au abătut pe gendarm dela gân
dul său criminal și împreună cu alțl 6 
gendarml și haiduci, aruncându-să asupra 
aoestui bărbat tînăr, l’au legat, âră adv. 
Patița folosind acest incident s’a retras în 
locuință, a cărui ușă a încuiat’o, prin ce a 
scăpat de violența gendarmilor și polițiș
tilor turbați.

Este de însămnat, că acești bmenl ai 
„siguranței publice11 în diua mare au sărit 
peste pălantul (stoborul) ourții în locatitatea 
advocatului Patița, pentru-ca să împlinâscă 
aoele brutalități, instigați de chiar superi
orii orașului.

Dumnedeu însă nu li-a ajutat, ca să-și 
ajungă soopul necurat.

Neputând deci a-șl ajunge scopul de 
resbunare asupra bărbatului credincios cau- 
sei poporului român, au socotit, că cu alte 
minciuni să facă gălăgie și mai mare ; deci 
primarul Novălc și vice-comitele Csatho, 
suindu-se în trăsură, au alergat ia comanda 
fortăreței, și afirmând cum-că în locuința 
advocatului Patița sunt soldați ascunși în 
număr de peste 600, au cerut intervenirea, 
armatei. S’a alarmat îndată garnisona și 
s'a dispus spre intervenire un batalion din 
regimentul de infaterie Nr. 50 sub comanda 
d-lui maior Vacka. A coborît cu mare 
grabă întreg batalionul din cetate, prove- 
dut fiind fesce-care soldat cu câte 160 de 
patrâne, și s’au dus la locuința advooatului 
Patița, unde organele poliției au făcut din 
nou arătare, că sunt 800 de soldați în 
oasele d-lui Patiția.

Maiorul cu un surîs a ordonat îndată 
unei patrole de 3 feciori și unui căprar, ca 
să oaute acea mulțime de soldați și să-i 
prindă, pănă când el cu batalionul a stat 
în stradă. A mers după patrolă și un domn 
căpitan, ca să vadă de acea minciună, și 
aflară numai un soldat în casa advooatului, 
care era nepot de soră al ‘stăpânului de 
oasă.

Aci s’a dovedit pe față, cum-că atât! 
primarul cu consoțul său, cât și organele 
poliției au scornit minciuni, și ou rea ore- 
dință au provocat mobilisarea miliței, adu
când spaimă între locuitorii orașului.

Nu că advocatul Patița seu omenii 
lui să facă disordine, ci o făceau cei dela 
poliție, cari să postaseră înaintea locuinței 
lui, în fruntea unei glote inimice Români
lor, compusă din jidani, Unguri, ba chiar 
și advoeați, jude, și notarul public, leari 
făceau tămbălăul cel scandalos, pentru care 
pricină miliția a și fost necesitată a-i alunga 
cu forța din jurul casei d-lui Patița.

După-ce a stat miliția mai bine de 2 
bre în ordine de bătaie la răspântiile stra- 
delor, domnul maior s’a convins din ținuta 
organelor politice și din amenințarea ple
bei maghiaro-jidane, cum-că nu Românii 
fac disordine, ci că siguranța publică este 
chiar din acea parte primejduită, care cu 
minciuni a cerut intervenirea puterei mili
tare. Deci la 7 bre șl-a retras trupele, însă 
spre asiguranța vieței și a casei advocatu
lui Patița a comandat o compania de sol
dați pentru apărarea casei, care tbtă nop- 
tea a veghiat în jurul ei; astfel numai au 
putut scăpa casele d-lui Patița de sortea, 
la care fuseseră espuse la anul 1892 casele 
advocatului I. Rațiu în Turda.

După acea cji de pericol advoca
tul Patița a înaintat arătare penală 
contra organelor poliției din Alba-Iulia

pentru vătămarea domicilului său și pentru 
maltratarea suferită.

