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Ardeiul, câmp de luptă.
Brașov, 25 Mai v. 1895

Nu departe de noi, în Odorheiul 
secuesc, și-a serbat alaltă-eri „Kul- 
turegvlet“-ul ardelenesc jubileul seu 
de 4ece ani, ținendu-șl adunarea sa 
generală anuală.

Acestă adunare, presidată de 
cunoscutul româno-fag conte Gabriel 
Bethlen, fostul fișpan, ne oferă unele 
momente caracteristice, asupra cărora 
trebue se atragem atențiunea ceti
torilor noștri.

Când am c[is „Kulturegy]et“, 
am 4is ?! seim cu cine avem
de-a face. Der este de interes a vedâ, 
cum un conte Apponyi, care se po- 
seză ca om al progresului și ca cam
pion al libertății, se încurcă într’o 
sofistică abominabilă, ca se ia în apă
rare tendințele agresive șoviniste ale 
acestei societăți, îndreptate în con
tra esistenței și a desvoltărei națio
nale a Românilor din Ardeal.

Cu mare căldură și cu multă elo- 
cuență a desfășurat contele Apponyi 
în vorbirea sa menirea rassei ma
ghiare ca individualitate națională.

„Acea națiune11, 4’se el> „care 
nu-șî desvoltă, nu-șl apără și nu-și 
aduce la valore individualitatea ei, 
scurteză prin acâstă faptă omenirea, 
căci lasă să se perdă un tesaur, ce 
’i l’a încredințat provedința“.

Ce frumăse cuvinte, ce mare 
adevăr se esprimă în ele! Cu cât 
avent a tălmăcit Apponyi pe basa 
lor sânta iubire, ce trebue să lege 
pe toți Ungurii de națiunea lor, de 
libertatea și independența lor, dela 
care atârnă desvoltarea individuali
tății lor naționale.

Der a trecut și la unitatea na
țională și aici s’a întâmplat ceea ce 
nu se putea evita: a descoperit de
odată, că în acestă țâră mai trăesce 
și un alt popor și că pentru susți
nerea unității naționale, acestui po
por nu-i este iertat se-șl desvolte,

să-și apere și se-șî aducă la valore 
tesaurul, cu care l’a dotat prove- 
dința, - individualitatea sa națională.

Ce contrast al ideilor șialprin- 
cipielor! Colo ei ridică pănă în ceriu 
iubirea cătră națiunea sa și caută 
se scuse chiar și șovinismul ei es- 
centric, 4icend, că provine din sim
țul, ce-1 produce iubirea națiunei cu 
o „esclusivitate potențată11; ici el 
nu vre se scie nici de iubirea, ce 
legă gintea românescă cu însușiri 
de caracter comune, ce-i imprimeză 
individualitatea ei națională, nu vrâ 
se scie nici de menirea acestui po
por, de a-și păstra tesaurul, ce ’iha 
încredințat provedința în concertul 
omenirei, ci cunosce numai un rol 
al lui: de a servi ca material pentru 
întărirea tipului și caracterului ma
ghiar al statului.

Apponyi citeză faptul, că pe te
ritoriul statului ungar-sunt mai multe 
scâle române, decât în regatul ro
mân ; der în loc să tragă de aici 
consecența, siDgur îndreptățită, că 
Românii au prin urmare dreptul și 
menirea, de a-și păstra și desvoltă 
individualitatea lor națională în acest 
stat, el vine și pune drug la pâita 
libertății lor, 4icend, că unitatea na
țională maghiară nu le ertă să se 
bucure, decât numai de libertatea, 
ce se pote restrânge asupra lor din 
individualitatea națională a Maghia
rilor.

Și ca să ilustreze și mai mult 
libertatea, de care vre se facă păr
tașe rassele nemaghiare, Apponyi 
arată, că unitatea națională trebue 
se și-o cucerescă Ungurii pas de pas, 
lucrând mână în mână societatea 
maghiară cu statul. Va se 4ică luptă 
pe viâță, pe mârte. Și contra cui? 
Contra nostră, pentru nimicirea in
dividualității nostre naționale.

Apponyi se tânguesce, că „Kul- 
turegylet“-ul șl-a adunat pănă acuma 
numai o avere de 1,1'68.000 fl. și 
întrebă cu indignare: „Nu scie so-

ci etatea maghiară, că Ardeiul este 
câmpul de luptă, pe care trebue se 
dăm bătălia decisivă pentru viito
rul nostru național1'?

Aceste sunt cuvinte la înțeles. 
Tot, ce li-a premers: declararea, că 
rassa maghiară nu vrâ se absorbă 
elemente streine, că vre se-șl eser- 
citeze și asigure egemonia cu mij- 
lbcele libertății, sunt numai frase și 
vorbe gole. Adevărul este: lupta pe 
vieță, pe mbrte, ce ni-se anunță, și 
la care noi, cari ne iubim cu ace
eași tăriă națiunea și individualitatea 
ei, trebue se stăm pregătiți.

CRONICA POLITICĂ.
— 25 Mai.

După cum se anunță din Roma, Papa 
a hotărît să conferâscă în consistorul, ce 
se va țină în Septemvre a. c., pălăria de 
cordinal nunciilor din Viena, Paris, Madrid 
și din Lissabona. Prin urmare se confirmă 
soirea, că și nunciul apostolic din Viena 
Msgr. Agliardi va fi numit cardinal.

In 4 Iunie n. s’a desvălit în Magenta 
statua lui Mac Mahon. De față era minis
trul italian de răsboiu Moceni, o deputațiă 
militară francesă între cari .și generalul 
Vaulgrcnaud, apoi prefectul, primarii diu 
Milan și Magenta și veteranii acelui regi- 
met, cari au luat parte la lupta dela Ma
genta. După săvârșirea serviciului divin, 
statua s’a desvălit între bubuituri de tunuri. 
Ministrul de răsboiu italian pronunța apoi 
un discurs în numele regelui, a guvernului 
și armatei, în care cjis0; că Italia nu va 
■uita nici-oâată ajutorul, ce fa dai marinimosa 
națiune francesă națiunei italiene în lupta 
pentru libertate și independență. Salută pe 
Francia și armata ei, care adeseori a fost 
companiona gloriâsă a armatei italiene, și 
râgă delegația francesă, să tălmăcescă no
bilei națiuni francese amiciția Italiei și să 
asigure pe Francesi, oă armata italiană 
nicl-odată nu va uita figura viteză a lui 
Mac Mahon. Generalul Vaul renaudf&cii isto
ricul cariere gloriosei a lui Mac Mahon și se

provocă la acea manifestare a simpatiei, 
de care s’au împărtășit Francesii la sosirea 
lor în Milan din parcea poporațiunei, și es- 
primâ dorința, ca poporale francese și ita
liano să fiă strînse prin sentimentele fră- 
țescl. Generalul multămi apoi regelui Um
berto și guvernului italian pentru ridioarea 
statuei lui Mac Mahon și saluta Italia și 
armata ei.

