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se luptăm. Și cu cât 
mulțl cu atât mai mari

Brașov, 19 Mai v. 1895
S’a afirmat și s’afirmă, că nici 

odată poporul român dintre Tisa și 
CarpațI n’a avut ațâți luptători ca 
astăcji.

Și totuși, ce joc capricios al sorții, 
nici-odată poporul nostru n’a fost 
într’o situațiune mai critică și mai 
dificilă ca astăcjî.

Cum se ne esplicăm acâsta stare 
de lucruri? Care este modul de ac
țiune al luptătorilor noștri? Ce fac 
și cum lucrâză ei?

La aceste întrebări am respuns 
în articulii noștri „Ce facem ?“

Remâne acum se ne arătăm ve
derile și asupra modului, cum cre
dem noi, că ar trebui se lucrăm 
pentru a eși din impasul, în care 
ne aflăm.

Ce se facem ?
Fără îndciâlă ni se împune acțf, 

mai mult ca ori și când, datoria de 
a continua lupta pentru drepturile 
și libertatea poporului român.

Trebue 
suntem mai 
și mai bune resultate trebue se do
bândim.

Acesta înse nu se pote ajunge 
decât prin organisarea luptei.

Lupta este legală și constitu
țională. Mijlocul de a-o organisa 
este unirea și concentrarea nostră 
într’un partid politic, care se repre- 
sente postulatele, dorințele și aspi- 
rațiunile poporului român.

Acest partid l’am înființat la 
1881 și l’am numit partid național 
român. Programul partidului este 
credeul nostru, el formâză basa ac
țiunei nâstre, ce are ca țîntă redo
bândirea egalei nâstre îndreptățiri 
naționale.

Adversarii noștri dela putere, 
după 12 ani de esistență a acestui 
partid, creat pe base legale și con
stituționale, au hotărît se’l spargă, 
se’l nimicescă și se zădărnicâscă con
tinuarea luptei nâstre legale, au ho- 

tărît să persecute programul nostru 
politic, care țintesce a dobândi cu 
mijlâce legale recunoscerea indivi
dualității nâstre naționale și asigu
rarea ei.

Acâsta în sine nu e nimic nou 
pentru noi. Partidul s’a născut îptre 
prigoniri și încă dela nascerea lui 
adversarii i-au jurat mârte. Acjl ei 
se simt mai tari și au potențat per- 
secuțiunile în contra lui. Prin acesta 
ce-i drept îi pot causa mult rău, îi 
pot pune multe piedeci în cale, der 
nu’l pot nimici, pentru că el se în- 
temeieză pe drepturile năstre firescl 
și cetățenesc! și atârnă dela voința 
nâstră. Așa au declarat de mult ad
versarii noștri, că suntem desființați 
și ca popor, ca individualitate na
țională, dâr pentru aceea noi n’am 
încetat de-a ne simți ca Români, 
de-a reclama drepturi ca Români și 
de-a ave dorințe și aspirațiuni ro
mânesc!.

Ordinele ministeriale, prin car! 
ei se încârcă a împiedeca funcționarea 
partidului nostru, n’avem să le pri
vim der ca un părete, de care 
să ne lovim și să nu putem merge 
mai departe.

încercărilor volnice și ilegale 
ale potestății publice luptătorii noș
tri datori sunt se le opună resistența 
legală în apărarea partidului, a orga- 
nisației lui precum și a programului 
național.

Pentru scopul acesta avem lipsă 
înainte de tâte de unitatea de acțiune 
în sînul marelui corp al partidului 
nostru național. în care ne-am unit 
dela 1881 încâce toți Românii din 
Transilvania și Ungaria. Și acâsta 
unitate de acțiune este neapărat con
diționată de-o conducere aptă, înțeleptă 
și tare a. partidului și de o concentrare 
a tuturor elementelor sănetăse, cinstite și 
harnice împrejurul ei.

O astfel de conducere ne lip- 
sesce a4L pentru-că ne-a lipsit£pre- 
vederea față cu prigonirile și planu
rile de distrugere ale adversarilor 

noștri. N’avem prin urmare nici con
centrarea dorită și necesară, nici uni
tatea de acțiune.

Aceste trebue înse se le avem 
și se ni-le câștigăm neamânat, cos- 
te-ne ori câtă jertfă și abnegare per
sonală.

încă înainte de 1881, pe când 
am stăruit pentru o organisațiă tare 
a partidului nostru național, căutam 
se convingem pe bărbații noștri 
fruntași, că nicăirl o erâre nu este 
mai puțin scusabllă ca în politică, 
pentru-că nicăirl nu pote ave urmări 
mai funeste, căutam se le aducem 
aminte, că istoria judecă aspru fan
tele acelor bărbați, cari au luat as i- 
pră-’șî grava răspundere de-a con
duce un popor în vremuri grele.

Cestiunea de a da partidului o 
conducere, care în timpurile aceste 
critice să fiă la înălțimea chiămării 
sale, este der cestiune capitală. Re- 
solvarea ei atârnă înse dela altă evo- 
luțiune, ce trebue se se facă în sî
nul partidului, și pe care am numit’o : 
concentrarea tuturor elementelor să- 
nătâse, cinstite și harnice.

Concentrarea acâsta înse nu se 
pote săvârși pe câtă vreme nu vor 
fi delăturate elementele nesănâtâse, 
imorale, ori neapte, cari turbură în
tr’un mod sâu altul circulele par
tidului.

Este dâră absolută necesitate 
ca se premârgă un proces de purifi
care în sînul partidului nostru.

Pănă când vom tolera ca o 
sâmă de omeni, fără de nici un con
trol, degagiați de orl-ce răspundere 
față cu națiunea, să bată câmpii 
politicei nostre și se tragă brazdă 
peste o muncă asiduă de deci de 
ani; pănă când vom suferi ca în 
lipsa orl-cărui plan și a orl-cărei di
recțiuni seriâse, toți nechiămații să 
turbure apele ei, pănă atunci o rali- 
are a forțelor nâstre naționale va 
fi cu neputință și vom merge din 
desastru în desastru.

Dela o selecțiune curățit 5re, 

care se ne facă posibil a scâte ne
ghina din hotarul nostru, atârnă dâr 
succesul unei concentrări puternice 
în sînul partidului, atârnă buna nos- 
tră conducere și unitatea acțiunei 
nâstre.

Gestiunea cum ar trebui se pro- 
cedem, ca se se sevârșâscă acest 
proces de purificare în sînul parti
dului nostru și se se facă astfel po
sibilă concentrarea forțelor lui, ces- 
tiunea organisării acestor forțe, și a 
delăturării piedecilor, ce ’i se opun 
în mod volnic și ilegal de potestatea 
7 aulici precum și cestiunea conti
nuării 1 iptei nâstre legale și con- 
stituțiom țe cu îndoite puteri, va for
ma obiectul viitorilor noștri articull.