Acum să împlinesoe anul dela acel 
timp, și âtă ce resultat a avut plănsorea :

Tribunalul din Alba-Julia forte vestit 
în persecutarea elementului român încă de 
deci de ani mai înainte: precum sunt ca
șurile dela Orda de sus, din Zlatna, cel din 
Magoș și altele pănă la cașul Soărișoreni- 
lor — a dovedit și acum, că voiesce a-șl 
susține trista reputațiune, întărind prover- 
bal: „Turcul te bate, Turcul te judecă.11

In 6 Maiti, adecă în ajunul aniver
sării cjilei memorabile a prooesului Memo
randului, au imanuat la 42 de inși un con
clus de acusă de sub Nr. 1723/95, prin 
care Rubin Patița, soția acestuia și încă 
doue persone sunt acnsați pentru crima 
opunerei contra organelor publice, âră 
ceilalți, între cari și femei, sunt acusați pen
tru delictnl de preamărire.

Adecă 2 — 3 persone, cari au protes
tat cu manile gole contra călcării ilegale 
a domiciliului, contra malratărilor barbare, 
sunt învinuite, că au opus putere față de 
7 gendarml și polițiști înarmați. Și acâstă 
acusă nenaturală se susține de cătră un 
tribunal, într’un conclus, din care însă lip
sesc© ori ce faptă, care ar cuadra cu legea. 
Aici la noi lucruri imposibile sunt consi
derate drept fapte, și șovinismul nu se 
mărginesce a-se validita numai față de băr
bați, der ca să fiă îupănat cu oavalerismul 
îndatinat, vine a turba și asupra femeilor.

Aversul medaliei însă e și mai urîcios, 
de ore-ce pe brutalii polițiști și gendarml 
nu-i află întru nimica de v inovați, ba din 
contră aceștia sunt martori contra Românilor 
acusați, și pe basa fasiunilor acestora să 
susține acusa. Pentru aceștia purtarea ilegală 
și crndelitatea formâză merit patriotic.

Te cuprinde însă și mai mult scârba, 
când afli, cum că acel tribunal denăgă credi
bilitatea martorilor români, și pe aceștia îi 
dechiară de interesați, sub proteste de ni
mica.

La atâta am ajuns în țâra acesta, 
încât judecătoriile să cureze a încerca a 
dejudeca prescrisele lege’, când e vorba a 
persecuta pe Români, și a acoperi blăstă- 
mățiile comise de organele atașate puterei 
publice.

Să abusâză de intervenirea puterei 
militare contra Românilor, sub proteste de 
nimioa; să schinguesce neamul românesc și 
nu este judecătorie unde se te plângi. Nu este 
nimeni, cine să tragă la răspundere pe un 
Novâk și Csatho, cari au sedus organele 
militare la mobilisarea armatei. De ridici 
plănsore, apoi âtă cașul de față, în care 
hoțul de păgubaș este demn de pedepsă.

Totă lumea cultă să pbte convinge, 
că nici în țâra Turcului nu a putut fi mai 
rău, decât în liberala țâră condusă de 
caporalul Bânffy și consoțl!

Resplătâscă-le D-deu după faptele lbr ! 
Crest.

SOIRILE BiLEL s
17 (29) Mai.

Confiscarea diarului slovac „Narodnie 
Noviny11. O foiă maghiară aduce soirea, oă 
procuratura supremă din Budapesta a dat 
un ordin cătră tote oficiile solgăbirăescl 
din Ungaria-nordică (Felvidâk), în care le 
provocă, că ori pe unde vor afla, să con- 
tisce Nr. 20 dela 16 Februarie al foiei slo
vace „Narodnic Noviny*, în care s’a publicat 
un „articol ațîțător contra Maghiarilor11. 
Mai multe exemplare din acel număr au 
fost deja confiscate — Va să dioă am ajuns 
să se introducă în Ungaria procedura de 
pressă din Rusia. Bravo Bânffy!

—o —
Ce-o inai fi și asta. Lui „Budapest! 