*
Este sciut, că Armenii și Kurzii, cari 

stau sub suzeranitate otomană, s’au revol
tat încă în tomna anului trecut în Asia 
mică, fiind-că nu voiau să plătâscă contri
buția, ce li-s’a impus. Pentru înfrânareare- 
voltanților, locoțiitorul otoman a trimis oete 
de oștire, cari întimpinând oposițiă, numai 
după vărsări de sânge au putut să desar- 
meze pe răsculați. Se mai scie, că arma
tele turoescl au comis crudelitățl și învi
nuit a fost consulul engles, pe care guver
natorul otoman din Sassuu și Munchi l’a 
acusat, că a pricinuit omoruri în massă, fă- 
cendu-1 răsponsabil pentru urmări. Când 
s’a restabilit încâtva ordinea în Asia-mică, 
Englesii au început să agite Europa, au ți
nut meetinguri, au schimbat note, presen- 
tând lucrul astfel, că Turcii au mă celărit 
pe creștini. S’au aflat puteri, cari și-au în
dreptat privirile asupra Armenilor și Kur
zilor. Acesta a avut resultat. Turcia a ajuns 
în încurcătură și Djevad pașa, marele vizir, 
e în ajun de a cădâ. Intre el și Tliza pașa 
ministru de justițiă, au isbucnit conflicte 
neînlăturabile din care causă în Constantino- 
pol spiritele sunt forte agitate. O telegra
mă din Oonstantinopol cu data de 4 Iunie 
aduce soirea, că Porta a dat răspunsul aș
teptat de puteri, care, se pare a nu fi sa
tisfăcător. E lățită părerea, că cestiunea de 
controversă o formeză diferența de vederi 
asupra controlului, ce vor se-1 esercite pa- 
terile în cestiunea armână. Decă Porta ține 
la punctul ei de vedere de pănă acum, 
atunol tratativele sunt a-se considerai ca 
zădărnicite.

*
In camera spaniolă s’a primit cu 

majoritate de 78 voturi o moțiune, prin 
care se dojenesce guvernul. Cu tote acestea

FOILETONUL „GAZ. TRANS.. “ dorința mea fierbinte este de-aml câștiga 
liniște, ori prin cuvânt, ori prin scrisâre, 
asupra împrejurării, că am primit iertare. 
Decă ai sci să-ți închipuescl — continuam 
— efectul, ce l’a avut asupra inimei mele 
prima nostră întâlnire, de sigur n’ai fi atât 
de neîndurătore, ca să nu te reîntorci o 
singură dată la locul acela, la calea um
broși, la ora întelnirei, ca să-mi redai ba- 
răml în parte liniștea. Voiu aleșui dilnic și 
pănă sera târdiu acel fenomen ceresc, în 
care simt, că se ascunde întreg secretul 
viitorului meu. Sâu dâră acâsta e numai o 
speranță nebună? Voiu sci-o cât mai ou- 
rându.

Trei dile am așteptat răspunsul. Aceste 
trei dile mi-au fost o veclniciă. Și când 
scrisorea i o incărcam de sărutări, bucuria 
mea era fără de margini.

— „Deri cauți pretext pentru scrisâre" 
suna răspunsul, „totuși trebue să-ți mulță- 
mesc de cavalerismul, ce-1 arăți față de 
mine. N’am ce să-ți iert. Cunosc destul 
viața, pentru-ca să pot judeca, da oesă-ml 
fao haz și de ce să mă indignez. De ce să 
ne vedem unul pe altul? D-ta vorbescldes
pre liniștea pierdută, despre fenomen ce
resc. Forte mult! Stai pe loc și nu mai

fugi dup’o femeiă, care nu merită atențiu
nea d-tale binevoitore".

La acâsta i-am răspuns:
— „Nu mințesc, nu esagerez, când 

îți spun, că sunt nemângăiat, pentru-că nu
mi crecjl- Ceea ce nu pot vărsa în rându
rile răci ale scrisorii, a-i înțelege-o la mo
ment diu acoentuarea cuvintelor mele, dâcă 
a-i jertfi câteva clipe a-te întâlni, unde-țl 
place, cu mine.

„înaintea mea ești acoperită cu nori, 
ca deitățile vechilor poeți; totul este așa 
de tainic în d-ta, și închipuirea mi-se sfă- 
rimă, ca acel întunerec, ce te acopere di
naintea ochilor mei atât de invidios; să-mi 
fiă tot mai atrăgătâre, tot mai plăcută.

„Ca să pot să mă opreso, cum clici 
d-ta, nu este mod mai potrivit, decât a-ml 
satisface, cel puțin în parte, oștea comba
tantă a dorințelor mele, cari mă umplu cu 
speranțe atât de înșelătâre. Posibilitatea 
deolarării libere mi-ar reda pacea, și ar 
pune capăt acelei gone neplăcute, ce te su
pără pe d-ta.

„Pe când scriu aceste cuvinte, inima 
îmi bate vehement și protestâză contra ne
dreptății, care, pe cum se vede, vre să ne 
despoie de bucuriile cele mai frumose, oarl

cine scie pote mulțl, forte mulțl nu ni-le-ar 
pute da.

„Nu pot să mă conving asupra ces- 
tiunei, că între mine și d-ta totul trebue 
să se sfîrșâscă aici. Viața socială ne arată 
două esemple neîntrecute a unirii duor cor
puri. Nimic, chiar nimic nu pâte împiedeca 
unirea a două inimi. Eu am nevoiă, să dau 
câmp liber jocului închipuirei mele,săfan- 
tasez, să mă depărtez departe, forte de
parte de prosa simplă a vieții reale.

„Decă ai sci, cât am devenit copil în 
aceste câteva dile! Dâcă ai sci, oât de re
cunoscător îți sunt,, pentru-că mai smuls 
din brațele urîtului și ale singurătății su- 
grumătâre! Și>. dâcă va fi chiar așa, să nu 
mergem mai departe.... nu-mi refusa mân- 
găerea, de-a aucji de pe propriele-țl buze 
cuvintele convingătâre. Apoi, îmi voiu lua 
putere, ca să mă împao cu sortea".

*
Și pănă când posta mi-a dus scrisorea 

la ea, eu aprope regretam, că amscris’oși 
i-am trimis’o. Cu ce fel de ușurătate încep 
o relațiă, ale cărei urmări posibile trebuia 
să mi-le prejudee înainte.

Insă, ca poesiă, ca teatru, totul a mers 
bine. Din când în când inima și mintea au

C e © i i e a.
De Lugi C'apuana.

(2) (Urmare).

In sfârșit într’o di, când mai puțin o 
așteptam, m’am întâlnit cu ea la postă. 
M’am rădimat de-o ușă, adenoindu-mă în 
gânduri, când glasul ei răsunător mă deș
teptă. De bucuriă, că diu nou pot s’o re
văd, o priviiu înfiorat și eram tericit, că 
i-am aucjit numele.

Când s’a depărtat, mă fixa cu privirea, 
căci mă cunoscu, și răspunse salutului meu 
printr’o mișcare seridsă și apropo neobser
vată a capului. Voiam se mă alătur de ea, 
când am vădut deodată, că nu este sin
gură ; o prietină o aștepta lângă ușa de 
sticlă.

Apoi i-am scris :
„Ne-spus de rău îmi cade, că pote 

am lăsat suvenire neplăoută în urmă-mi, prin 
purtarea mea din elitele trecute ; der fiind
că am așteptat în zadar în tâtă sera la lo
cul, unde ni-am întâlnit întăiașl-dată, acum 
îmi iau curagiu, ca să-ți cer iertare în scris;



Pagina 2. GAZETA TRANSIVANIEI Nr. 116—1895

însă oabinetul nu-șl va da demisiunea, 
dedre-ce el a luat conducerea guvernului, 
neavând majoritate în cameră. Republicanii 
folosesc tot momentul pentru de-a produoe 
zizanii în parlamentul din Madrid.