Problema h grea, căci vom avâ 
tâ luptă»- în do »e fronturi, contra 
celor C' turbură și împedecă, con- 
scient c I inconscient, consolidarea 
nostră in vne, și contra inimicilor 
esternl ai partidului nostru, cari 
acum au început se ne bombardeze 
cu ghiulele de cel mai greu calibru.

Dâr geniul cel bun al poporului 
va veni, ca tot-dâuna în momentele 
cele mai hotărî tore ale istoriei nâs- 
tre, în ajutorul lui și va insufla băr
baților sei credincioși și desintere- 
sațl acel spirit petruncțetor, acel cu- 
ragiu sfânt și acea energiă, care l’a 
salvat pănă acuma de destrămare și 
de peire.

Situația guvernului unguresc.
In „Eazânld1 dela 30 Maid oetim un 

articol important asupra situațiunei, în oare 
se află de present cabinetul-Bânffy.

Foia ungurâscă îșl începe aprecierile 
sale asupra situațiunei abnormale de ac|l 
spunând, că guvernul-Bânffy, alcătuit în 
Ianuarie, a fost așa (jicând octroat. Cel 
ce cât de puțin este în stare a cumpăni 
cele îmtemplate în politica maghiară, înce
pând cu rolul ridicol parlamentar al minis
trului președinte, pănă la alegerile scanda
lise din Csaktornya, Neutra și pănă 1a a- 
faoerea nunciului și la repășirea lui Kalnoky; 
cel ce scie, pentru cari motive a oăcjut ca-

Zagros și basinul lacului Van sunt ca o 
citadelă a acestor populațiunl răsboinioe. 

Curzii locuiesc părțile acestea. Sub nu
mele de „ Gardu* ei figurâză printre adver
sarii Asirienilor; sub cel de „Kudraha* în 
documentele persane; sub acela de „Car- 
ducl* și „Gordveenl* Greoii i-au cunoscut 
și fură cei mai de temut dușmani ai lui 
Xenophon în retragerea celor 4ece*mh- 
Nici-odată n’au fost ei ou desăvârșire su
puși marilor monarchii ale Iranului sâu ale 
Mesopotamiei; acești munteni nesupuși și 
jefuitori au fost în tot-dâuna mai indepen
denți sub șefii lor. In marea anarchiă a 
disoluțiunei Kalifatului de Bagdad, înte- 
meiară principate, care-șl avură cailele de 
splendore: Meruanizii, Ayubiții; Salahed- 
din eră un Kurd ayubit. De pe la alXVI-lea 
secol s’au împărțit între Persia și Turcia.

Sîmburele muntenilor Kurzi se îm
parte în două olase seu caste: Assireții, 
năstorl răsboinicl, cari trăesc sub oorturl 
din produsul turmelor lor, din pradă și din 

sunt ale Tigrului și afluenților săi, ale Bat- solda câștigată ea mercenari; și Guranii, 
manchaiului, ale rîului Bitlis, a celor doi agricultori sedentari. 
Zab, a Ademului și a Chir vanului; masivul mai puțin numeroși,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

C u r z i i

Punem sub ochii cetitorilor câte-va 
pasagii din curiosul artiool pe care-1 con
sacră Kurzilor „Marea Enciclopedie*.

Kurdistanul se întinde dela provincia 
persană Luristan, pănă la Karputh, 1a com
binarea celor două ramuri ale Eufratului, 
pe o lungime de 900 kilometri. De alt-fel 
Kurzii au roit în Persia și în Asia mică, 
unde se găseso numerâse triburi din aces- 
tă rasă.

Se evaluâză numărul lor dela 1,800,000 
la 3 milione; vre-o două treimi în Kurdis
tanul turcesc, o treime în Kurdistanul per- 
sun, câte-va mii în Caucasia rudâseă, Afga
nistan și Buleoistan. Kurdistanul e împărțit 
între vilaieturile turcescl Erzerum, Diarbe- 
kir, Massoul și Bagdad, provinciile persane 
Kermanchah și Ardelan. Văile princip».-

Cei dintâi u sunt cei 
der esercită domina

țiune peste cei-l’alțl, pe cari îi apasă. Pare, 
în tot cașul, că aceste două clase nu oferă 
deosebiri fisice destul de adânci pentru a 
avâ dreptul să ne îndoim de unitatea lor 
etnică și să 
rănii ar fi o
Assirefl.

Chautre,

legitimeze opiniunea, că Gu- 
rasă oucerită și aservită de

în opera „Explorarea Kurdis- 
tanului*, n’a găsit decât 3 adevărațl bloncjl 
din 158 de locuitori; el îi descrie ca bra- 
chicefall, cu nasul achilin său cârn, cu 
ochii castanii închis, de talie înaltă, cu 
mușchi sdravenl și cu extremitățile fine. 
In general numai bătrânii pârtă barbă; 
ceilalți îșl rad capul și nu portă decât mus
tăți. Mulți îșl cănesc părul și barba în 
negru sâu roșu, âr femeile îșl atârnă inele 
de nas. Au suferit influența a o mulțime 
de încrucișări, în particular cu Turcii, der 
și-au păstrat tipul primitiv. îmbrăcămintea 
lor se compune: dintr’u șalvar alb, o tu
nică strînsă la mijloc, un antiriu închis seu 
alb încheiat pănă la gât. Pe de-asupra 
portă o manta roșie.

Au gustul stofelor luxose, văpsite 
cu colori strigătore, portă o mulțime de 

arme: pistâle, cuțite, iatagane la brâu, 
pușcă pe umăr, lanoe etc

Triburile sunt forte numerose și im
portanța lor relativă variază după timpuri. 
Cele mai principale sunt: tribul Revandiz, 
între marele Zab și locul Urmiah; tribul 
Hakkari, pe marele Zab, în jurul Djula- 
mesk-ului; tribul Bilbas său Balbas, la es
tul Revandizului, pe frontieră; triburile 
Khosnav, Bohtan, Behdinan, cel mai ono
rat, pentru-că pretinde, că se trage din Ka- 
lifi; triburile Djaf, Bebbeh șiKermandj etc.

Kurzii nu omoră fără trebuință. Prac- 
tioă vendetta ou pasiune. Sentimentul de 
familie e forte desvoltat. Kurzii sunt sin- 
oerl, onești și ospitalieri. Femeile duc o 
viâță forte grea; sunt mai libere decât în 
Turcia seu in Persia, ies pe stradă fără văl, 
der sunt copleșite de muncă. Se mărită la 
10—12 ani, și poligamia nu esistă decât 
la cei bogațl. Șefii, fârte respectați, țin 
casă deschisă.

Organisația publică e despotică și pa- 
triarchală. Sunt fârte mândri de nobleță 
lor și se înconjoră de o adevărată ourte. 
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binetul-Wekerle; cele ce e în stare a apre
cia amenințările înscenate de corifeii par
tidei liberale și de ce primire s’a bucurat 
în cercurile mormative alianța Tisza-We- 
kerle-Bânffy: acela păte fi în curat cu 
aceea, că cabinetul-Bânffy de mult se păte 
considera, ca înlăturat.

