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„Sașii și Românii.44
Organul săsesc din Sibiiu, „Sieb. 

d. Tageblatt“ publică în numărul său 
dela ultima Decemvre st. n. un răs
puns al „mai multor alegători ro
mâni" la articolul „Sașii și Românii11, 
apărut în numita foiă, despre care 
articol am vorbit și noi la locul 
acesta.

Intîmpinarea din cestiune a 
alegătorilor români este scrisă cu 
multă cunoscință de causă și com
bate cu argumente tari și cu citre 
neresturnabile tote afirmările fbiei 
săsesc!, privitore la procederea Ro
mânilor din comitatul Sibiiului, pe 
care făia săsescă a numit’o neco
rectă și neleală.

Se arată mai ales în acest ar
ticol, că starea, ce s’a creat majo
rității covîrșitore a Românilor din 
comitatul Sibiiului, nu este nici pe 
departe atât de favorabilă, cum vre 
s’o înfățișeze „Tageblatt" ; că Ro
mânii sunt representați în corpul 
funcționarilor comitatului Sibiiu și 
a orașelor sale numai cu 8.25°/0, pe 
când poporațiunea română din co
mitat face 66.4°/0. Raportul este 
der mai nefavorabil chiar ca în co
mitatele, unde domnesce șovinismul 
unguresc, cum sunt: comitatul Aradu
lui, Caraș-Severin, Maramureș, Hune- 
ddra etc.

Mai departe se analisăză tăte 
invinuirile ridicate în contra Româ
nilor din partea amintitului fiiar și 
se dovedesce cu cifre, că nici în ce 
privesce alegerea din Mercurea, nicî 
în ce privesce alegerea de represen- 
tanțl comunali ai orașului Sibiiu, 
aceste învinuiri n’au nici cel mai 
mic temeifi.

In fine intîmpinarea constată 
incorectitatea procederei Sașilor față 
cu Românii la alegerile de funcțio
nari și declară, că în ce privesce 
postul de protopretor la Mercurea, 

pe care l’au pierdut, Românii con
sideră acesta ca o vătămare a drep
tului și a posesiunei lor.

De aici urmeză, că procederea 
Românilor a fost pe deplin justifi
cată și <?ă ei prin purtarea Sașilor 
și a organului lor se văd atacați și 
provocațl.

Românii n’au voit se provoce 
pe Sași, der fiind provocațl, ei ri
dică mănușa și de aceea, fără nici 
o inimiciția contra poporului săsesc, 
vor lupta cu tote mijlăcele pentru 
apărarea dreptului și a posesiunei 
lor, contra acelor politician! săsesc!, 
cari i-au constrîns la acăsta.

țiiarul sibiian răspunde la în
tâmpinarea, despre care e vorba și 
care a fost publicată și de „Kron- 
stădter Ztg." din loc în mod evasiv. 
ț)ice, că șl-a propus a nu se certa 
cu Românii și de aceea renunță 
de-a răspunde amănunțit la acusă- 
rile din partea română. Decă ar fi 
sciut, cât resens va face, n’ar fi în
trebuințat icăna eu „incendiile de 
pădure". Pote să esiste o respectare 
reciprocă a individualității naționale 
între Sași și Români și totuși căile 
lor politice să fiă deosebite. Sașii 
nu pot consimți cu multe postulate 
ale Românilor, carl prejudecă inte
reselor lor de vieță, și altele de 
acestea.

E clar, că foia săsâscă din Si
biiu se simte învinsă în cașul de 
față de dreptatea causei, ce-o re- 
presentă Românii și de aceea se 
mulțumesce cu aceste observări și 
cu speranța, ce-o esprimă, că nu va 
succede nimănui .de-a vîrî desbinare 
între poporul săsesc și conducătorii 
săi.

Nu i vorba însă aici de desbi- 
narea Sașilor, ci de simțul de drep
tate al lor față cu Românii, care, 
cum se vede, este partea cea mai 
slabă a celor dela „Tageblatt".