Adunarea Kulturegylet-ului.
A deoea adunare generală a „Kultur- 

egylet“-ului ardelenesc s’a ținut la 4 Iunie 
n., în Odorheiul săouesc. A luat parte la 
adunare lume multă dela Budapesta, Olușiu 
și alte orașe. La sosire, ospeții au fost pri
miți ou mare alaiu, er dela gara din Odor- 
hei au fost petrecuțl pănă în oraș de un 
banderiu.

Adunarea s’a ținut în biserica ev. re
formată. De față erau vre-o 15 deputațl 
dietall, mai mulțl inspectori r. școlari, vioe- 
șpanl eto. La întrare, președintele conte 
Bethlen Gâbor, conte Apponyi Albert, 
Râkosi, Ugrou, Bartha și secretarul Sândor 
Iozsef au fost salutați cu „âljen"-url. Prin 
telegrame a fost salutată adunarea de mi
niștrii Wlassics și Icsipovioh, de episcopul 
Bende din Neutra și alții.

In vorbirea de deschidere, președintele 
Bethlen Gabor 4ise> câ societatea e pri
vită cu ochi răi din partea multora, fiind acu- 
sată cu șovinism, ea cu tote acestea pro- 
greseză mereu, așa că în uduI acesta, deși 
a jertfit peste 60,000 fi. pentru scopuri 
„culturale", totuși și-a îmulțit capitalul cu 
80,000 fi. Președintele se plânge apoi în 
contra guvernului, care „în timpul din 
urmă nu numai că n’a stat în ajutorul ten
dințelor patriotice ale societății, dâr în 
parte i-a subtras chiar și ajutorele, ce ’i le 
da până acum*. In fine apelâză la public, 
ca se sprijinesoă „Kulturegylet“-ul, de ore- 
ce, durere, dise președintele, nici astădi 
n’au încetat îngrijirile, cari au dat nsscere 
„Kulturegylet“-ului, ba „având în vedere 
gradul, la care au ajuns maohinațiunile de 
naționalitate, cărora li-s’a dat în patria 
nostră voiă de-a se desvolta atât de mult, 
societatea maghiară ar comite un păcat pa
triotic neiertat, decă ar rămâne și mai de
parte cu manile în sîn, ca privitor liniștit, 
față cu aceste tendințe distrugătore de țâră".

Vorbitorul termina arătându-șl con
vingerea, că decă țera acdsta nu va fi ma- 
ghiarisată in înțelesul strîns al cuvântului, 
mai curând seu mai târdiu ca ar trebui se se 
descompună. In total vorbirea președintelui 
Bethlen Gâbor a fost cât se pote de „pa
triotică", respirând din ea cea mai mare 
netoleranță de rasă și ură față cu Nema
ghiarii.

După acesta se ceti raportul secre
tarului, care s’a primit cu însuflețite „âljen"- 
url, apoi a vorbit Albert Berseviczy despre 
misiunea națională a școlelor.

Luă apoi cuvântul contele Albert 
Apponyi. Ideia discursului său a fost maghia- 
risarea, despre care dise, că trebue să cu

prindă din ce în ce mai mult teren, dâoă 
vrâ ca maghiarismul să nu piară. Lupta 
acesta să fiă condiționată de două principii 
fundamentali: independența „națiunei" și 
unitatea ei. Sub aoâstă unitate Apponyi 
înțelege contopirea tuturor poporelor de sub 
corona sf. Stefan în rasa maghiară. „Ce 
pote fi mai sublim decât acesta", se în- 
trâbă Apponyi. „Ce datoriă mai mare de
cât acesta avem de împlinit?" Spune apoi, 
că Maghiarii nu au împlinit acâstă datoriă. 
N’a împlinit’o nici societatea, nici statul.

Politica nostră — continuă Apponyi — 
nu este destul de națională, fiind-că în so
cietatea nostră puterea sentimentului na
țional maghiar nu sporesce, ba mai vâr
tos scade. Vreți dâră fapte? Destul este 
unul, acela, pe care-1 cetim în raportul 
secretarului. După 10 ani de esistență 
averea lui „E. M. K. EA este de 1,168,000 
fi. Der nu scie societatea maghiară, că Ar
deiul este teatrul de luptă, pe care se va da 
atacul decisiv asupra' viitorului națiunei nos- 
tre? Și decă soie, atât este tot ce dă spre 
acest scop ? Der ar fi mult ore, decă într’un 
an s’ar da, cât s’a dat în dece ani?

Mai vorbiră Ugron despre Săouime, 
Eorvath Gyula, desvoltând orgauisarea 
„Kulturegylet“ului, apoi s’a ales din .nou 
vechiul comitet. Sera s’a dat și un banchet.

Congregațiunea dela Făgăraș.
Corn. Făgărașului, Iunie 1895.

Cungregațiunea de primăveră, ținută 
la 28 Maiă n. c. în Făgăraș, șl-a avut păr
țile sale de însămnătate, deși desbaterile 
au decurs dealtmintrelea în liniște. Propu
nerile comisiunei permanente au fost de 
astă-dată mai prevătjătore, trebuind vrend- 
nevrend să țină cont și de împrejurările 
financiare ale comitatului, a căruia cassă, 
presentă pe sesiunea aoâsta un deficit de 
vre-o 1400 fl. Cu tote acestea, a trebuit și 
de astă-dată să răsufle în oâte-va cașuri 
iubirea cea mare de căpătuire a unor func
ționari, preoum votarea paușalelor de can
celarii ale forestierilor etc.

Raportul vice-spanului și al președin
telui dela sedria orfanală s’au luat simplu 
la cunosoință, deși ar fi fost multe de dis. 
Membrii români însă erau forte desconcen- 
trațl și nu luaseră nici o înțelegere prea
labilă. Mult a coutribuit la acesta și fap
tul, că mare parte din membrii fuseseră 
împedecațl, parte prin sărbăiile de instalare 
a noului Metropolit dela Blașiu, parte prin 
Congresul bisericesc din Sibiiu. Dâr mai 
mult decât tote contribue la desconcentra- 
rea nostră lipsa de organisațiune în centru. 
Din causa acâsta, membrii dinafară mai 
nicl-odată nu sunt înțeleși și orientați asu
pra celor de făcut și a ținutei, ce-ar avă 
să ia în singuraticele cașuri. Ne mai sus
ține numai bunul simț, de-a ne face dato

ria românâscă, dâr în ce privesce modul 
de procedere, suntem ca nisce oi rătăcite.

Credeam, că măcar faimosul rescript 
ministerial, privitor la numirea lui Banffy 
în postul de ministru-președinte, va pro
voca o discuția mai înflăcărată, der s’a 
primit propunerea oomis'unei permanente, 
de-a se lua simplu la cunoscință, fără a 
mai provoca nici o discusiune.