De altiel sortea acestui cabinet a fost 
hotărîtă deja la numirea lui; el n’a a- 
juns la putere niol din potestatea Coronei, 
nici din voința „națiunei“, și de aceea a 
fost tolerat numai oa un „cabinet de ne
voie14, oa „guvern de transițiă“. Dela înfi
ințarea lui și pănă a<jl, n’a fost în stare să 
producă nimic, cum nici n’a așteptat nime 
să producă ceva. I s’a dat în mod provi- 
soriu conducerea afaoerilor, numai ca prin- 
tr’un compromis, să duoă la sfîrșit cele 
două proiecte bisericescl pendente.

Dăr cabinetul-Bânffy n’a fost în stare 
să faoă nici măoar atât, ba în scurtul timp 
al esistenței sale, a produs, în numele sfânt 
al paoificațiunei, atâtea ilegalități și scandale 
și atâta iritațiune, încât în lungul și lata 
țării neîmpăciuirea, turburările și anarchia 
politică a ajuns la grad așa de mare, că 
raporturile publice se caracterisăză prin 
nesiguranță, mai mult ca ori și oâDd.

Considerând tăte acestea, abia vom 
greși dâră, dăcă pe orisontul politic vedem 
apiopiându-se evenimente, cari involvă în 
sine schimbări însămnate. Părerea acesta 
domnesce în tote cercurile politice, ceea ce 
apare și din marea curiositate cu care lumea 
privesoe înaintea delegațiunilor.

Insă oa să nu fim rău înțeleși, nu 
întru atât delegațiunile interesăză pe omeni, 
oăcl soiut este, oă partida liberală voteză 
acolo încredere ori și cui, și lui Goluchwsky, 
ba dăcă vă place ohiar și lui Kalnoky. 
Ceea ce însă interesăză pe ori și care, sunt 
lucrurile, ce se vor întâmpla după culise 
pe timpul delegațiunilor.

In jurul monarchului se vor afla acolo 
toți aceia, cari duc rol în vieța nostră pu
blică ; acolo vor fi miniștri comuni, acolo 
„cercurile vieneze ou influență neoompe- 
tentău, pe lângă cari cei din partida libe
rală se alătură cu atâta încredere, și acolo 
vor fi, aprope fără de escepțiune, leaderii 
partidelor politice. Și fiind-că simte fiă care, 
oă asupra viitorului se vor arunca sorți în 
decursul delegațiunilor, țâra privesoe cu 
atâta interes la cjilele din Viena.

Și ore cum se va întempla soluțiunea ? 
Pe ce căi și în ce chip se va restabili 
echilibrul conturbat în politica maghiară ?

Cutezăm a susțină, că toți politioii 
serioși ai țării, țină-se ei de ori care par
tidă — afară de cei din garda lui Tisza și 
Eotvos — se vor uni în iedia, că țâra are 
nevoie de liniște și pace, și oă certele re- 
ligionare trebue înlăturate, ca să se potă 
pregăti trenul pentru o lucrare de folos 
public. Vor conveni cu toții în a vede, oă 
condiția principală a păcei este sanarea 
raporturilor parlameutare, ceea ce se va 
pută ajunge numai prin unirea tuturor par
tidelor, cari stau pe basa pactului.

Acăsta este o faptă, care acjl nici nu 
se mai păte combate pe față.

Soluțiunea acăsta însă are și contrari. 
Nu-i nevoie să spunem cine sunt. De un 
lung șir de ani Tisza și soți duc acea lu- 
orare subminătăre al oărei scop unic este, 
de-a țină esolusiv puterea în manile lor.

Dăr ce vor acești omeni ? Să însufle
țesc ei dâră pentru Bânfîy ? Trăesc și mor 
cu el ? Nici pomenire. Scopul lor este fărte 
simplu: vor să zădărnicăsoă isbuonirea cri- 
sei pănă la tămnă, ăr dăcă le va suocede 
acăsta, atunci înainte de desbaterea bud
getului dau la o parte pe Bânfîy, bat doba 
oea mare și pretind definitivarea sistemu
lui Tisza-Wekerle ou Csâky, ori Szilâgyi 
în fruntea ministeriului. Acesta este pla
nul lor.

Care direcțiă va învinge, nu putem 
soi. Atât însă este sigur, că pănă la tomnă 
său se va restabili pacea și liniștea în țără 
pe basa schimbărei de partidă și sistem, 
său vor ațîța așa de mult focul certelor 
confesionale și sociale pe mileniu, încât 
străinătatea va veni se vddă, nu esposiția mi
lenară, ci acest foc.

____________ > 
Congresul național-bisericesc.

Sihiin, 17 (29) Mai.
(Raport special al „Gaz. Trans.1')

Ședința X, ținută Luni la 15 (27) c. 
a fost cea din urmă,- ședința de încheiere 
a Congresului.

Fiind comisiunile gata ou lucrările res
tante, s’au raportat și resolvat tote chestiile 
rămase încă pendente.

Cea dintâi chestie a fost verificarea de- 
putaților losif Gali și Beleș, primindu-se 
ounoseuta propunere a comisiei verificătore, 
ca chestia să se predea sinodului episoo- 
pesc pentru pronunțare. Propunerea în 
întregul ei, dimpreună cu motivarea, este 
urmatorea:

„Alegerile deputaților Dr. Iosif Gall 
și Ioan Beleș, în partea formală se află îu 
ordine; considerând însă, că numiții aleși 
deputați, ca membri ai legislațiunii țării, 
în chestiunile așa numite pohtice-bisericesci 
au luat o ținută, care stă în contrast cu 
simțământul general al clerului și poporu
lui nostru și expresele declarațiunl ale si- 
nodelor eparchiale și ale altor corporaținni 
bisericescl din întrăgă provincia năstră me
tropolitană, care află în respectivele pro
iecte de legi un evident pericol pentru in
teresele vitale ale bisericii nostre: chestiunea 
verificării numiților doi deputați se ține 
de-ocamdată în suspens și Sfântul Sinod 
episcopesc al provinciei nostre metropoli
tane este rugat a se pronunța, pe basele 
oanonice ale disciplinei bisericescl, dăcă 
acești doi membri ai bisericii, în cașul oon- 
cret, sunt ori nu sunt culpabili de vătă
marea principiilor și a disciplinei biseri- 
cescl“.

După acesta a urmat alegerea de ase
sori în locurile devenite vacante în oonsis- 
torul metropolitan.

Făoându-se votarea prin ședule, după 
ce ședința a fost suspendată pentru con
sultare, și făcendu-se scrutiniul se constată, 
că au întrunit majoritatea voturilor urmă
torii: In senatul strîns bisericesc, v’oarul 
I. Goldiș. In cel șoolar: ZacJi. Boiu. In cel 
epitropesc: Mat. Voilean. Er ca suplențl; 
Dr. R. Roșea profesor și Iuliu Dan protopop, 
oari se și declară de aleși.