CRONICA POLITICĂ.
— 20 Decemvre.

Majestatea Sa monarohul a primit în 
29 c. în audiență pe oancelarul german 
prinț Hohenlohe și la invitat la prândul 
de ourte festiv, dat în aoeeașl cji, la care 
a luat parte crema diplomației austriaoe și 
germane din Viena. Alaltăerl îuainte de 
amedl a visitat cancelarul german pe nun- 
oiul Agliardi și pe ambasadorul italian conte 
Nigra. Eri cancelarul Hohenlohe împreună 
cu soția sa au plecat îndărăt la Berlin.

*
Din Berlin se anunță, că împăratul 

Wilhelm a adresat cancelarului german 
Hohenlohe un ordin împărătesc, în care 
se dispune pe dina de 18 Ianuarie aniver
sarea înființărei imperiului german, care se 
va serba în sala albă a palatului regesc 
din Berlin. Cu oceea ooasiune împăratul 
va ceti un mesagiu. Sera se va da un ban
chet, la care vor fi invitați membrii con
siliului federal și ai Reichstagului, apoi 
acele persone, cari înainte cu 25 de ani 
au luat parte din aceste corporațiunl, și 
oarl au merite pentru înființarea imperiu
lui. Servioiul divin, care va preceda săr- 
bărilor se va celebra în capela castelului 
împărătesc.

*
Privitor la evenimentele din Turcia 

înregistrăm următorele soiri mai nouă: Din 
isvor oficios turcesc s’a desmințit soirea 
despre ocuparea fortului Zeitun. Din oon- 
tră în dilele din urmă s’au întâmplat nu- 
mărbse atacuri sângerose îu împrejurimea 
numitului ținut întărit. Armata turoâscă e 
forte împedeoată în blocada ei prin neaua 
oe cade mereu si frigul ce chinuesce pe 
soldații, cari stau sub ceriul liber. „Oficiului 
Reuter" i-se anunță, că în 27 Dec. au fost 
deținuți în Constantinopol o mulțime de 
Turei, cari ooupă posturi înalte și oarl sunt 
învinuițl, că ar aparține unui comitet se
cret. Generalul de divizii Izzet a fost de
gradat și esilat la Mossul; majorul Azziz 
Bey e tras în cercetare disciplinară mili
tară, și mulțl alțl oficianțl au fost esilațl.

Banul Croației.
Din nou încep a se lăți diferite 

versiuni asupra Banului Khuen-He- 
dervary, privitor la chiămarea lui la 
postul de ministru-președinte ungar. 
£t,ă ce scrie .,Agramer Tageblatt*  în 
unul din numerii săi mai recenți:

Ni-se anunță din isvor bine informat, 
oă trăiesc în mare rătăoire aoeia, oarl cred, 
că ar fi cu totul abandonată idea de-a 
numi pe contele Khuen Hedervary ministru- 
președinte al Ungariei. Din contră e fdrte 
probabil, că imediat după anul nou Banul 
Croației din nou va apără pe orizontul po
litic, dedre-ce s’a înrădăcinat în oercurl tot 
mai largi credința, oă guvernul-Banffy nu 
este în stare să se mai susțină lung timp, 
și e cu putință, că atacul proxim al opo- 
siției în cestiunea alegerilor dela Stampfen 
și Giralt, va stinge viâța slabă a sateli
ților lui Banffy.

In cașul acesta Khuen-Hedervary va 
avă un singur rival, și adecă pe Desideriu 
Szilâgyi, președintele camerei, decă peste 
tot le va succede și acum elicelor să în
duplece corăna oontra numirei lui Heder
vary. In tot cașul acesta va fi ultima în
treprindere a elicelor, căci Banul Croației 
este și va rămâne candidatul coronei pen
tru fotoliul de ministru-președinte ungar.