Propunerea comisiunei permanente, 
de-a se vota 100 fl. paușal de cancelariă 
pentru forestierii cercnall, a provocat dis- 
cuțiunl vii și de-o parte și de alta. CâțI-va 
Maghiari susținură propunerea, d-1 advocat 
Garoiu însă persifla în modul cuvenit pro
punerea, arătând, că respectivii forestieri 
se ocupă mai mult cu planuri de păduri și 
afaceri private, prin urmare ei n’au de-a 
pretinde dela comitat astfel de ajutore. 
Preotul G. Tomas vorbesca în același sens, 
arătând, că ar fi un păcat de-a vota bani 
scumpi acolo, unde nu e necesitate a-se 
face acesta. Comitatul e sărac, în present 
luptă chiar cu deficite, er poporațiunea ru
rală se îmbrâncesce sub povara sarcinelor 
publice. Cere, ca propunerea comisiunei 
să se respingă și paușalul să nu se voteze. 
După ce însă mai vorbiră și alții, propune
rile se pun la vot, — au votat pentru pro
punerea comisiunei 58, er contra 54 și ast
fel noi Românii am fost majorisațl prin vo
turile notarilor noștri români, în număr de 6— 7.

Etă cu p dovadă mai mult, că nu e 
bine a ocupa locurile din congregațiunl cu 
notari, seu alți funoționarl români, căci 
aceștia lucră la poruncă, ci trebue să ale
gem ca membrii în congregațiunl bărbați 
independenți. Inși-șl notarii români trebue 
s’o recunoscă acesta și să nu mai facă pre
siuni pe la alegeri pentru de-a fi aleși ei. 
Decă au ambițiuni, acestea și-le pot valora 
pe altă cale, er nu contribuind cu voturile 
lor la împovărarea poporului.

Urma propunerea comisiunei perma
nente, de-a li-se vota forestierilor alte 200 
fl. ca bani de ouartir. Acâstă propunere 
însă a fost respinsă, deorece le acest punct 
notarii au votat cu noi.

Ca fisolgăbirău în Bran s’a ales d-1 
Renedeit, singurul candidat ; ca solgăbirău 
s’a ales d-1 N. Rednic, âr controlor d-1 
George Șandru, ambii Români.

Interesantă a fost discuția asupra unei 
cereri a „Kârpâtegylet"-ului, căruia comi- 
siunea propune a i-se vota un ajutor de 
400 fl. D-1 advocat Garoiu, într’o vorbire 
forte de spirit, persifla cu mult succes ac
tivitatea acestei societăți, cerând respin
gerea propunerei. D-sa fu susținut și de 
alți membri români, după care punându-se 
cestiunea la vot, propunerea comisiunei per
manente se respinge, er Românii au reușit. 
De-asemenea s’a respins și cererea „Mensei 
academice* din Clușiu, de-a i-se da un aju
tor. Se’nțelege, noi eram în majoritate și 

am fi putut să reușim cu tâte, decă rân
durile ar fi fost mai strînse între noi.

Te cuprinde scârba de atâta cerșito- 
riă, ce se face din partea adversarilor noș
tri, chiar și la nisce comitate ou popora- 
țiune așa dieend curat română, cum este 
acesta.

S’au mai votat unele ajutore, ca d. e. 
juristului I. Boita și unor amploiațl români 
comitatensl. Era nostim, că aci comitatul 
nu avea bani de loc. Ungurii din fruntea 
comitatului vărsau lacrimi de crocodil, că 
nu-s bani, nu pot să voteze, căci se creâză 
cașuri de precedență etc. Firesce, când e 
vorba de ajutorarea unor Români năcăjiți, 
cari zac bolnavi pe pat, comitatul nu are 
bani; der pentru o reuniune de maghiari- 
sare, ca „Kârpâtegylet"-ul, comisiunea per
manentă scie să propună un ajutor de 400 
fl. Așa e, când capra ajunge să păzâscă 
varza.

Der pe lângă tâte astea, decă memb ri 
români ar fi întotdâuna la looul lor, admi
nistrația în comitatul nostru altfel ar merge. 
Mai cu sâmă membrii din gremiu ar face 
mult bine causei, decă s’ar organise și 
constitui astfel, ca să potă conduce și pe 
membrii dinafară, să-i orienteze în tote ces- 
tiunile, așa ca în adunările comitatului să 
ne presentăm pe deplin disciplinați. Acâsta 
ar fi dorită de toți.

Tonia dela câmp.

SOIRILE DILEI.I
— 25 Mai.

Dela Curia. Curia reg. a respins re
cursul de nulitate a lui Teodor Trombitaș 
și 17 soți contra pedepsei în bani, la oare 
aceștia au fost osândiți din partea tribu
nalului reg. din Clușiu, în procesul, ce li-s’a 
intentat pentru agitare contra naționalității 
maghiare.

—o —
Monument milenar pe Tâmpa. Din 

Brașov i-se scrie lui „Pester Lloyd", că 
dilele trecute a fost primită aci de cătră 
fișpanul Maurer comisiunea pentru ridicarea 
unui monument din incidentul sărbărei 
mileniului. Comisiunea, constătătore din 
deputatul Coloman Thaly, seoretarul presi- 
dial Dr. luliu Romy și consilierul technic 
Berczik, hotărî, ca să se ridice monumen
tul pe vârful Tâmpei, fiind acesta cel mai 
frumos și acomodat punct, oare predom- 
nesoe întrâga țâră a Bârsei. Așa dâr în cu- 
rând vom avea „fericirea“ de-a vedea ri- 
dicându-se pe frumosa Tempă, un monu
ment maghiar!

— o —
Candidați de profesori la Wlassics. 

Pilele trecute a primit ministrul de oulte 
și instrucțiune publică Dr. Iuliu Wlassics, 
o deputațiune a oandidaților de profesori 
din Budapesta, care i-au predat un memo
rand în Gestiunea reformărei esamenelcr.

lipsă de nițică gimnastică morală, pentru- 
ca din lunga liniște, să ia din nou .viva
citate....

Și dâcă ceea ce se pare greu, va de
veni fârte ușor?

Decă, să presupunem, cedând ademe
nirilor mele și orbită de splendorea unui 
amor, care nu aparține cercului plictisitor 
al amorului de rând; apoi amăgită de spe
ranțele țesute în mod neprecaut, ea va veni 
în fine și se va arunoa în brațele mele des
chise cu atâta negândire ? Dâcă vine rum- 
pend alte legături sfinte, dând la o parte 
ore cari speranțe și-și jertfesce numele pentru 
o chimeră, îșl jertfesce actuala fericire, 
viitorul, totul, totul? Ce voiu face atunci? 
Grea răspundere va apăsa astfel asupra ume
rilor mei!

Pote voiu fi silit se țin tot, ce l-am 
promis cu cuvintele mele fierbinți, fără de-a 
mă fi desvoltat mai pe larg? Nu mă es- 
pun ore la șirul lung al urîtului, răsbunărei, 
durerii, amăgirilor ?

Cu oohii închiși, mai că n’am împins’o 
înainte și mi-am lăsat inima să lucreze; 
eram mult mai agitat, decât se pot da 
dreptate minței sănătose. Și e bine pâte, 
ca omul să fiă ast-fel 1 Fără de acâstă stare 
agitată într’unele dile viâțaar fi prea mono

tonă, prea plictisitore ; și multe lucruri mari 
și orl-ce luoru frumos ar rămâne în întune- 
recul nimioului, din care pasiunea le scâte 
la vieță.

*
Am venit. Deja am observat’o de de

parte la capătul drumului și tremurând i-am 
mers în oale. Simțiam în mine șovăirea 
primului amor oopilărese.