După alegere a urmat la ordinea 4>- 
ei raportul comisiei organisătore, prin re

ferentul Zigre, despre despărțirile ieraohice 
dintre Români și Sârbi. Co misiunea în ra
portul ei aocentuâză, că în câte-va oomune 
despărțirile s’au făcut, într’altele acum se 
resălvă prin procese și erăși în altele e pe 
cale de a se face o împăoare pacinică: 
propune, ca delegațiunea să se des
ființeze.

In acăstă chestiă se desvoltă o dis- 
cusiune mai lungă, în care dintre prelați 
episcopul Mețian este pentru desființarea 
delegațiunilor, ăr episcopul Popea e în con

CRONICA POLITICĂ.
19 (31) Mai.

Din Viena se anunță, că guvernul co
mun va surprinde delegațiunile în moc 
forte neplăcut de rândul acesta. El va oere 
un plus de patru milione și jumătate pen
tru armată, pentru care se va propune în- 
demnisare.

*
Din incidentul jubileului de serviciu 

de 50 ani a prințului Lobanoff, ministru 
de esterne ruseso, Țarul i-a adresat prin
țului un autograf, în care amintesce ser
viciile lui făcute pentru administrațiă, pen
tru politică și pentru tron, și apoi finesce 
ast-fel: „Gând, după mortea lui Giers, te-am 
chiămat la postul unui ministru de esterne, 
post împreunat ou mare responsabilitate, 
am făcut’o din convingerea, că în d-ta voi 
afla un bărbat luminat și leal, care va co- 
răspunde deplin, și va fi în stare a con
duce politica năstră pacinică și sinceră, ce 
are de scop, a susțină cu tote puterile ra
porturi prietenești, pentru apărarea dreptului, 
a ordinei legitime și pentru apărarea vacjei 
neclătite a imperiului14. Tot-odată împăratul 
Nicolae II îi conferi prințului Lobanoff 
insigniile ordinului St. Andreiu în bri- 
lante.

tra desființării, fiind-că e în speranță acum, 
de-a sa pute face o înțelegere frățescă între 
Români și Sârbi. Deputatul Babeș desvoltă, 
pe basa aotelor și datelor, mai . pe lung is
toricul despărțirii și al prooeselor.

Congresul în urmă nu aoceptăză pro
punerea comisiei,

Comisiunea școlară referăză prin aep. 
Lenger asupra proiectului de „regulament 
pentru organisarea învățământului în me- 
tropolie14.

Asupra acestui proect s’au pronun
țat tote trei sinodele eparchiale din anul 
aoesta.

Sinodul archidieoesan și cel dela Arad 
l’a aflat de potrivit pentru trebuințele în
vățământului, ăr sinodul din Caransebeș 
și-a esprimat părerea, ca să se despartă 
pa"tea privitore la învățământ de cea ad
ministrativă.

Comisia propune, oa să se separeze 
aceste două părți, și ou privire la partea 
de învățământ să se facă un nou proiect, 
ăr partea administrativă Bă fiă primită en 
bloo și să se înttoduoă, înoepând cu 1 
Șeptembre a. o.

Acăstă propunere a comisiei a fost 
primită.

Urmâză raportul asupra fundațiunii 
Gozsdu. Congresul, la propunerea oomisiei 
speciale, ia la ounoscință soootelile, dând 
absolutor oomitetului, și decide, să se facă 
biografia acestui bărbat cu aditamentul fă
cut de V. Hamsea, oa să se alăture și por
tretul la biografie.

După o discuție asupra împărțirii sti- 
pendiilor din acăstă fundațiune, unde repre- 
sentanța fundațiunei trebue să se orienteze 
după facultățile la cari să aplică tinerii, 
urmâză raportul comisiei petiționare asupra 
câtor-va petiții întrate la congres, oari' să 
transpun consistorului spre studiare și re ■ 
solvare.

Urmâză apoi votarea speselor biroului, 
câte oinol-cjeoi floreni din fiă-care eparchiă, 
și disposiția pentru autenticarea protoco
lului ședinței ultime, ăr ou aceste fiind ter- 
minate tote agendele I. P. S. Sa Metropo
lis, prin o vorbire, în oare aocentuâză, că 
mersul lucrărilor acestei sesiuni, judecat 
neparțial, arată progres, apoi mulțămind 
deputaților pentru zelul lor, deolară sesiu
nea de încheiată.

La acăsta a răspuns dep. cav. de 
Pușcariu, mulțămind presidiului pentru con
ducerea abilă și înțelâptă.

Francia și Rusia.
In Țiarul frances „Figaro “ apă

ruse cjilele trecute un articol, în 
care guvernul frances era provocat 
a cere dela Rusia, pentru serviciile 
făcute acesteia în conflictul ost-asia- 
tic, ajutor spre a put6 recâștiga Al- 
saqia-Lotaringia. La acâsta clarul 
rusesc din Petersbung, „Novosti“ răs
punde următdrele:

Nu seim cum și în ce formă s’a în- 
oheiat alianța ruso-francesă; avem însă mo
tive de-a susține, cum că ea are caraoter 
cu totul defensiv. Cu alte cuvinte: alianța 
impune Rusiei datorința de-a da ajutor 
Franciei, dăcă ea va fi atacată din partea 
Germaniei. Ar fi însă ourios a pretinde dela 
Rusia, ca să pășăscă pe față pentru elibe
rarea Alsaciei-Lotaringiei; și mai curios ar 
fi, de-a oere ajutorul amintit numai pentru 
că Franoia a oonlucrat la demonstrațiunea 
politică contra Japoniei. Coalițiunea anti- 
japonesă s’a creat pentru apărarea intere
selor europene în ostul asiatic îndepărtat. 
Ca răsplată pentru aoestă conluorare Rusia 
îi va oferi Franoiei ajutorul său în ces- 
tiunea egiptână, caro este de însămnătate 
universală.

Cestiunea Alsaciei-Lotaringiei însă niol 
deoum nu aparține la grupa acelor Ges
tiuni generale, care interesâză întrăgă Eu
ropa. Cestiunea alsaciano-lotaringică are un 
caracter curat local. Dăcă Francia voiesce 
să reouoerâsoă cu puterea aceste provincii, 
atunci trebue să se ratjime esclusiv pe pro- 
priele sale puteri, după cum și pierderea 
amintitelor provincii a fost resultatul răs- 
boiului Franciei cu Germania!

Scriitorul articolului din „Figaro“ e 
de părere, oă republioa niol-odată nu se 
va resolva pentru un ast-fel de pas, și 
crede, că niol Germania nu va începe sin
gură un resbel. Asupra celui d'întâi punct 
nu voim să discutăm ou el, deărece în fapt 
un atac din partea republioei ar fi forte 
riscat. Probabiltotea însă, oa Francia să fiă 
atacată din partea Germaniei, esistă astăcjl 
și va esista. Guvernul și poporul frances o 
sciu prea bine acesta. Dăcă n’ar esista pe
ricolul conținu al unui atac din partea Ger
maniei, atunci nu s’ar fi încheiat nici ali
anța ruso-francesă, care e de caracter cu
rat defensiv, și chiar în faptul acesta îi 
zace puterea și resonul.