A fobt un moment (??) în care lui 
Banffy i-s’a dat ocasiune de-a face pe Ban 
imposibil pentru un timp îndelungat. Der 
Banffy n’a folosit ocasiunea, ceea ce i s’a 
luat in nume de rAu din partea elicelor 
guvernamentale — și acesta va fi cu un 
motiv mai mult, prin oare se va forța și 
grăbi căderea cabinetului.

Un articul perfid.
Cetitorii noștri sunt puși ac|i în 

posițiă de a se informa, din repro
ducerea de mai jos, despre cuprin
sul, tendința și spiritul articulului 
intitulat „Lămuriri11, și publicat în 
fruntea „Tribunei“ de Marți 19 (31) 
Decemvre st. v., de care am făcut 
amintire în numărul nostru trecut.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Mănăstirea Putna.
(Fine.)

Dâră — last not least, — mai 
reproducem aici și o a treia apre- 
țiare și încă prea ilustră, care ea 
singură, fără de cele două anteriore, 
este mai mult decât suficientă pen
tru a adeveri afirmațiunea năstră, 
că mănăstirea Putnei, unde odih- 
nesce Ștefan, Principele Moldovei, 
merită o deosebită considerare, vacjă 
și venerațiune.

Suntem siguri, că aprețiarea, ce 
o vom cita aici, va afla la toți, mai 
ales la fiă-care austriac, în prima 
liniă însă la fiă-care patriot bucovi- 
nen, cea mai deplină aprobațiune. 
Sunt adecă cuvintele sublime, ce 
bine-voi a-le esprima Majestalea, Sa 
prea grațiosul nosrtu împărat actual 
despre Ștefan cel Mare, și anume în 
preaînalta Sa „diplomă11 din 9 Dec. 
1862 pentru emblema Bucovinei, ri

dicându-o la rangul de Ducat. In 
acea diplomă se cțice între altele:

„Pe când înainte de Ștefan cel Mare 
o mică parte a țârii de dincolo de Prut se 
ținea de Galiția,. 6r o semă din munții ei 
de Ardeal; marginele Moldovei, prin ur
mare și ale Bucovinei, prin învingerile 
eluptate, de principele numit, în contra Po
lonilor și a Ungurilor se dețermuriră prin 
hotare proprie, și adecă cătră apus și mea- 
dă-nopte cu Nistrul, păraele SerafineștI, 
Colăcinul și rîul Ceremuș, apoi de cătră 
medă-di cu isvorele acestui din urmă, ale 
Sucevei, Bistriței și ale Trotușului, pănă 
în Milcov.

„Tera acâsta, locuită la început de 
Daci, apoi împoporată de coloniile lui 
Traian, pe timpul năvălirii poporelor fu 
cercetată de Goți, GepidI, Huni, Avari, 
Unguri, Tătari și alte seminții, cari lăsară 
după sine numai urme de grodăvii și 
pustiiri.

„In atari împrejurări grele, ce ținură 
mai la o miiă de ani, poporul pămentean 
fu oprit în calea sa cătră trepte mai înalte de 
cultură, și trebuia se fiă mulțămit a-șt scuti 
vieța, datinele și limba, fugind în întuneri

cul pădurilor, după ce cu armele în mână 
nu mai putu lupta în contra barbarilor nă
vălitori.

„Numai după ce, — în urma împreu
nării într’un stat a singuraticelor ținuturi, 
foste de abia legate prin Principele Bragoș, 
— puterea poporațiunii, prin apârarea de 
poporele vecine, crescu în cât-va, ajunse 
statul acesta sub eroul Ștefan cel Mare 
faimă măruță, prin învingerile Ini cele 
strălucite asupra neamurilor creștinătății 
și ai eivilisațiunii, de cari vorbesc pănă 
în diua de astădl numerosele biserici și 
mănăstiri: Putna, Volovăț,......... și mai
multe altele".