Era puțin zăpăcită și ea, mâna îi 
tremura.

I-am oferit brațul și câte-va minute 
am mers în tăcere mai departe, privind 
unul în ochii altuia cu acel suris, ce răsare 
pe buzele omului, când suntem surprinși și 
nu seim ce să spunem, dâr’ pentru-că avem 
prea multe de spus.

In ast-fel de cașuri, de obiceiu femeia 
are mai multă presență de spirit.

— „Observ — începu ea — că am 
făcut rău, când am cedat ademenirilor d-tale. 
In depărtare d-ta ești mai liber și mai în- 
drăsneț".

—{„Mulțumesc madam" răspunseiu „Nu 
ragreta o faptă bună".

— „Bine, der ce vrei cu mine?"
—- „Puțin, să dicem nimic. Dâcă se 

pâte... să fiu iubit!“

— „Se dicem: tot!" strigă ea rîcjând. 
„Și apoi, decă te iubesc ?“

— „Amorul se răsplătesce pe sine“.
— „Dâră în cer; der pe pământ"....
— „Uite", i-am eps „sunt de 32 ani 

și sunt atât de mișcat, ca un băiat de șcâlă. 
Acesta îți pote da o ideiă despre ceea-ce 
simt".

Apoi după o scurtă pansă am adaus :
— „Sunt liber, n’am rudenii și trăeso 

pentru studiile mele. Am și puțină avere. 
Intrâgă vieța mea este o tîmpire închipui- 
târe; privesc lumea prin âre care negură, 
și aștept, aștept pănă la terminul, când și 
în jurul meu se va risipi acest nor. De 
când m’am întâlnit cu d-ta, începe a-se 
resfira disposiția mea, ce semănă a somnam
bulism, și încep a mă reîntâroe la realita
tea dulce a vieții. Mă îndemnă ouriosita- 
tea, să sciu, mai este ore pe pământ, oe să 
iubesc și să sperez... Pâte că m’am înșelat? 
Sub acestă ghioitură pâte să ascunde o 
ironiă monstruâsă, care omoră sufletul slab? 
încă nu înțeleg, și așa se vede, nici nu 
voiu înțelege vre-odată!....

— „Am bărbat!" răspunse ea oftând 
și plecându-șl capul dureros.

— „Ce are a îace?"
— „Lumea e nemilosă. Ne impune 

datorințe, cari sunt mai mult siluiri asupra 
naturei și adese-orl pudiciția ne faoe robi. 
Sciu, că nu sunt urîtă, mulțl au (jis despre 
mine contrarul. Și înainte și după acțiunea 
de divorț, oe am înaintat’o tribunalului, 
adese-orl am fost espusă ispitei, care pune 
adese-orl la probă slăbioiunea unei femei, 
și deși sciu, că d-ta nu-mi orecjl acum, to- 
tu-șl pot să-ți spun cu suflet liniștit, că cu 
tâte oă inima mea este slăbită de luptă, am 
eșit totu-și învingătâre.... N’o spun aoâsta 
nici din mândriă, nici din socotâlă fe
meiușcă".

— „O, cred!" am răspuns.
— „Sunt sinceră: mi-e obiceiul. încep 

pr>n a-țl mărturisi, că am venit din curată 
complesanță în oare este amestecată și pu
țină curiositate femeâscă. Apoi încă un alt
fel de simțământ — nu sciu cum să-l nu
mesc, atât e de turbure, deosebit — mi-a 
amăgit sufletul și m’a îndemnat, să oedez 
rugării d-tale. Abia am înțeles, oe voescl, 
și ț’am spus îndată, oă am făcut rău, de 
am venit".

— „Din potrivă, ai făcut cât să pote 
de corect".

(Va irma)



Nr. 116—1895 G-AZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

Ministrul declara, că e gate - a îmbunătăți 
sortea profesorilor și a lua în considerare 
și a studia cele espuse în memorand.

—o—
Noul inspector general de artileria. 

Din Graz se anunță, că Majestatea Sa a 
primit alal-tăerl în audiență pe locotenen- 
tul-mareșal Kropatschek, ou care ocasiune 
monarchul i-a împărtășit numirea lui ca 
inspector general al artileriei.

— o—
La societatea de asigurare „Austria44 

din Viena s’a constatat o pierdere de 
1,300.000 fi. Cum și de unde s’a ivit de
odată acestă pierdere colosală, nu se soie 
păuă acum cu totă siguritatea. Numai de- 
oât s’a pornit cercetare strictă. Aprope a 
treia parte dintre asigurați, 20,000 la nu
măr, sunt funcționari mai mici, cari au 
avut asigurate tot sume sub 1000 fi., și 
■cari cu atât mai tare ar ave de suferit în 
nas de pierdere.

—o—
Faime reutăcidse. țiiarul „Pester 

Lloyd44 precum și alte diare maghiare din 
Pesta publică scirea tendențiosă, că la con
gresul Ligei, ținut în BucurescI la 3 1. o. 
^au luat parte și reuniunile de cântări ro
mâne din Sibiiu și Brașov, cari la gară au 
'fost primite din partea membrilor Ligei cu 
strigăte de „Jos cu Maghiarii!14—Din isvo- 
rul cel mai competent aflăm, că tote aceste 
faime colportate de foile ungurescl sunt cu 
totul neadevărate și par a fi scrise cu in- 
tențiunea de-a produce bănuell și de-a ațîța 
contra reuniunei sibiiene, care a debutat 
în mod atât de splendid în BucurescI.

— o —
Muscele colunahace se ivesc acum din 

■din în ce pe un teritor mai mare. Ast-fel 
în comuna Pauliș de lângă Lipa au omorît 
:mai multe vite ; în comuna Radna aseme
nea au perit mai multe vite de împunsă
turile lor. In alte ținuturi mai depărtate 
■de Lipa pană acum aceste insecte peri- 
■culose s’au ivit mai sporadic, der e de te
mut că în curând vor apără în masse mai 
mari. In ținutul Albei-Iulie muscele colum- 
bace au produs mari devastări între vite. 
Mulțl posesori de pământ și economi de 
vite au suferit pagube considerabile.

— o —
Mișcarea între factorii poștali din 

Budapesta. Intre factorii poștali din Bu
dapesta s’a pornit o mișcare, care are de 
scop câștigarea de lefuri mai mari și redu
cerea timpului de luoru. Factorii poștali au 
hotărît a înainta o cerere ministrului de 
comerciu, și, în ci s decă nu li-se va satis
face pretensiunilor, sunt deciși a faoe 
'grevă.

—o —
Gimnastici cehi în Franța, piarele 

■cehe anunță din Pars, că o deputațiune de 
.sokoliș’tl cehi, în frunte cu vice-primarul 
■din Praga Dr. Podlipny, au sosit la Perig- 
■ueux în Franța, pentru de-a lua parte la 
.-sărbările gimnasticilor arangiate acolo. 
•Cehii au fost primiți la gară ou imnul 
fioem „Kde domov muj44 și cu strigăte de 
,„nazdar“. Primarul orașului predete lui Dr. 
Podlipny presentul damelor din Perigueux, 
constând dintr’o flamură scumpă, în care 

■.sunt cusute emblemele țărilor de sub co
rona boemă și emblema orașului Perigueux. 
.La soarea araugiată în onorea Cehilor a luat 
parte și președintele republicei Faure.