Rirlap* i-se scrie, că în comuna Sperm&zeu 
din comitatul Solnoc-Dobeca, Românii ar 
fi îmblătit rău pe membrul comitatens 
Betegh Gero înaintea porții acestuia. No
tarul comunal Pintye a sărit în ajutor și a 
soăpat pe Betheg. îndată au venit la fața 
locului bravii oșteni ai lui Bânffy, o duzină 
de gendarml, și au arestat pe patru dintre 
făptuitori. Fisoigăbirăul a destituit din post 
numai decât pe primarul comunei, căci 
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bănuesce a fi și el părtaș la „atentat11, er 
prin comună circulă 4iua nâptea gen- 
darml. — Ce-o mai fi asta, vom vede acuși. 
Destul, că bieții Români sunt presentațl 
ârășl ca „hoți44 și „tâlhari44.

—o —
Contele Kalnoky, după cum se anunță, 

deja în deoursul săptămânei acesteia se va 
muta la bunul său Prbdlitz din Moravia.

— o —
„Kulturegylet“-ul ardelean îșl va țină 

adunarea generală de ăst timp la 4 Iunie 
n. c., în Odorheiul săcuesc. La acestă adu
nare se va serba și jubileul de 10 ani dela 
înființarea acestei societăți de maghiarisare. 
Dela Sighișora pănă la Odorheiu va cir
cula un tren separat, pentru care la fiă- 
care stațiune se vor da bilete deosebite.

—o—
In scola de resbel din Viena s’au în- 

sciințat anul acesta 234 oficieri. Pe basa 
lucrărilor scripturistice, dintre aceștia au 
fost cliiămațl la esamenul principal 194 
concurențl. Resultatul este eu mult mai fa
vorabil ca în anul trecut, când dintre 278 
au fost chiămațl la esamenul verbal nu
mai 122.

—o—
Cetățăn român, pilele trecute s’a 

promulgat în România legea, prin oare se 
recunosce calitatea de oetățăn român a 
d-lui Trajan Catul din BucurescI, de ori
gine ardelân din Năsăud.

— o—
Exregele Milan și-a dat dimisia ca 

membru în clubul parisian „Cercle de la 
Rue Royale44, deorece dilele trecute a fost 
primit, ca membru în sînul clubului, prințul 
Alexej Caragheorghevicl.

—o —
In Gestiunea nrmărirei atentatorului 

Szeless. Guvernul unguresc a recercat pe 
guvernul franoes, să estradea pe Szeless, 
.fiind acesta urmărit pentru crima de înșe
lăciune și delapidare.

—O’

Bulgari la Belgrad. Ministrul-preșe- 
dinte bulgar, D. Constantin Stoilov, a per
mis, ca cu ocasiunea Rusaliilor, să mergă 
un tren separat bulgar la Belgrad. Bul
garii vor fi presentațl regelui Alexandru și 
reginei Natalia.

—o —
Camerele ungare, după cum anunță 

(jiarele ungurescl, vor lua vacanță cu în
ceputul cjilei de astăcll și pănă la 26 Sep- 
iemvre.

— o —
Banffy și Kalnoky. ț)iarul vienez 

„Fremdenblatt44 dovedesce în mod genea
logic, că amândoi acești miniștri, despre 
cari s’a vorbit atâta săptămânile trecute, 
îșl au originea dela unul și același proto- 
părinte, și adecă dela Andreiu Nemeș, fost 
căpitan în garda regelui Ludovic I al Un
gariei, care mântuind pe domnul său diu 
ghisrele unui urs, a primit daruri bogate 
și a fost ridioat la rangul de nobil cu pre
dicatul „Kalnok44. E de însămnat și aceea, 
că tatăl fostului ministru de esterne, con
tele Gustav Iosif Kalnoky, s’a născut în 
1799 în Sibiiu.

— o—

Bole între rîmători. De vre-o două 
'Săptămâni, în mai multe părți ale țărei 
bântue între rîmători o bolă primejdibsă, 
care pricinuesce pagube forte mari. In 
Bihor, după cum spune o telegramă mai 
nouă, mai mult ca 2O°/0 dintre rîmători au 
perit, er boia continuă a lua întinderi din 
ce în ce mai mari. Cu deosebire purceii 
se prăpădesc. Renumitul târg de rîmători 
dela Steinbruch este din causa acesta oprit. 
Dintre porcii aflători acolo, pier în fiă-care 
di câte 300 și mai bine, așa că astăcll nu 
se mai află la Steinbruch, decât forte puțini 
porci. După cum se calculâză, paguba, ce-o 
va îndura Ungaria în urma acestei bble 
prin pierderea esportului, are se se uroe la 
mai multe cjecl de milione florenl.