Aceste cuvinte esprimate des
pre Ștefan cel Mare de pe unul din 
cele mai gloriose tronuri lumescl, 
împreună cu cele rostite de pe scau
nul suprem bisericesc din Roma, 
sunt cu bună semă mai pre sus de 
trebuința ori și cărui comentar spre 
a motiva și dovedi mai pe larg, că 
mănăstirea Putnei, în a cărei bise
rică odihnesce acel Mare Domnitor 
al Moldovei, mai mare însă bine
făcător al omenim ei creștine din 

Europa, merită deosebit respect și 
pietate, și încă în rândul prim din 
partea nostră, a tuturor Românilor, 
a căror fală mărâță a fost și este și 
astăcji Ștefan cel Mare — o fală, 
pentru care neamuri mai numărose 
și mai avântate din lume ne pot 
cu tot dreptul invidia. Eară ce pri
vesce mănăstirea Putnei, care în 
incinta sa cea sântă păstreză pa- 
ladiul acelei mărețe fale a nâs- 
tre, pricepe ori și cine, că acâstă 
mănăstire nu e numai un refugiu al 
evlaviei și moralului, ci și un du- 
plu al nostru monument istoric 
glorios.

Am cjis duplu monument, pen- 
tru-că de-o parte ea încungiură și 
scutesce acest prețios paladiu al 
nostru, er de altă parte pentru-că 
ea e martora faptelor și meritelor 
strălucite și sublime aie lui Ștefan 
cel Mare, pe cari le aucțirăm ates- 
tându-se din partea însu-și escelsului 
Tron al imperiului Austriei în mo
dul cel mai viu și mai sonor.

Și, în fine, ca să complectăm
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Acest articul este frate de cruce 
cu acela, pe care l’am reprodus eri 
din „Gazeta Poporului". Și într’unul 
și într’altul se tracteză de justifica
rea atitudinei redactorilor și dețină
torilor actuali ai „Tribunei" îi^fața 
conflictului lor cu Dr. Rațiu.

„Lămuririle" mai urmăresc și 
alte tendențe pamfletare și denunția- 
torice la adresa partidului național 
român dela noi, și a acelora dintre 
Românii de dincoce și de dincolo, 
cari nu aprobă atitudinea d lui Sla
vici și soți.

Eată lămuririle „Tribunei" :
In introducere autorul artioulului 

spune, că pausa produsă prin grațiarea 
condamnaților în procesul Memorandului a 
neliniștit pe mulțl din cei doritori de luptă, 
că s’au ivit mici neînțelegeri, fel de fel de 
temeri, ba pănă chiar și băuuieli privitore 
la atitudinea în viitor a partidului națio
nal român și a organului său „Tribuna."

Celor ce ar sta la îndoială, decă nn 
cumva e vorba ea „Tribuna14 să-și schimbe 
atitudinea, le dă următorele lămuriri:

„Tribuna44 n’a fost nici-odată și n’are 
să Să nici de aici înainte organul Să al 
unui om, fiă al unui g>up de omeni', ea a 
fost înHințată anume, pentru-ca în oolonele 
ei să Să esprimat simțământul oomun al 
Românilor din țările coronei ungare. Deci 
„Tribuna" nu va outea să-și chirnbe atitu
dinea decât atunci, când îu simțământul 
oomun al Românilor din țările coronei un
gare s’ar petrece vre-o schimbare.

Eventualitatea unei asemenea schimbări 
s’a prevecțut chiar la întemeierea „Tribunei".

In primul număr al „Tribunei", s’a 
publicat un program subscris de comitetul 
instituit de fondatori. E inveoerat, oâ acest 
program nu avea se reguleze atitudinea par
tidului național, oi conduita cei r ce după 
timpuri și împregiurărl au purtat, portă ori 
vor purta sarcina de redactori ai cltarului 
„Tribuna*.  Acest program e punctul de ra
zi m și pentru cei-ce purtăm adl sarcina 
acesta.