— o—
Personalul unei redacțiunî în grevă. 

Din Kiew se anunță, oă 16 redactori și co- 
flaboratorl ai clarului rusăsc „Zizsoi Iskus- 
fivo“ au părăsit redacția, și astfel numitul 
,cliar a trebuit să încete de a mai apărea.

Din Bucovina.
Cernăuți, Maia 1895.
III.

Cele mai violente valuri, ce bat con
ținu și submineză posiția Metropolitului și 
va4& lui) sunt ’valurile, ce le aruncă clica 
.de trei. Eu nu-i pun pe nume, căci numele 
,lor a devenit proverbial în totă suflarea 
romănesoă din Bucovina, și dâcă Silvestru 
n’a devenit aceea, ce se aștepta, atunci 

’vina nu este a lui, ci a elicei. Vor trece 

decenii, și ranele causate prin clică se vor 
simți. Aouma însă vorba, oe se aude în 
totă țâra, e, că ore va sparge noul metro- 
polit clica, seu o va nutri la sînul său, ca 
mai amar să-l frigă, decât pe Silvestru, 
care din nimica, ce erau, i-a făcut adl mari 
și tari, bătendu-șl joc de tot oe-a fost să 
fiă mai sânt și cu dreptate. Ei ajunseră la 
așa putere, încât îșl băteau joc chiar și de 
propunerile lui Silvestru. Acesta i-a fost 
recompensa, c’a ținut pe șerpe la sîn și l’a 
crescut mare, ca mai bine să-l musce. Is
toria desvoltării bisericei din Bucovina va 
oferi câte-va pagine viitorimii, pe cari se 
vor scrie mai apriat, cine a fost clioa și 
care a fost harnicul Ercule, ce a curățit și 
măturat staulul.

De aceea se cere, ca noul Metropolit 
să poșâdă numai puțină energiă, și fiă asi
gurat, că la spatele lui sunt mulțl, dâr 
mulțl, cari îl vor ajuta de-a sfărma capul 
hidrei, ca să nu mai reînvie.

Nu die, că n’a fost nepotism și simo- 
niă și sub ceialalțl MetropolițI, — a fost, 
și de aceea am mers calea racului. Der așa 
fără de rușine, precum o profesâză clica de 
trei în present, nu s’a mai pomenit. Și sub 
ceialalțl MetropolițI se aflase, și anume se
cretarul lui Hacman mânase așa departe, 
încât preoțimea întrâgă ceruse într’o bună 
diminâță depărtarea lui Șeinbach, âr Hao- 
man nu avu îucătrău. Și pe atunci erau 
preoții înoă după calapodul cel vechiu, 
cresouțl în timpul robiei, și aveau mai mare 
frică de Șeinbaoh, secretarul, decât de în- 
su-șl Hacman, episcopul.

Tot așa îșl ridicase și de present clica 
întreitul său cap, și ocuparea parochiei Vi- 
covul de sus ne dă o dovadă destul de 
eclatantă. Unul din acâstă clică s’a și es- 
primat cu cuvintele: „ Cât voiu fi eu, Sa
muil nu va căpăta Vicovulu. Și scițl din care 
causă ? — Pentru-că îl ungea cine-va, pe 
care-1 sciu toți, binișor, ca să tot amâne 
cu ocuparea. Acuma, dâcă se simte clica 
fără vină, ar trebui să dea pe fostul admi
nistrator din Vicov la cooperatura cea 
mai slabă din Bucovina, căci și-a strîns 
peste șese mii de florini, afară de pen
siunile, ce le-a dat pe la Cernăuți pentru 
de-a se mănținâ și mai departe. Dâr înza- 
dar, — el va fi de sigur ordinat la o pa- 
rochiă ârășl grăsuță...

Să oetim broșurele părintelui I. Po- 
rumbescu: „Salvtis conductusu, și „A cui e 
vinau, și vom vedâ, că tot de sus, dela 
cap-se împut pescele. Da, cei de sus sunt 
causa, de ce o parte din ortodocși au tre
cut la religia rutână; ei sunt causa la unia 
din Rarancea și, precum arată „Salvus con- 
ductusu, și ’n celelalte comune tot sfetnicii 
de odinioră au provocat unia; în Rarancea 
clica trebuia s'ă pedepsescă parochul, âr nu 
să-l lase acolo, der l’a lăsat, că limba fe- 
meiei la unul din clică i-a fost dulce și 
avea trecere. Rău am ajuns, când femeile 
întorc șuruburile!

Der cu tote, oă capul elicei este pu
tred, totuși, de când ne-am apucat a-i da 
lecțiă, ea încă dă în preoțimea dela sate 
tot cu bâta. Așa nu de mult a venit o po
runcă aspră, ca preoții dela sat să postâscă 
posturile. Der 6re din care causă cei din 
Cernăuți sunt dispensați de-a posti, căci 
despre dânșii, adecă capii, nu se vorbesce 
nimic ?

Gurele rele cjL, că porunca acâsta 
este o răsbunare asupra preoțimei dela sat, 
pentru-că „Călătorescu44 prea deochis e 
clica, dând la ivâlă faptele ei. Și-a gândit 
să scie lumea, că sunt și mai răi, decât 
clica, adecă aceia, cari nu postesc. Dâr ore 
de ce nu vorbesce nimic și despre cei din 
Cernăuți ? Scițl de ce, pentru-că poruncile 
sunt numai pentru prostime, âr pentru cei 
emancipați amici de-ai puternicilor nu 
esistă nici o lege. A sosit timpul, ca preo
țimea dela sate, să se mulțămâscă ou sine 
și să cjicâ.: bine, că nu sunt ca aceia, ce sciu 
porunci', seu: nu câta la cuvintele poruncito
rului, ci la faptele lui.

Singura vină, ce ’i se pote imputa lui 
Silvestru, după cum și singur mi-a spus, 
este, că nu era destul de sever, se încre- 
dea prea mult în sfetnicii săi, și urma a 
fost, că multe planuri de a-le lui au rămas 
neisprăvite. Se esprima Silvestru: „n’am 

6menl“ și „de n’așl muri, pe multi i-așl popi11, 
— cuvintele lui Alexandru Lăpușnenul, când 
l’au făcut călugăr. Acest domn despot, cu 
totă bigoția sa, avea adecă convingerea, 
că sunt și în tagma călugărâscă, cari n’ar 
fi buni de alta, decât de popit, adecă de 
traB în țepă. Ce folos însă, Lăpușnenul 
muri eu Ș> cin® sci® cum muri și Sil
vestru într’un timp, când viâța lui ni era 
așa de scumpă.

Silvestru uria clica celor trei și ei o 
sciau acâsta. O scia mai bine însă unul, 
care era pe cale de duoă, însă din împre
jurări, cari la timp le voiu divulga, a ră
mas, — pănă când? acesta este o taină 
ascunsă în pâla dilei de mâne.