—o —

Anul al doilea al voluntarilor. După 
o ordinațiune mai nouă a ministrului de 
răsboiu, acei voluntari pe un an, cari n’au 
făcut esamenul de oficer, în anul al doilea 
încă nu vor fi puși la reservă, ci vor fi 

liberați ca nepotriviți pentru serviciul 
activ.

-o—
Schelet cn cruce. In diua de 7 v. c., 

nisce Bulgari, cari erau pe teritorul moșiei 
PodirenI din România, au descoperit în pă
mânt un schelet de o mărime, ca de un 
metru și mai bine. Scheletul avea atârnat 
de gât o cruoe mare de aramă cu lanț de 
argint. După ceroetările făcute, se crede, 
că scheletul e al vre-unui membru din cler, 
și după aspectul, ce-1 presantă, pare a fi 
forte vechifl.

- o —
Liferare. La camera comercială din 

Brașov se află escrierile de oferte ale di- 
reoțiunei căilor ferate ung. pentru liferare 
de obiecte și£ mobile de piele pentru an. 
1896, apoi de diferite mașine necesare și în 
fine de var și cemeut. Date mai detailate 
se pot căpăta la numitul birou.

Proselitismul religionar la Românii 
de sub pola Meseșului-
De sub pdla Meseșului Mai, 1895. 

II.
Un preot de peste Meseș i-a povestit 

odată scriitorului acestor ordurl, că la ei, 
într’o comună de 80 —100 de fumuri, fiind 
Românii desbinațl în două confesiuni, e în 
stare pentru 5 cr., — aucjițl Români și vă 
mirați!! — decă ia un preot mai mult decât 
celalalt, să-și lase legea !!

Ei bine! ore acestea nu-s simptome 
bolnăviciose în corpul moral al poporului 
nostru?

Ore biserica română gr. orientală să 
nu aibă lipsă a aplica și în părțile acestea 
preoți cualificațl, cari să trăescă, nu diu eco- 
ncmiă, ci din beneficiul preoțesc ? Ore împre
jurarea, că unii preoți, precum este d. es. în 
Bodia unul cu numele Pușcaș, care acuma de 
2 ani agitâzăîntr’o parochiă numită Pria din 
Sălagiu, poreclindu-ne pe noi uniții în fața 
poporului de „latine spurcate", pbte servi 
spre progresare bisericei neunite ? !

înțeleg, că în Bodia pote fi un popă 
ca Pușcaș, dâr nu înțeleg, de ce se tolereză, 
ca în detrimentul vac^i clerului întreg să 
se devalveze tote veniturile preoțescl? Ore 
pote servi spre progres bisericei române în 
genere, ca comune de câte 150 — 200 fa
milii să se desbine în 2 biserici; și în loc 
să fiă un preot, care eă potă trăi modest 
din beneficiul preoției sale, să fiă doi preoți, 
amândoi peritorl de fome, ajunși de bat- 
jooură la credincioșii lor?!

Trecere religionară, la un popor copt 
și cu minte sănătosă, nu pote fi admisă, 
decât din convingere. Dâr ce convingere 
pote să esiste acolo, unde trecerea se face 
numai pentru-ca preotului neunit să nu-i dea 
pentru o metretă întregă 30 litre, decât 
numai 1, ori 2 cofe de grăunțe, și pentru 
un prohod mare să-i plătescă numai 2 fl. ? !