*) Mănăstirea Putnei avea în timpu
rile nu pre vechiu preste trei sute de că
lugări cn două schituri filiale, „Săhăstria" 
și „Ursbea". Din acest număr de călugări 
locuiau în incinta mănăstire numai trei-

In virtutea acestui program comba
tem cu totă botârîrea ,și fără de stielă ac
tualul sistem de guvernare din regatul un
gar, fiiud-câ el este rău și pentru noi, și 
pentru toți ceilalți concetățeni ai noștri ; 
nu trecem însă cu vederea, oă sunt pen- 
trn noi primejdii și mai mari decât pre
lungirea pe încă câți-va ani a stării ne
suferite, in care trăim. S’a indicat îndeo
sebi în programul „Tribunei" și s’a arătat 
lămurit în forte multe diu articolele publi- 
oate în colonele ei, că cel mai mare peri
col nu numai pentru noi Românii de aici, 
ci pentru întregul popor român e întinde
rea spre măcță-cli a paterei rusescî.

De aceea autorul consideră monar- 
ohia habsburgioă drept razim fireso al des- 
voltării nostre naționale și socotesoe în 
rândul dușmanilor noștri pe toți cei ce 

o slăbesc. Nimio însă, cjice, nu-o slăbesce 
așa ca nemulțumirile, ce le produc ele
mentele accesibile pentru înrîurirea tusăscă, 
apoi oontinuă așa:

Niol-odată n’am soăpat din vedere 
acest pericol, și luptându-ne contra relelor 
apucături ale Maghiarilor, noi ne-am dat 
tot-odată silința de-a feri pe frații noș
tri și, în genere, pj concetățeni și de în
rîurirea rusâsca, spre oare sunt împinși în 
mod fatal de cătră guvernul ungar.

Acestă îndoită preocupare a determi
nat și înclinările nostre.

Decă trebuia să combatem spiritul de 
slugărnicia representat de omeni, ca mi
tropolitul Miron, episcopul Szabo, d-1 Dr. 
Iosif Gall ori d-1 Partenie Cosma, nu pu
team să susținem nici pe omenii ca d-1' 
Dr. Alexandru Mocsonyi ori V. Babeș, 
cari v'*iau  se-i împiugă pe Români spre 
Rusia, pentru-ca guvernul să aibă cuvinte 
binecuvântate de a procede cu cea mai estremă 
rigore față cu luptătorii naționali ramânl.......

Care putea, care trebuia să fiă ati
tudinea nostră față cu partidele din Ro
mânia?

Cabinetul I. C. Brătianu a procedat 
cu cea mai deplină asprime față ou tinerii, 
cari, stîrnițl de agenții provocatori ai gu
vernului ungar, lșl dedeau silința să pro- 
duoă aparențele unei irredente române. Ce 
treouia să facem noi, cari primiserăm sar
cina „de a combate ori și ce mișcare compro- 
mițetdre pentru poporul român ?*  Nu eram 
ore datori să 'aprobăm asprimea acâ:ta 
pentru-ca să ferim pe frații noștri de ispi
titori și pentru-ca lumea să scie, că Ro
mânii din țările coronei ungare nu sunt 
acoesibill pentru curente primejdiose? Nu 
trebuia bre să recunoscem, că bărbații po
litici, cari au procedat cu acea asprirea 
față cu nisce omeni, ce se jucau cu mari 
interese, văd și simt ca Românii din țările 
coronei ungare ?

Er decă așa era, Românii din țerile co- 
rbnei sfântului Ștefan nu puteau se aibă 
încredere in priceperea și în buna credință 
a acelora dintre omenii politici din Ro
mânia, cari îiicuragiau mișcarea irreden- 
tistă oii îți dedeau silința de a da miș
cării naționale române un caracter lilo- 
rusesc.

dituațiunea e acll tot cea de atunci; 
nu pbte der să fiă alta nioi atitudinea 
„Tribunei".