Tot asemenea se esprimâ și cjia- 
rul rusesc „Mosk. Vjedomosti11, care 
cjice între altele:

Nu suntem amicii resbelului si îl ți
nem de cel mai mare rău, cu tbte că e 
inevitabil. Ca atari suntem departe de-a 
promova și nutri curente șoviniste în Rusia 
său și afară de.ea; dăr de altă parte re- 
cunăsoem, că nu numai noi, ci și amicii 
noștri au de a-și trage „socoteli veohl“ cu 
alte popăre, cari însă se pot resolva pe 
oale paoinică, încungiurând înourcăturl ne
plăcute și grele. Acăsta e convingerea 
năstră, din care nu facem secret și de oare 
nu ni-e rușine.

SCfflLE OSLO.
9

19 (31) Mai.

Comitetul Ligei pentru unitatea oul- 
turală a tuturor Românilor va da mâne 20 
MaiQ, în sala „Hugo“, un mare banchet, la 
care vor asista mai mulți streini filo-ro- 
mânl de distincțiune, omeni politici și re- 
presentanții presei.

0 mică lămurire. In raportul nostru 
asupra festivităților instalării dela Blașiâ. 
s’a amintit, că la masa din reședința me
tropolitană, într’un toast, d-1 protopop Pa- 
piu „a salutat din partea Metropoliei su
rori pe noul Metropolis. Unii dintre ceti
torii din loc au înțeles, că aici a fost sa
lutat Metropolitul Mihalyi pentru prima 
6ră din partea deputăției delaSibiiuși s’au 
mirat prin urmare, că Metropolitul nu a răs
puns. Adevărul însă este, că domnul pro
topop și asesor consistorial I. Papiu și d. 
secretar consistorial Dr. Remus Roșea au 
representat la festivități pe Metropolitul 
Miron Romanul si salutaseră deja înainte 
de masă pe Metropolitul Mihalyi, împreună 
cu celelalte deputațiuul, înmânându-i și un 
autograf al Escelenței Sale Metropolitului 
din Sibiiu. Cu ooasiunea acăsta a răspuns 
și a mulțumit Metropolitul Mihalyi. Er la 
masă d. protopop Papiu, redicând un toast 
în sănătatea Metropolitului, aoesta i-a mul
țumit ciocnind păhărele, dăr n’a fost pri- 
legiu de a-i răspunde printr’o vorbire, căci 
atunci trebuia să respundă fiă-cărui toas- 
tant în parte.

—o—
Comitetul central al societăței dom- 

nișorelor române din BucurescI publioă 
situația financiară a societăței, dela 18 Mar
tie 1894, data fundărei sale, și pănă la 31 
Martie 1895. Din bilanțul socotelilor re- 
sultă, că sooietatea a încasat pănă acum 
28,529 lei și a cheltuit 26,792 lei, bani 30. 
Așa dăr îi rămâne sold în casă suma de 
lei 1736, bani 70. In aoest sold se cuprinde 
și suma de lei 672 avansați oomitetului loteriei 
pentru copiii săraci, sub titlu de împru
mut, conform decisiunei comitetului central.

— o—
Bătaiă între studenți. Studenții croațl 

și maghiari dela cele două gimnasii (croat 
și unguresc) din Fiume stau încă de mult 
pe picior de bătaiă. Din divergențe politice 
ei s’au încăierat adeseori, ba în cfllele din 
urmă au purtat o adevărată luptă de stradă. 
Semnificativ e, oă provocatorii sunt stu
denții unguri. Pe „Piazza Andrdssyu s’au 
bătut Sâmbătă, ăr Duminecă o câtă din fiii 
lui Arpad au ataoat în mod laș pe nisce 
studenți oroați pe „Piazza Scarpanu Ungurii 
au ataoat cu pietrii pe Croațl, au rănit pe 
mai mulțl dintre aceștia, ăr unul a fost stră-
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puns cu un cuțit. — Frumdse dovecjl de 
cultură!

— o —
Archimandritul gr. or. Cinpercovicl, 

care de present conduce agendele Mitro
poliei gr. or. din Bucovina, a îndreptat o 
circulară cătră toți preoții gr.-orientall din 
arohidieoesa bucovinână, în care îi provocă 
în modul oel mai aspru, să se rețină cu to
tul dela agitațiuni panslaviste și dușmane sta
tului. Foile slave sunt forte indignate pen
tru acest fapt, și c}*0» CiupercovicI prin 
amintita circulară voesce să între în grația 
.guvernului austriac, ca așa să pdtă ajunge 
în soaunul mitropolitan.

— o —
Sanctuarul relațiunilor familiare în 

Austria. Ministrul de justiție al Austriei 
a adresat tribunalului suprem al țării o 
•ordinațiune, în care îșl esprimă regretul 
său pentru repețitele esperiențe, ce le-a fă
cut, că la pertractările penale ale tribuna
lului se dau publicității, fără nici o causă 
.necesară, relațiunile private și familiare 
ale singuraticelor persone, deși astfel de 
cause — datorința o cere—să fiă departe 
și în secret ținute de orl-ce pertractare. 
Aceste abusurl condamnabile, dice ordina- 
țiunea, cari provin din întrebările și ob
servările necuviinoiose ale jutjilor și ale 
representanților părților, se basâză pe ne
înțelegerea situațiunei dintre acusațl și 
smartorl. Este nu numai o datorință a ju
dilor de a observa și a rtspecta limitele 
legale, ci a iniluința în acest sens și asu
pra altor persone, mai ales asupra repre
zentanților părților litigante.

-o—
Din congregațiunea comitatului Ca- 

raș-Severin. In congregațiunea de primă- 
■veră a oomitatului Caraș-Severin făou pro
topopul PopovicI interpelare pentru faptul, 
că autoritățile ungare pun piedeol emigrărei 
in România, când bine se scie, că mai mult 
ca o sută mii de omeni ar muri de fome 
în Ungaria, decă n’ar căpăta de luoru în 
România.

—o—
Reuniunea română de ninsicădin Si- 

biiu, va face, precum aflăm, la Rosalii o 
escursiune în România și va da concerte în 
București și Ploescl. Nu putem, deoât să ne 
huourăm de pasul acesta al reuniunei române 
sibiiene, care sub conduoerea eminentului 
profesor de musică George Dima a dobân
dit frumoși lauri și frumos renume la noi 
în Ardei. Suntem siguri, oă concertele, ce 
le va da în capitala României și în Ploescl 
vor aduce numai laudă și onâre stăruin
țelor, ce se fac la noi pe terenul artei mu
sicals. Aflăm tot-odată, că la reîntdrcere, d-1 
Dima cu corul său va da și în Brașov un 
conoert în sala redutei orășenesol, Miercuri 
:în 5 Iunie st. n.

—o —
De ale miliției. Majestatea Sa a încu- 

■viințat înființarea a patru compagnii nouă de 
infanteria bosniace-herțegovinene, în tomna 
anului curent.