Pentru aceste turburărl, departe să fiă 
dela noi cugetul, ca să învinovățim pe preo
tul Pușoaș; el, sărmanul, e mult mai sim
plu, decât să potă pătrunde cu mintea sa 
relele și regresul, ce dintr’un proselitism re- 
ligiouar, oa acesta, pote să urmeze asupra 
bisericelor române! Dâr nu putem pricepe, 
cum pot autoritățile bisericescl să fiă indi
ferente, ba să încuragieze atari turburărl 
confesionale?! Seim, că în tractul preotului 
Pușcaș se află și preoți luminați, precum e 
părintele din Bosna, Sirnoc, preotul din 
Trosnea, Iovian, în frunte cu protopopul 
Roșea ; ore nu socotesc domnialor timpul 
binevenit să-l disoiplineze pe preotul Puș
caș?! Nu pot domnialor, dice cătră agita
torii și malcontenții din Sălagiu, ce trec Me- 
seșul, și cari de ordinar sunt pleva și droj
diile bisericei române: ei bine, frații mei, 
Vă vom primi cu tot dragul, dâr numai 
așa, dâoă comuna întregă va trece și pe 
lângă susținerea tuturor veniturilor inte
riore preoțescl; atunci și noi vă vom da 
preoți luminați și harnici; der pănă atunci 
nu vă putem primi; dâr decă aveți ceva în 
contra preotului vostru, arătați-1 pe calea 
legii, oa legea să-l spăsescă.

Acestea ar fi sfaturi părintesol și vorbe 
venite dela un adevărat preot român. Der 
a ocroti pe nescarl turburători, cari vor a es- 

cita turburărl religionare între Români, nici 
nu e timpul binevenit, oăcl cu toții, uniți și 
neuniți, avem a-ne disciplina unii pe alții, 
ca să putem susține atacurile inimicului în
dreptate de-o potrivă în contra tuturor, âr 
nu a-ne învrăjbi poporul și a-ne sfâșia cor
pul național prin certe confesionale!

De altă parte, prin atari treceri reli
gionare se stirbesce nu în mioă măsură, vada 
și autoritatea clerului român în genere, ceea 
ce încă nu pote contribui, decât spre regresul 
biserioei române în genere! Cutez a 4lce> 
că unul din adevărurile cele mai incontes
tabile diu istoria poporului român este, că 
Românului nimic nu i-a stricat, nimeni nu 
i-a săcat puterea îu vine mai tare, ca ne
înțelegerea și vrajba dintre noi; căol de 
streini ni-amsoiut păzi, dâr de vrăjmașii din
tre noi ba; și acesta a surpat nu odată te
meiul fericirei nâstre.

Și marele Archiereu Andreiă de Șa- 
guna a dis odată cătră tinerimea română, 
paremi-se din Viena, oe-1 salutase: „O me- 
tehnă streină a voit, ca Românii să fiă 
uniți și neuniți, ca, cu atât mai ușor, după 
axioma „divide et impera44, să ne potă stă
pâni și înfereca".

Din incidentul turburărilor confesio
nale, oe se ivesc pe sub pdla Meseșului, 
aceste reflecsii modeste mi-am ținut de da- 
torință frățâscă a-le espune fraților noștri 
de o limbă și sânge, ca meditâud asupra 
lor, să-și tragă consecințele; de altmin
trelea, ce se ține de mine, ca preot român, 
„dixi et salvavi aminam meam“.

Meseșanul.

Universitarii din Cernăuț „dojeniți".

Studenții români dela universitatea 
din Cernăuț, cari au luat parte în Septem- 
vre 1894 la congresul studenților români 
din Constanța, cum amintisem, au fost cu 
toții citați la un interogator înaintea rec
torului universității. Interogatoriile și cer
oetările în întregă acâsta afacere au durat 
timp de câte-va luni, și acum studenții au 
fost citați înaintea senatului, pentru-ca din 
gura rectorului să audă resultatul, care este 
o dojana, ce senatul a aflat de bine a le 
împărtăși studenților. Dojana, care la ce
rerea studenților li-sa împărtășit și înscris, 
este următorea :

ad Nro. 214.
Dojana.

După-cum resultă din mărturisirea 
D-Vostră, ați luat parte la congresul stu
denților români, care a avut loc în Sep- 
temvre 1894 în Constanța.