Una singură e preocuparea celor ce 
voesc a-i împinge pe Români în brațele Ru
siei: ca nemulțumirea Românilor să dăinu- 
escă pănă în diua isbucnirii conflictului și 
să devină din di in tji mai viuă, încât o 
mergere împrennă a Românilor cu Austro- 
Ungvria să fiă peste putință. De aceea ei 
îi împing pe Maghiari să mer^ă înainte, 
încredințându-i, că n’au să întimpine nioi 
o greutate din România, âr pe Români îi 
asmuță mereu, ca să părăsescă terenul 
legal

Aceștia sunt cei-ce pun la îndoielă 
lealitatea silințelor nostre și fac fel de fel 
de opintiri spre a ne împinge la enunciațiunl 
nesocotite.

Zadarnioe au să rămână silințele lor, 
căci e vechiu și bine bătut drumul, în care 
umblăm și seim bine, unde voim să 
ajungem.

Ori și cât ne-ar presenta drept nisce 
trădători, nu ne vor face se ne perdem 
săvita și să (jicem, că nu voim să ne îm
păcăm cu Maghiarii.

Da, voim, dorim din totă inima, ca 
să înceteze cât mai curând lupta grea, pe 
oare o purtăm și care ne slăbesce pe noi 
și soade în mod îngrozitor puterea de ac
țiune atât a monarchiei habsburgioe, cât 
și a nâmului românesc.

Am <^is-o acesta în primul număr al 
„Tribunei", am cjis-o mereu de atunci și o 
cjioem, ?i astădl: lupta, pe care o purtăm, 
nu e pornită din ură, ci din doriuța de a 
pleca pe un adversar încăpăținaț la o pace 
onorabilă

Și pacea acesta va trebui se se facă. 
mai înainte de a fi isbucnit conflictul...

„Lămuririle" se încheiă cu ur- 
mătdrele caracteristice pasagie:

Sunt masse mari, cari determină ati
tudinea nostră, și nu are nimenea autori
tatea de a ne determina să ne despărțim 
de aceste masse, ceri, lăsate de ele în dile 
grele, forte ușor ar putb să fiă amăgite 
dc cei ce a<]i ue ocărăsc pe noi.

Er deoă zadarnice ar ti silințele nos
tre leale, se va petrece in simțământul co
mun al Românilor schimbarea prevăzută 
în primul număr al „Tribunei" și terenul 
de luptă va fi deschis „peutru cei ce cred, 
că numai prin violență se mai pote resta
bili echilibrul în patria nostră".

Pănă acum schimbarea acesta nu s’a 
petrecut incă : ocărîtorii să mai aibă deci 
răbdare 1

Din Budapesta.
31 Dec. n. 1895.

Suspendarea activității societății „ Petru Maior*.
In anul acesta ml-a fost dat a vă 

anunța din vreme ’n vreme mai multe 
vești îmbucurătore despre zelul tinerimii 
uuiversitare de aid, desfășurat mai ales pe 
terenul social și literar, cu o energia și 
voință înălțătore, căci universitarii români 
dm Pesta nu și-au uitat de a șl vede cu 
același zel și cu aceea-șl dragoste și de 
studiu, de cultivarea lor spirituală cât mai 
temeinică.

„înțelepții cârmuitorl ai patriei nbs- 
tre însă, înspăimântați pe semne, și de acestă 
nevinovată mișcare culturală a tinerimii 
romane și înrăiy, ca întotdâuna, se vor fi 

I gândit momentan la stânjenirea necondi
ționată a unor aoțiunl atât de „adâuc pri- 
mejdiose statului național maghiar", în
deosebi acum, în prejma tămbălăulni mi

lenar, care pe Maghiari îi însuflețesoe deja 
pănă la desbinare și păruiell....