— o—
Avis publicului. De pe Tâmpa se ros

togolesc forte des pietri, cari, străbătând 
în grădinile și curțile de pe Curmătură, 
.causâză pagube. Pentru ocolirea astorfel 
de cașuri se face atent publicul, că pentru 
plimbări pe Tâmpa sunt de a se folosi nu 
imai drumurile și cărările anume făcute, âr 
pe celalalt teritor din jur, în sensul statu
tului penal orășenesc, plimbarea e strict 
•interzisă.

—o —
Nazarenencă, care-’șl omora copiii. 

Tribunalul din Agram a osândit erl la 
morte prin spencjurătore pe nazarenenca 
Maria Emich, oare-’șl omorîse doi copii cu 
zoluțiune de fosfor. Osândită renunță la 
,dreptul de a re cura.

—o—
Un fugar rusesc. Fisolgăbirăul din 

Vișău (Marmația) făcu arătare viceșpanului 
-său, că în oomuna Prislop a 'fost deținut 
filele trecute polonul Ianis Sitek, oare îna
inte ou opt ani deșertase din armata ru- 
■sâscă, fiind tractat neuman din partea su
periorilor săi. Lui Sitek îi succese a pe
trece în Ungaria timp de opt ani fără pa
șaport, și acuma se rogă să nu fiă trimis 

îndărăt în Rusia, căci acolo, pentru că-i 
Polon, îl vor chinui de mârte.

— o —
Maial. Societatea Sodalilor români din 

Brașov va arangia Duminecă, în 21 ‘MaiQ 
v. c. (țiiua de Rusalii), o escursiune în Ste
jeriș, la oare invită pe toți binevoitorii So
cietății. Plecarea va fi la 1 oră p. m. din 
Groveri. In cas de ploiă escursiunea se va 
face Luni, în 22 Maid st. v. — Societatea 
Sodalilor români.

—o —
Băile gimnasiului român, atât cele de 

vană, cât și cele de vapor, vor fi Duminecă 
în prima cji de Rosalii înohise. De-ase- 
menea vor fi închise și Luni, însă numai 
după prând.

—o—
4 lină medicamentă de casă forte întrebuin 
țață. Cererea crescândă după Moll’s Franzbrant- 
wein și sare dovedesce, că e unii mijlocii forte 
bunu și alinătord de dureri contra reumatismului 
Sticla 90 cr. Se pote căpăta dilnicii prin poștă 
dela farmacistulii A MOLL, k. u. k. Lie fer an tu. 
alti curței, Viena Tuchlauben Nr. 9. In depourile 
din provinciă să se ceră preparatele lui Moli, 
provedute cu marca și subscrierea.

„Spiritul timpului44.
Cigmen, 1895.

Relele, de cari sufere astăcjl socie
tatea și cart pun’fii pericol persona și avutul 
cetățânului, s’au sporit întru atâta, încât 
niol unui om de bine nu-i mai este permis 
a rămână indiferent în fața aoelora. Aces
tea sunt semne adevărate și caracteristice 
ale corupțiunei moderne, ce-șl are sorgintea 
în doctrinele desfrânate ale materialismului 
și indiferentismului religios, care-’șl face in
trare și în clasele mai de jos ale popora- 
țiunei rurale. Fiă-care urmeză opiniunea sa 
propriă individuală, spre care-1 mână pasiu
nile orbe, lățind în jurul său pestilența des- 
frâului și imoralității.

însoțirile nelegiuite, acest făt al oo- 
rupțiunei moravurilor creștine, nu mai cu- 
noso margini. Bărbații îșl dimit femeile 
legitime, fără libellum repudii, adecă fără 
divorțare legală, și femeile părăsesc pe 
bărbați cu copii, însoțindu-se cu alte per- 
s6ne, și acesta o fac încă ou superbia, lău- 
dându-se: „că așa e lumea de aoum“.Gine 
va fi în stare a calcula urmările triste ale 
acestui libertinagiu! încercările făcute din 
partea biserioei pentru împiedecarea aces
tei cangrene, nu au produs alt resultat, de
cât furia răsbunărei asupra preotului din 
partea unor Catilinarl vagabuncjl, cari nu 
mai au oe pierde în lumea acesta; — or
ganele palitice răspund în asemenea oasurl, 
dând din umeri, că nu esistă lege pentru pe
depsirea acestor scandaluri....

Urmarea acestui indiferentism al au
torităților politice este, că astăcjl ori încă- 
trău îți întorci privirea, nu întâmpini, de
cât înjurături, beții, furturi și alte blăstă- 
mății. Bisericile sunt gdle în Dumineci săr
bători, âr cârciumile înțesate de mulțimea 
nebunaticilor, idololatrii ai defefrîului. Fa
milii întregi petrec în acel looal al imora
lității, adăpându-se cu otrava ovreâscă. Cine 
portă grija de acești 6menl nenorociți, ca 
să-și îndrepte vieța lor după preceptele mo
ralei, spre binele umanității ?

Un mijloo salutar spre îmbunătățirea 
moravurilor ar fi Introducerea catechisărei 
de Dumineca și a școlei adulților; va să 
(jică esercitarea tinerimei trecute peste anii 
obligațiunei scolastice în cetire și scriere 
și altor cunoscințe folositore; însă și aici 
lipsesce ajutorul necesar din partea auto
rităților politioe,Șși astfel se debilitâză voia 
și zelul spre întreprinderi salutare.

Acesta e la noi spiritul timpului. In- 
cassarea regulată a contribuțiunilor și re
crutarea tinerimei — pe oare statul o află 
debilă, enervată și neaptă pentru serviciul 
militar — sunt oause de mare importanță; 
însă modul de vețuire, ameliorarea condi- 
țiunilor de esistență și nobilitarea moravu
rilor, sunt cestiunl de a doua seu a treia 
ordine pentru „părinții patriei nostre*.

Nu demult primirăm ordin minis
terial, prin care se interzice ținerea de 
adunări poporale cu scopuri politice. Der 
ore adunăturile de prin cârciume, în timpul 
săvîrșirei servioiului divin, cine le eoctio- 

lâză? Cine oontrolâză băuturile, oe se 
vend în oâroiumele speculanților din co
mune, ca să nu fiă otrăvite prin tot felul 
de materii perioulose sănătății ?

Numai cine petrece la țâră, în mijlo
cul poporului, pote să observe și să apre- 
țieze în de-ajuns desastrele înfriooșate, ce 
le aduce asupra poporațiunei sistematicul 
sistem de distrugerea moravurilor al celor 
ce pdrtă în mână flamura liberalismului ji- 
dano-maghiar. Ni-a mai lipsit numai intro
ducerea căsătoriei civile, pentru ca opera 
de distrucțiune să fiă terminată.