Din comunicațiunile consulatului c. r. 
austriac din Iași resultă, că domnul c. r. 
consul diu Iași a primit o deputațiune a 
studenților dela universitatea din Cernăuți, 
cari se aflau în călătoria spre Constanța și 
că a advertisat pe participant, de a lua 
parte la ore-carl demonstrațiunl, ce ar fi 
îndreptate în contra Monarchiei austro-un- 
gare. D-Vostră ați sciut așa-dâr, că aveți 
intențiunea de a partioipa la un congres 
în străinătate, la care probabil s’ar pută 
ivi și nisce tendențe ostile monarchiei nos- 
tre, și ar fi fost deci de datorința D-Vos- 
tră, ca cetățeni austnacl, de a lipsi dela 
un ast fel de congres.

Mai departe, este constatat, că la nu
mitul congres în faptă s’au și manifestat 
tendențele îndreptate contra monarchiei 
nostre. Ar fi fost deci dâră de datorința 
D-V6stră, ca oetățenl austriacl, ca la prima 
întâmplare să părăsiți acest congres.

Și decă de o parte, în mod demn de 
credință, este dovedit, că D-Vostră nu 
ați luat activ parte la aceste demonstra
țiunl îndreptate în contra monarchiei nos
tre, și că participarea D-Vâstră la congre
sul, de care este vorba, în general a fost 
numai curat pasivă; — de altă parte nu 
pote esista nici o îndoială, că D-Vostră ca 
cetățeni austnacl și ca studențl ați mani
festat o atitudine, care trebue dojenită: 
senatul academic al universității c. r. Fran- 
cisc Iosif diu Cernăuți, în ședința sa deia 
8 Mai 1895 a decis, conform §. 13 nr. 2 
al regulamentului disoiplinar (ordinațiunea 
înalt, mmister c. r. de culte și pentru in
strucțiunea publică dela 13 Octomvre 1849 
nr. 7215; nr. 416 f. 1. i) de a vă împăr
tăși o dojană prin rectorul universității și 
înaintea senatului academic, ceea ce se și 
respică aoum prin mine11.

Studenții au declarat, că nu accep- 
teză dojana și ca vor reoura în contra ei. 

Recursul din partea studenților a și fost 
espedat cjilfele aceste cătră ministerul de 
culte și instruotie publică.

Convocare.
Adunarea generală a despărțământului 

Sas-Sebeș al Asociațiunei transilvane pentru 
literatura și cultura poporului român, se 
oonvocă pe Dumineca în 9 Iunie a. o. n. 
în comuna Șugag.

La acestă adunare se învită cu totă 
onorea toți membri, preoum și toți amicii 
și binevoitorii acestei instituțiunl.

Onoratele agenturi sunt rugate, a în
griji pentru încassarea taxelor dela mem
bri, a întreprinde colecte în comunele lor, 
în favorul Asociațiunei, și taxele înoassate 
precum și coleotele adunate a le preda cu 
ocasiunea ținerei adunărei generale a des
părțământului.

S. Sebeș, în 16 Maiu 1895.
Dr. P. lsac m. p. Z. Mureșan m. p,

director. secretar.