„N’am omenlu, cjicea Silvestru acelora, 
în cari avea încredere, și de ar fi avut, as- 
tăcjl am sta cu națiunea română departe în 
Bucovina. Da, departe! Și dâcă ni-ar obiecta 
străinii, că ne-am lățit, nu ne-am fi lățit 
peste hotară, dâr așa am pierdut terenul 
de sub piciâre. La incorporarea acestei țări 
cu Austria, locuitorii erau Români, de Ru
teni nu era vorbă. Se amintea de Câmpu
lungul rusesc, acjl îi <j’c Pe rusesce „Dol- 
hopoleu — un petec, un sat în munții nor
dici ai Bucovinei locuit de cătră hvțanl. 
In împrejurimea lor prin munți nu se aucj’a 
de Ruteni, ci de Câmpulungul românesc, 
republica română, care nu era tributară lui 
Stefan cel mare și celorlalți Domnitori ro
mâni. AclI Rutenii, alungați din Galiția și 
primiți de cătră boerii români pe la vel- 
nițe, acll ®i îșl ridică capul, sluga se face 
boer și, grațiă episcopului Hacman, Ben- 
dela, BlajevicI și olicei din present, ei s’au 
înciripat, au prins la pene și cj’0) că 
sunt tut teșna, adecă get beget din nem 
în nâm.

ț)iarele străine c]ic, că Silvestru a lu
crat mult pentru națiă. Voia se lucre, dâr 
îi erau mânele puse în obedl, căci orl-ce 
voia să întreprindă, clica îl opria. Drept 
probă: avem câți-va preoți tineri, cunos- 
cuțl de Români buni, adecă de Români, 
cari simțesc românesce, — căci sunt și Ro
mâni, cari nu soiu a simți românesce — și 
dâcă ar fi lucrat Silvestru pentru națiă așa, 
cum trebuia și voia el, atunci toți acești 
tineri erau acjl puși în cale, și fiă-care, ca 
o santinelă bună la locul său. Câți sunt 
însă puși la locul, unde ar pute lucra după 
cum îi trage inima?...

In decurs de 15 ani și-ar fi putut for
tifica țâra dela un cap la altul, încât tote 
tunurile galițiene și muscălescl n’ar fi fost 
capabile a rări șirurile române ortodoxe, 
pic române, căci locuitorii erau români, 
cjic ortodoxe, că aparțin confesiunei orto
doxe. Și cine-i vina? — Clica și âr clica! 
Căci văcjend preoțimea, că zelul pentru lege 
și națiune este huiduit, și numai nemul și 
banul sunt, cari aduc noroc unuia și altuia, 
s’a dat după păr. Cei mai buni copii ai 
țării, său că și-au renegat sentimentele 
pentru înflorirea țării, seu că vcștedesc pe 
la cele cooperaturl de mâna a treia. De 
unde apoi vre-un bine pentru țâră și națiă? 
Preoții ruteni n’au de-a îndura atâtea ne
ajunsuri. Nu-i vorbă, plătesc și ei bănișorl 
pănă ce ajung parochl, der ajung cel mult 
după trei ani, pe când sunt încă plini de 
ilusiunl și lucră din răsputeri pe spatele 
și ’n detrimentul românismului.

Și cine-i vina? Clica și âr clica! Ei 
tâte-i sunt permise, despre ea se pote scrie 
ori și ce; cu oât sunt cele scrise mai ade
vărate, cu atâta mai multe le face în ciuda 
tuturora. Preoțimea din provincia este con
siderată, oa asinul sacagiului, bună de-a su
porta tâte greutățile și nedeprinsă cu ceva 
mai bun, decât cu pălămidă.

La revedere !
Căletorpscu.

0 acusațiă a principelui Bismark.
In unul din discursurile pronunțate cu 

ocasia primirei numeroselor deputatiunl, 
oarl venise să-1 felicite, principele de Bis
mark acusase pe ducele de Augustenburg, 
tatăl împărătesei Germaniei, că înainte de 
anexarea Alsaciei și Lorenei se opusese 
proieotului canalului de Nord-Est.

îndată după pronunțarea acestui dis
curs, „Norddeutsche Allgemeine Zeitung'1 pu

blică două scrisori ale ducelui de Augusten
borg cătră guvernul prusian, datate din 
anul 1864, din care reeșia pănă la evidență, 
că ducele se declarase gata să aooepte pro
punerea și punerea în lucrare a canalului de 
Nord-Est; și „Norddeutsche Ztg“ a aocentuat 
asupra faptutului, că dooumentele acestea 
sunt luate din archiva dela Primkenau, cas
telul familiei de Augustenburg. Este evi
dent, că în cestiunl politice atât de deli
cate, archiva acesta nu ar fi procedat la 
publicația dooumentelor în „Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung44 fără consimțământul 
împărătesei. Aci a fost așa dâră un răs
puns oategoric la atacul principelui de Bis
mark onntra tatălui împărătesei.

„Hamburqer Nachrichten'1 și inspira
torul ei, — principele de Bismark, — au 
înțeles acesta, țliarul aoesta revine asupra 
cestiunei, caută să apere părerea ex-oance- 
larului și adaugă: „Nu a fost intenția nos- 
tră de a discuta din nou cestiunea trecutului, 
dâr insolența agresivă a diarelor opuse ne 
silesce la acesta și vom fi în măsură să 
complectăm părerea nostrăprin documente 
ne-dorite, decă vom fi provocațl la acesta44.

Domnesce deci din nou o tempera- 
ratură rece între Berlin și Friedrichsruh.

Sciri telegrafice.
Viena, 6 Iunie. Proiectul de re

formă electorală lucrat de subcomi
tetul comisiunei alese pentru scopul 
acesta va fi presentat de guvern 
parlamentului. Foile germane inde
pendente de guvern declară, că acest 
proiect este neacceptabil, căci asi
gură partidei clericale preponderanța 
în parlament pentru tote timpurile.

DIVEKSE.
D-l Meyer ca mnrcliis. In Florența 

nu se mai vorbesce astăcjl atâta de vechii 
patricii, de familiile Strozzi, Corsini, Torre- 
giani și Guiociardini, decât mai cu plăcere 
de familia Montagliari. Marohisul de Mon
tagliari e de origine din Dresda, și odi- 
nioră se chema Meyer. El cumpără o vilă, 
ce mai înainte fusese posesiunea Mont- 
agliarilor, și firm hotărît a nu lăsa, ca să 
pâră numele familiei vechi italiane, Meyer 
îșl câștigă pentru Florența merite prin di- 
direa unui spital, și în urma acâsta regele 
îi conferi titlul unui marchis de Montag
liari. Noul marchis face să șe vorbâsoă mult 
despre sine, arangâză serbări splendide, 
dă mese bogate, der cu tote acestea Flo
rentinii batjocoritori n’au uitat originea 
marchisului Montagliari și adese-orl îl nu
mesc Meyer din Saxonia.

V. Bologam. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigent, adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabiL

„ALBINA51 iustitat de credit si de economii
S'ilialn. Brașovr*

Conspectul operațiunilor de cassâ în luna
lui Maiu 1895.
Intrate: -

Numărar ou 1 Maid 1895 fl. 2,713.14
Depuneri spre fructificare . n 134,153.27
Cambii răscumpărate. . n 75,51-7.21
Conturi curente .... n 135,166.84
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 13,937.30
împrumuturi pe producte . 1,551.97
Monetă.............................. 1,654.49
ComissiunI......................... 10,117.68
Interese și provisiunl . 71 7,176.—
Diverse.............................. 77 2,186.51

fl. 384,174.41
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 147,180.32
Cambii escomptate . . 77 85,491.25
Conto curent .................... 77,167.92
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... n 32,923.-
împrumuturi pe producte . )7 2,880.—
Monetă ...... 4,862.97
Comisiunl......................... 21,475.61
Interese și provisiunl . . 71 630.92
Spese și salare.................... 1,713.61
Diverse.............................. 1,495,73
Numărar cu 31 Maiâ 1895 r 8,353.08

fl. 384,174.41

Literatură,
Nou! este titlul unei feumose coleo- 

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

*i



GAZETA TRANSILVANIEI.Pagina 4 Nr. 116—1890.