Pericolul, ce amenință poporațiunea 
din acestă parte, e mai mare, pdte, deoât 
tote celelalte. Ce privesce în special po
porul nostru, rămâne, ca oel puțin în sînul 
biserioei să desfășurăm cea mai seriosă și 
mai intensivă activitate pentru a mai salva 
ce e de salvat, căci de se va perde mora
litatea în popor, perduți vom fi ou toții. 
Dela cei din fruntea stăpânirei nu mai avem 
de așteptat nimic. Rămâne numai, ca noi 
de noi să faoem, oe putem, și să ne spriji
nim unii pe alții în susținerea moralității 
în popor. Astăcjl mai mult ca tot-dâuna 
oărturarii români trebue să fiă conduși de 
devisa: „non nobis — sed populi nati 
sumusu,

I. Crișnn, 
preot

O circulară
cătră preoții catolici din Ungaria.

Comitetul central esecutiv al 
partidei poporale a îndreptat următârea 
circulară cătră toți preoții catolici 
din Ungaria:

Onorate domnule preot!
Din partea Esc. Sale contelui Ferdi

nand Zichy și a Esc. Sale contelui Nicolau 
Maurițiu Esterhazy am primit provooarea, 
ca, în interesul organisărei partidei popo
rale, să adun din întrâgă țâra răspunsurile 
preoise la întrebările puse mai la vale.

Te rog deci, on. d-le preot, ca să 
binevoiescl a umple rubricele respective, 
eventual să-ți f'acl observări, și apoi să ni-le 
trimiți pănă la.,..

Partida poporală, înființată pentru 
mântuirea și apărarea sântei nostre biserici 
și a scumpei nostre patrie, îșl are cance
laria centrală în Budapesta, cercul VI, 
strada Podmaniczky 8, catul I.

Cu dragostea inimei lui Isus te îm- 
brățișâză

fratele în Christos
N. N. 

vice-decan.
Întrebările amintite sunt următdre:
1) Care este numărul alegătorilor în 

parochia d-tale și în filiale? Dintre ei oâțl 
alegători sunt oatoliol?

2) Este acolo un miren, care ar pută 
fi candidat la alegerea de deputat, seu care 
ar fi gata a păși ou programa partidei nos- 
tre? Numele? Posiția? Locuința?

3) Cari sunt acei domni și acele dame, 
cari sunt în stare a sprijini în mod ma
terial partida? Nume? Adrese?

4) Esistă în parochia d-tale o reuniune 
catolică său casină?

5) S’a făcut deja la d-vostră mișcare 
în interesul partidei poporale? Cine stă în 
fruntea ei?

6) Cari sunt acei bărbați, cari ar 
pută conduce și la cari s’ar pute conta la 
organisarea partidei poporale?

Activitatea Kulturegylet-ului.

Dintr’un raport al secretarului Sâudor 
Jozsef, privitor la activitatea „Kulturegy- 
let-ului în anul din urmă administrativ, în- 
sămnăm următorele:

Dela 1 Iunie 1894 pănă la 30 Aprilie 
a. o. averea acestei societăți de maghiari- 
sare s’a sporit cu 130.851 fl. 45 cr. Averea 
totală este în present: 1,162,349 fl. 20 cr. 
Sporul de 130,351 fl. și 45 cr. a resultat 
din legate în sumă de 62,800 fl., apoi 
9873 fl. din taxe de membri etc. In ave
rea totală e socotită și moșia dela Geoagiu 
prețuită cu 221,557 fl.

Numărul membrilor: 72 pe viâță, 1861 
fundatori, 9024 ordinari și 3570 spriginitorl, 
- total 14,527.

Bugetul pentru anul aoesta s’a stabi
lit ou 62,993 fl. cheltuell.

Societatea a mai înființat în anul 
aoesta trei șoole poporale de maghiarisare, 
anume în: Măierău, Vamos-Odriheiu și 
Cinc-Rakottyâsfalva. Sunt pe oale a-se 
mai înființa asemenea școle în: Mărișel și 
Cuștelnio. Tot în anul acesta a întrevenit 
a-se înființa șcdle de stat în Năsăud, Chiuza 
și Țelina, dintre oarl șcdla din Năsăud s’a 
și deschis. In PetroșenI, sooietatea a des- 
ohis un nou „Kișdedov*.

Biblioteci poporale a înființat socie
tatea cu totul 55, fiind socotită fiă-care în 
110 fl. Coruri poporale: 30; pe cei mai ze
loși oonducătorl de coruri sooietatea i-a 
premiat, dându-le la 10 inși oâte 50 fl., er 
la 20 câte 25 fl., — total 1000 fl. Coruri
lor, oarl formâză punotul central al tutu
ror serbărilor naționale ungurescl, li-se mai 
dau din partea societății cărți de cântări 
și hârtie trebuindosă pentru note. S’a luat 
inițiativa pentru de-a înființa în aoest an 
și 20 societăți de leotură poporale etc.

Mulțămită publică.

Din incidentul morții iubitului nostru 
fiu Wilhelm Blaha, loootenent ces. și reg. 
în Regim, de infanteria 50, subsorișii, ca. 
părinți, venim a esprima pe acâstă cale 
mulțămită nâstră oea mai profundă onora
tului corp oficereso din garnisâna din Bra
șov, oum și tuturor amicilor și cunoscuți- 
lor, oarl au binevoit a-șî manifesta condo- 
lența, fiă prin scrisori, fiă prin partioipare 
la îmormentare.

Brașov, 31 Mai 1895.
11 ie și Ana Blaha.

■s anHKBBnMMmnM

DIVERSE.
Eroism chinesesc. Impărătâsa-mamă 

din China posedă aprdpe de Peking un 
paro superb cu palate mari, așa flisul Iho- 
Parc, cu palatele maritime. îngrijirea aces
tei proprietăți întinse oostă pe an bagatela 
de aprâpe 40 milione de franci. Dâr fiind
că China nu are peutru moment bani 
de prisos, împărătâsa-mamă s’a hotărît să 
nu mai cheltuâsoă nimic pentru parcul Iho 
și palatele de acolo, oi să locuâscă vara 
acâsta la Peking. împăratul s’a înoercat în- 
zadar să-i schimbe părerea; el scie cât de 
mult ține bătrâna la splendidul parc și câtă 
neplăcere i-ar face să trăesoă vara în pra
ful și murdăria capitalei. Dâr împărătâsa- 
mamă e hotărîtă să dea o pildă bună su
pușilor ei în vremurile grele, și a rămas la 
prima-i hotărîre.

Imperatul Wilhelm și Robinson 
Crusoe. In numărul de Maiă al revistei 
„Englisohwoman*, cunoscutul (jiarist W. 
Beatty Kingston povestesoe o istoriă inte
resantă despre împăratul german și Robin
son Crusoe. Pe când Kingston se afla în 
1874 la Berlin, Lord Odo Russell îi po
vesti, oe plăcere mare îi făcea prințului 
Wilhelm romanele englezescl de aventuri. 
Când lordul, afla că prințul nu cetise încă 
pe „Robinson Crusoe*, oomandâ un esem- 
plar la Londra și-1 trimise prințului. Peste 
o cji s6u două prințul Wilhelm visitâ pe 
ambasador și-i mulțămi pentru „plăcerea 
cea mai mare*, oe a avut în fotă viâța. 
„După ce am începută ceti*, îi cjise prințul 
Wilhelm, nu m’am mai putut opri, pănă 
ce Robinson Crusoe n’a soăpat de pe 
insulă.* Când i-se povesti că tote sunt in
ventate, cum s’ar fi putut convinge dâcă 
oetea prefața, prințul răspunse: „O, eu nu 
cetesc niol-odată prefața: mi-a plăcut is
toria și am oredut fiă-care cuvânt, și ași 
dori să o mai pot crede adevărată*.