DIVERSE.
Puterea întrebuințată în timpul cân- 

tarei la pian. „Gazeta de Colonia14 publică 
un lung artiool iscălit de d-rul Otto Neit- 
zel, compositor de musioă, articol în care 
caută a stabili, care este forța desvoltată 
de un pianist în timpul esecuțiunei unei 
bucăți. Pentru resolvirea acestei singulare 
probleme, d. Neitzel se basâză în calculele 
sale pe greutatea minimă necesară pentru 
a apăsa o tastă a claviaturei; pentru a ob
ține un sunet în nuanța cea mai ușâră po
sibilă, ppp, trebue o presiune a degetului, 
echivalentă cu 110 grame; și crescând 
nuanța se ajunge dentru cel mai puternic 
ff, la o apăsare de 3,000 grame. Pentru 
acorduri, greutatea reclamată nu e egală cu 
suma greutăților cerute de fiă-care sunet 
luat în parte, ci ceva mai mică, decât acâstă 
sumă: astfel de esemplu, dâcă un sunet 
cere o presiune de 2,000 grame, un acord 
de patru sunete nu va cere decât o pre
siune de 5 pănă la 6,000 grame în loc de 
8,000. După ce stabilesoe aceste premise, 
d. Neitzel cârcă a analisa din punotul său 
de vedere câteva fragmente de musioă. 
Astfel un pasaj în „Marșul funebru44 de 
Chopin, în care se găsesce totă gama nuan
țelor, dela cel mai slab pp pănă la cel mai 
puternic ff esecutat ooreot, cere din partea 
pianistului o desvoltare de putere echiva
lentă ou 384 de kilograme în spațiul de un 
minut și jumătate. Și nuanța, care predomi
nă, e pianissimo! Studiul „Nr. 12“, tot de 
Chopin, are un pasaj, oe durâză două mi
nute și cjncl secunde și nu cântăresce mai 
puțin de 2,130 de kilograme. Intr’un cuvânt 
după d. dr. Neitzel nu-i riscat de a dice, 
că un pianist, care nu-șl negligâză instru
mentul, se jocă cu mii de kintale pe ceas. 
Trecând apoi dela aceste considerațiunl de 
prea multă greutate, d. Neitzel îșl termină 
articolul cu următorea închiere fantesistă: 
„De sigur, deci, pianiștilor le e permisă 
credința în viitor; când cesul revoluțiunei 
sociale va fi sunat, și anarchistul îșl va‘ 
preumbla torța sa incendiară peste locuin
țele bogătașilor, el va opri în fața pianis
tului și-i vaijiee; „Vei fi salvat! Prin forța 
pumnului tău, prin sforțarea mușchilor tăi 
ți-ai câștigat pânea : să ne îmbrățișăm to
varășe, să ne îmbrățișăm !“

L iieraUiră.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. său 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brasso) sâu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei*.

*
Nou! este titlul unei frumose colec- 

țiuul de sorierl diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei.

Proprietar: Dr. fturei Wlure^ianu.
Redactor responsabil: Eregorâu sisaior
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Cursul pieței Brașov.

Din 29 Mai 1895.
Bancnote rom. Cutnp. 
Argint român. Cutnp. 
Napoleon-d’orI Camp. 
Galbeni Cnmp.
Mărol germane Oump. 
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/u

9.61
9.56
9.63
5.75

59.20
130.-

10.90
100.25 Vend. 101.25

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.64
9.60
9.67
5.80

Acții de-ale Băncei ung. de credit
Acții de-ale Bflncei austr. de credit 
Napoleoudori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 40/0. •
Note italiene.............................

466.—
400.25
9.66 */2

59.55
121.95
48.35

101.50
46.20

i Orele de cassă dela 8—1

Cursui fa bursa din
Din 28 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% • . •
Renta de corone ung. 4% • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% 
Impr. căii. fer. ung. în argint41/20/ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . ..
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară

Viena.

123.40
99.10

126.50
103.35
125.—
98.30
98.75

158.50
149.50
101.40
101.30
123.30
157.50

1074.—
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Am onbre a recomanda Onor, 
public bogatul meu asortiment cu 

Tapiserie, 
ce ani deschis 'W 

în strada Porții Nr. 60, etagiul II.
Invit on. Domne a mă visita, și 

a lua în vedere obiectele.
Cu tdtă stima:

Louise Kurtz,
din Viena.698,2-3

CXXXXXXDOOOOOOOO®
O Magazinul de ghete din fabrica Modling. O

b
0 i

•H

Magazinul de ghete din Modling
—= JBh’așov, strada JPorți ^r. 4S. ==—

Are onore a informa pe On. Public, ca este bogat asortat 
cu mărfuri none și de nou arangiat cu 

ghete pentru bărbat!, dame și copii.
Garantâză pentru mărfurile lucrate în fabrica din Modling, 

din material bun și solid, croelă elegantă, astfel că pote cores 
punde tuturor cerințelor, fără temă de orî-ce concurentă de 
aceeaș branșe. — Pe talpa fie-cărei ghete este notat prețul fabrîcei.