Din „Biblioteca pentru toțla la librăria 
Carol Muller din Bucurescî (Calea Victoriei 
53) a apărut și volumul al 4-lea, Despre 
educațiinie (partea 1) de Herbert Spencer, 
trad, de Dum. Stăncescu, una din cele mai 
vestite și mai folositore cărți pentru toți, 
câți se ocupă cu educatiunea. La 1 Mai v, 
& apărut și partea a doua din acestă va- 
lordsă scriere, Volțuuurile apărute până 
âcum 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 aoeste scrieri, 
atât de bine alese și conținând cel puțin 
câte 121 pag., costă numai câte 30 bani 
(15 cr.) Deposit general pentru Transil
vania și Ungaria la librăria Krafft în Sibiiu.

Proprietar: Aurel KUureșBareBii.
Belactor responsabil: Gregoriu

Cursul la bursa dâra Viena.

PicăUrils ie stomach

Scnutzinarke.

Mărci germane Cump. 58.90 Vend. —.— 
Ruble rusescl Cump." 130.— Vend. —.— 
Lire turcesc! Cump. 10.90 Vend. —.— 
Soris. fono. Albina5°/0 100.25 Vând. 101.25 ercuiane

Din 5 Iunie 1895.
Renta uDg. de aur 4% .... 123.95
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.25
Intipr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 126.40
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 103.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.50 
Bonuri rurale ungare4% • • • 98.30
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 148. 1
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 148.20 
Renta de hârtie austr....................101 35
Renta de argint austr....................10135
Renta de aur austr.........................122.-15
Dosuri din 1860 ......................... 158 —
Acții de ale Băncei austro ungară. 1074.— 
Acții de-ale Brincei ung. de credit. 484.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 408.60 
Napoleondorî............................. ■ 9.61
Mărci imperiale germane . . . 59.22'/,
London vista............................. 121.10
Paris vista.................................. 48.25
Rente de corone austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 46.20

arma»
Zeller

(■ehadio)»
HERCULESFiÎROâ, (UNGARIA)

— Stațiune de Cale ferată, Poșta și Telegraf. —

de puciosă și sare cu temperatură terestrică de 550 C.

Bncep&stuB Seson&sim ia fl B^Saiu.
Loc de cură climatică. — Gimnastică suedică și massagiu. 

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

Cur*su8 pieței isșov.

Din 6 Iunie 1895.
Bancnote rom. Camp. 9.57 Vend. 9.62
Argint român. Cump. 9.56 Vând. 9.60
Napoleon-d’ori Câmp. 9.63 Vând. 9.67
Galbeni Cnmp. 5.75 Vând. 5.80

cari au efectu escelentu în contra tu
turora boleloru de stomachii, suntd und 
medâcauwesatîi neap&ratu de 
iijp®£a peantirsi ea*i-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirațiă cu mirosi! greu, ven- 
iuri, râgăelă, colică, calară de sfo- 
machă, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Marîazeller ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare CB’. Sticla îndoită 
de mare 'S'O cr. Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile Simtă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zenge die Echtheitu cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Brașovă: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Both, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jek-lius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

t
1l

I
©

Vei-itafeîle numiți, «Secă fSăeas-e esaftiă este jsi-®ve«laită cu murea de 
aperaire & Iui A. M®fil și cu suHases-ies-ea sa.

Prin ofectulU de lecuire durabilă aid Prafurilorii-Seidlitz de A. Mol! în contra greu- 
tâțiloru celoru mai cerbicose la stomachii și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto- 
machu, constipajiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorii și 
a celoru mai diferite bule femeesci a luatd acestu medicamentă de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulii unei cutiioriginaie sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecătorescă.w 
o I 

o

Franzb ran ntwein și șâ^e a lui
UfLii^sl-jhUss nssii'Mi'5s decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și 
vBiilduilu Immds, piumbuiu iui a. jiioii.

Franzbranntwein-ulri și sarea este forte bine cunoscută ca ună remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotattl) alină durerile de șoldiliă și reumatismu și a altoră. urmări 
fecelă Prețuiri unei sticle-originale plumbate 90 cr.

0

o
CU

cu
de

tf

o
I&pă de gură-Saflicyl a im

(Pe basa de natron Acid-salicilicî)
La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 

adulți, asigureză, ; cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințilorU. Pre
țuiri sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trisst.iterea principală prin 
FaruMacîstsilii A. J9IO1LJL, 

c. și r. iiirnisoru aiu curții imperiale Viena, Tucblauben 9 
Comande din provincia se efectueză yilnicu prin rambursă poștală.

La deposite se se cdră anumită preparatele provedute cu iscălitura și marca 
de aperare a lui ri. MOLL.

Deposite în Brașovu : la d-nii farmaciști Ford. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și* Deposite în Brașovu: la d-nii farmaciști Ford. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și O
Ed. Kugler, engros la D. Eremla Nepoții, J. L. & A. Kesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz

£ Geisberger. 19-52. W

■vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se poto face și reîao 

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

ca espedarea se ii-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză ■’’”n nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Âdmmistaț. „Gaz, Trsns.11

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

Medici români.
Consultațiuni în tote limbile Europene.

Inacțiune: cu Trenul Express și Orient-Express; 
Orșova cu Năile dunerene. Bilete CU prețuri reduse.

Frecuența în anul 1894: 10,000.

de la

708,2-8

la Tragerea Loteriei 
de "binefacere a statului reg. ung 

care wa fi ia 2B hme
Câștiga! principal fL

câștigurile fl. “Wf
Losmcî â S se pot căpăta la direcția. Loteriei 
Budapesta (Vama centrală) la tbte oficiile de loterie, de 

„Mercur11 în

I
e
&

din
dare și sare, la cele mai multe oficii poștale, la
Viena și la organele însărcinate cu venc|area losurilor în orașe 
principale.

Budapesta, în 17 Ianuarie 1895.
697,i-2 Direcția Loteriei reg. ung.

xxxxxwc
f ABONAMENTE
' „GAZETA TAKUYA;

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. 
șese luni. . ,
unu anu .

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

ZOI

Ț46

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Abonamente la numerele cu data &

Pe
Pe
Pe

3
6

12

d. 
fi. 
îl.

10
20
40

fr.
Ir.
fr.

5

Dumineca, M
X 

ii*-
2
1

11 - 
ÎL -

50 cr.

XK
S

Pe
Pa
Pe

Pentru AnstrO“LTHgaria: 
anu. .
șese luni 
trei luni

Pentru llomâim și străinătate: 
anu.................................................. 8 frânei,

șese luni...........................«... 4 franci,
trei luni...................................... .3 franci.

Abonamentele so făcu mai ușoru și mai repede prin
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
& scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. 

Admmistrațmiwa „Gazetei

X
X

M 
M 
M 
X.X x

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