Literatură,
In tipografia „A. Mureșiapu* din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. G carte forte 
folositdre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. șt 
oostă 25 cr. De venerare la tipografia „A 
Mureșianu* în Brașov, și la autorul în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

♦
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Caleidoscop literar, fantasii, suvenirl 
și episode, de OonsianWn de Stamaii-durea. 
Opul, apărut sub acest titlu, conține mai 
j: uite istorisiri forte frumâse. Are 480 pag. 
și costă 1 fi. 50 cr. (3 franci.)

*
Din „Biblioteca pcnttu toți“ a librăria 

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

Cursul! ia bursa din Viena.
Din 30 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.40
Renta de corone ung. 4% . . . 99.10
liapr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 126.50
1 apr. căi), fer. ung. în argint 4’/2°/0 103.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.50

Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.35
Bonuri ruralo oroate-slavone. • . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158,75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 148 50
Renta de hârtie austr...........101.45
Renta de argint austr...........101.35
Renta de aur austr............... 123.25
LosurI din 1860 ......................... 158.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1073.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 474.25
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 402.50
NapoleoudorI.................................. 9.65
Mărci imperiale germane . . . 59.45
Londou vista....................................121.70
Paris vista..................................  48.25
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50
Note italiene................................... 46.20

Cursul pieței Brasov.
Din 31 Mai 1895.

Bancnote rom. Cu mp. 9.59 Vend. 9.63
Argint român. Cump. 9.56 Vend. 9.60
Napoleon-d’ori Cump. 9.63 Vend. 9.67
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend. 5.80
Mărci germane Gump. 59.20 Vend.
Rable rusescl Cump. 130.- Vend. ■ •
Lire turoescl Cump. 10.90 Vend. —
Scris, fono. Albina 5% 100.25 Vend. 101.25

Proprietar: Dr. Aure! KSure^îanif. 
Redactor rcspoiisallil: Sregoriu KSaior.

Giro-Conto 
la banca 

Anstro-Ungară.

Telefon
Vr. 90.

Și

Cassa de bancă., comisione 
și de schimb 

NUSSBĂCHER & BEER 
BRASOV.

9

Avem ondre a recomanda serviciile nostre în tote afacerile 
transacțiile de bancă și anume:
' Cimiperăiij și vindem

monede de aur și argint, losurî, hârtii de valore indigene și streine, 
acții, scrisurî fonciare, obligații, după cursul cjilei.

A PnpdQJJl n II 0 li q 11 pipână la 85% din valorea cursului pe hârtii de 
iluUluQlll U i d 11U UI 1 valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

76% din valbrea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta CU dobândă moderată.

Rescumperăm fără nicî o detragere tot-feliul de cupone.

Esmjlăm jolite comerciale
tdte piețele Europei cum și transociene. 

Eliberăm Checuri cu provisidne mici pe tdte piețele comerciale. 

Primim flepraien W
Pentru plasarea sigWB’ă de capitale recomandăm scri

surile fonciare cu 4'/2 și 5%, din Sibiiu, obligățiile cu premii 
4% și 3% ale băncei hipotecare ungare și scrisurile fonciare 5% 
ale Institutului de economii din Arad.

Asorăm fâori\’ie,een losurî

1* --- 
Casa de bancă 

JACOB L. ABLER, 
Brașovu, Piața mare Nr. 1. Slbîîll. 

cumpără și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu 4dei celo mai mare — respectiv© celu mai mică; 

rescumpără f ără nici o detragere told feliulu 
de cupone;

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

efectueză încassari de polițe, asignațiT, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă f'brte ieftină, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institutu de creditu și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astă4i aducă 5% interese; 

asigură forte ieftinu uri și CC iosuri la sorțirl cu câștigulu 
celu mai micu, contra diierenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

____ _________________649,13- 50.

G i ro-C onto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
BTr. 18.

-®k Cec-Conto la „.s " 
_=■ postă nr. 969. -—— Br G iro-Conto 

la banca 
imp. germană. și Miim iicasso
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la tragerea cu câștigul cel mai 
mic, pentru diferența cursului.

Aflăndu-ne în relații strînse cu Ifiliala Transilvană a 
Bâaacei ungare de escompt și schimb, suntem în plă
cută posiție de a finali sa forte avantagios tdte transacțiunile 
de bancă.

Promese la 
tote tragerile 

de loteriă.

2

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențidse în afacere 
de banca și prin corespondență. o

—15

Revisie 
de Iosuri 
= gratis. =

l Prafurile-Seidlitz aie im Moli'
Veritabile numai, deeă fiăeare eutiă este provedută cu marea «Ie 

operare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectulu de lecuire durabilă alfi Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățiloră celorti mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto- 
machii, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoideloriî și 
a celorti mai diferite bole femeesci a luată acestti medicamentă de casă o răspândire, ca 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețuiri unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

F'dsrjicațnle se ‘vorii urmări pe cale judecătorescă.

8

și sa^ealui
\! «-.i.î+r. kîl/. mimnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și 
VCnuUJllU iRiiHdl, plumbuit! lui A. Moli.

Franzbranntwein-ulâ și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporalii 
deosebire prin trasă (frotatii) alină durerile de șoidină și reumatismii și a altoru urmări 
răcelă Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

e
cu v

cu
de v

Apă de geiră-Salscjl a lui SVSoîII
(Pe basa de natron Acid-salicilico)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și W 
adulțl, asigurezâ i cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dințilorti. Pre- W 
țulri sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. fA

Trimiterea, jurineipalft prin O

JFarmacistuIu A. JtlOlLL, w 
c. și r. fnrnisoril alu curții imperiale Viena, Tndilautieii 9 O 

Comande din provinclă se efectueză jUlnicO prin rambursă poștală. /
La deposite sS se cerâ anumită preparatele provedute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui Â. MOLL. ‘ \’
Deposite în Brașovu : la d-nii f_ ști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
W Geisberger. 18—52.

ABONAMENTE
„GAZETA TANSILVANIEP

Prețulu abonamentului este: 
P entru Austro- Ungaria: 

luni. 
luni. . ,
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
uni

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

3
6

12

fi.
fi.
fi. 3

10
20
40

fr.
fr.
fr.

X

Abonamente Ia numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

ană.
șese luni 
trei luni.............................................

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

Duminecă,

Pe
Pe
Pe

)

2
1

1

11. -
fi. —

50 cr. X 
X
X
X
X 
X
X
X 
X
X 
x.

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

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

^MXMXXXMMXXX>OOOOOOaXMWOOOOC»C>

X 
X 
X
M 
a

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