Tot aci în localul alăturat la Magazin sunt la disposiția 
On. P. T. public 

haine gata pentru hârhațl și copii, 
albituri bărbătesc! șî pălăiHTg 

cumpărate dintr’o magazia în desfacere, cari se vend cu ori-ce preț.
Cu profundă stimă:

M. LIEBL9CH.
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Giro-Conto || fi fi Cec-Conto
la, Toa.xi.ca. J ■ H >> i-J po^tă.

Austro-Itara, I institut de credit și de economi! n«*. sos.
L—■ FBLEALA BRAȘOV ...... ■~i
JlilKCS depuneri spre fructificare JB IJUgU °|0

netto, solvindfi însăși darea de interese;

SCOUtfiZU polițe comerciale CU 5V|oj
UCCHU împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6 °|0 J 

(Mile credite în cont corrent avantagi6j

UCCfflU împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 6°^
cuuipffi și vinfle mouefle șj hârtii de valore

indigene și străine, în specială de cele românescl;

mcnnum “4- cnjoiifl, esconwieza «ta,*"* 
cnffljsră cudoub Sete efecte rome;
etecteH !z,“ îiicassâri și pM 
esecută în comisim “«-“îwcteărifle'tacă 
tecMrieză

/

uri

0
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w* Pentru fabricarea reală a mărfurilor garantăm, -w ©

l
I pe piețele din țeră și 
1 streinătate,

sub cele mai ief
tine condițiunl; 

magazine și locuri libere de depou, VonuS’ 
său strada inăs-ii Bfr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
ac6sta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de statu;BPiniPQPP *n cafitatea sa ca representanță principală a so- plllllOUuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York 

uentrii asioffl pe vieță
Onorabîleloru administrativii de fonduri si p. t. D-loru 

capitalist! le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°i0 ale „Albinei" 
ale eărorîi eupăne să răscumpără semestrulu Iară nici o 

«letragere, și cari se afflă de vănițare în cursul «filei a bursei 
din Bualapesta, în piese «te 500, lOOO și 80(10 de cortine. 
Comparand» cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu dreptulîk, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°)o) . 
simții ntli relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipoteceloru pe baca cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
T 36 - *

•%

oferte

ll'A

L W© de oassă deSa B—I

I o1
0 c+
0 H 
0 
H

I
D
D

0 cb
P

01}p.
B

H
I

V

/•

Zironl de Plasare șî Informațiunl 
„Central64 

concesionat «lin jpartea antoa-itiițiBor competente
BRAȘOV, ■ (Transilvania) strada Sf. Ioan Nr. 31.

Subsemnatul am onore a aduce la cunoscința onor, 
public, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. Boltres, că ;nw înființat im 

Birou de Plasare și information!
în Brașov, (Transilvania) strada Sft. Ioan Nr. 31.
Acest Birou se ocupă cu mijlocirea m servicii 

a personalului trebuincios pentru Magazinul! de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu vendarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu an, luna seu săptămâna, 
precum și cu ori-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’ml voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, cât se p6te de consciencios și prompt.

Invit deci pe On. public de a binevoi a me 
cererile domnialor.

onora
cu

Cu deosebită stimă:
# /

Brașov, (Transilvania) str. sf. Ioan Nr. 31.
La orî-ce informațiunî, ce se va cere prin postă din ori și 

ce țară, Biroul este gata a răspunde.
.. ... Se se aplice marca trebuinciosă pentru răspuns.
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ABONAMENTE
„GAZETA Ta^SILVAXHEI"

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro- Ungaria: 

trei lunî 
șese luni 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei lunî......................................................
șese lunî .................................................
unii anii.....................................................

Pa
Pe
Ps

Pe 
P© 
Pe

X

X 
X
X

3
6

12

fi.

fi.

fi.

Abonamente la numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

>

io
20
40

fr.
fr. 
fr.

Duminecă.

2
1

11. -
ÎL -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
ană.
șese lunî
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană............................................................ 8 franci,
șese luni...................................................4 franci.
trei lunî...................................................2 franci.

s
X 
x:

M x:
M
8 
X
X' 
M
X x.J 
$

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se iacii mai ușoru și mai repede prin 

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/4

«xxxxxxy,
Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