Și au pregătit o surprindere de 
anul nou publicului maghiar, âr nonă o 
nouă amărîciuue și indignare.

Eri, în 30 Decemvre n., consilierul 
polițian Viola, la mandatul ministrului de 
interne, făcu o anchetă în localul societății 
„Petru Maior*,  în urma căreia aduse la ou- 
noscință, că prin ordinul ministerial dela 
27 Decemvre, activitatea societății „Petru 
Maior" e suspendată, pe cuvânt, că în si
nul ei se face „politică". Ancheta a avut 
misiunea să afle, întru cât aoestă suposițiă 
ar fi adevărată și întiu cât nu.

D-nii Tit Mălaiu, st. în drept, Valeriu 
Tanco, student în medioină și loan Dolean, 
studept în drept, oarl au f'asionat mai în
tâi, au scos la ivelă, că ministrul a confundat 
întrunirile sociale septămânale ale tinerimii 
cu ședințele săptămânale ale membrilor so
cietății și au deslușit pe consdsrul polițian, 
că conferența d-lui Dolean despre „Lupta na
țională ect.*,  pe care se întemeiază ucazul 
ministrului, s’a ținut într’un restaurant și 
nu ca din partea unui membru al socieiății, 
ci ca din a unui membru al tinerimii ro
mâne din Pesta. Conferința deol nu stă 
in nici o legătură cu activitatea sooietății.

Președintele societății d-l Drd Florian 
Muntean și secretarul, d-1 Victor Braniște, 
de-asemenl au lămurit, că activitatea so
cietății e strict literară și culturală și stă 
în perfectă consonanță ou statutele sale.

Consilierul polițian, ceru procesele 
verbale ale ședințelor, pe oare le duse cu 
sine, dând la iusisteuța președintelui, un 
revers.

Atâta pănă acum; ce va mai fi, , 
vedâ-vom.

Ritmic.

SOIRILE OILE1.
— 20 Decemvre.

Depntațiunea Românilor din Făgăraș, 
piarele ce ne-au sosit astădl din Buda
pesta aduc sc’rea, că depntațiunea Româ
nilor din Făgăraș, despre oare am fost fă
cut amintire, că va merge să se plângă la 
ministrul de interne contra fișpanului Biusz- 
nern, a sosit acolo alalt.ăerl, Pănă acuma 
nu se soiă îuoă nimio ce a isprăvit amin
tita deputațiune, în Budapesta.

—o—
Maghiarisare prin Kisdedovuri. Foile 

unguresci din Budapesta spun cu multă bu- 
ouriă, că între poporul siav (Venflii) din 
comitatul Vas maghiarisarea face mari pro
grese prin ajutorul Kișdedovurilor. într’un 
singur an copiii au învățat versuri și cân
tări unguresci și, de-odată cu limba ma
ghiară, învață a iubi și pe Maghiari, și ei 
încă „ou trup cu suflet vor fi ou timpul 
Maghiari". — Așa profețesc foile unguresci, 
pe ale oăror ouvinte seim, de-altmintrelea, 
ce preț să punem.

din tote punctele de vedere aserțiu
nile nostre, privitore la dignitatea și 
venerabilitatea escepțional superioră 
a mănăstirei Putna, vom aminti, că 
și din partea supremelor instanțe 
administrative ale bisericei nostre 
ortodoxe, mănăstirea Putnei încă din 
vechime fu recunoscută ca cea mai 
întâifi și mai venerabilă din între
gul stat al Moldovei și mai pe urmă 
al Bucovinei. Dovadă pentru acâsta 
e și următorea singeliă a Metropoli- 
tului Iacov, din anul 1765, dată mă
năstirei Putna, care singeliă sună ad 
verbum așa:

IACOV
„cu mila lui Dumnecțeu Archiepiscop și Me- 

tropolit Moldovei*.
„In sciință să fiă tuturor cui se cade 

a sci. De vreme ce sfânta și marea mănăs
tire Putna, zidirea răposatului întru feri
cire Domn Ștefan V. V. cel bun din înce
put s’-au cinstit a-se numi cea mai întâi cap 
tuturor mănăstirilor pământului Moldovei, sin
gură dc sine stăpânitore, nicăirea supusă, din
tru începutul ei a fost și este Archiman- 
drie, având igumenii ei toț-deuna cu pro- 

timisire, a fi înălțatl la stepena Archieriei 
la sfintele Episcopii a acestei patrii, cum 
s’au urmat și pănă la Smerenia nostră, și 
lângă altele mîluri s’au dat ei protia, ca 
iguminii să slujască cu nebederniță cu cruce 
de piept și cu cârjă archimandrescă, care 
ei, spre a lor veclnică pomenire, le-au 
ofierosit acestei sfinte mănăstiri. Drept 
acesta și smerenia nostră aflăm cu cale a 
întări acest ctitoresc așeclăment, și blagoslo
vim pe preacuviosul igomen Lhir Calistrat, 
ca la Dumnedeeștele slujbe să slujeseă cu 
pomenile mai sus podobe. Și încă cuviosul 
Archimandrit să aibă a sluji și cu archi- 
mandresca mitră, ce se află la numita mă
năstire. Și poftim și pe alții următori scau
nului nostru preasfințițl Archierei, ca acest 
ctitoresc aședement să-l păzescă spre slava lui 
Dumnedeu, pentru cinstea acestei mănăstiri 
și a lor veclnică pomenire, Amin.

Vleto 7265 Marte 20.
(Susbcris) Iacov Metropolit Moldovei*)

Acestă singeliă s’a confirmat 
apoi în an. 1786, după-ce Bucovina 
veni sub sceptrul Austriei, și de Epis- 
decl, „cei mai aleși*,  cum die, ori diceau 
însămnările din archlva acestei mănăstiri, 
eră ceialalțl pe împrejurul ei, în chilii se
parate și împrăștiate prin codrii, ce ajun
geau pănă la zidurile mănăstirei. Și nu-i 
mirare, că mănăstirea acâsta susține un 
număr atât de mare de călugări, căci ea, 
pe lângă marile sale averi în moșii, ca 
favorita Domnitorului țării, atrăgea mulțl 
pe la noi nu numai din poporul inferior 
ei și mai cu semă când îșl petrecea Ștefan 
cel Mare vilegiaturele sale acolo — boieri, 
cari cu toții nu veniau, cum se dice, cu 
mâna golă la mănăstire, ci că sărindare și 
alte jertfe, după starea fiă-căruia, cu atât 
mai mănose, cu cât nu numai cei trei-decl 
de călugări dinlăîntrul mănăstirei, ci și 
ceilalți, erau aleși după terminarea noviția- 
telor lor, oprindu-se numai cei demni a 
servi și a fi elită la elită între tote mă
năstirile din țâră. Prin urmare și evlavia 
și dignitatea esteribră întru săvîrșirea ru- 
gelor și întregului cult dumnedeesc, erau 
la Putna alese și atrăgătore. — Aut. 

copul din Rădăuți Dositeiu Lherescul, 
și s’a recunoscut, că prerogativele 
ctitoresc! ale mănăstirei Putna nu 
sunt contrare noului regulament bi
sericesc promulgat de guvernul aus
triac în Bucovina.

Eu, scriitorul acestor notițe des
pre Ștefan cel Mare și despre mă
năstirea Putna, aprope sdruncinat 
în întreg sufletul meu am privit, — 
în Decemvre 1856 — în adencul 
mormânt al acelui măreț și prea 
mărit Domnitor al Moldovei și am 
ve4ut și mdștele lui. Sub reaminti
rea acelui moment grandios, par’că 
o putere supra-naturală îmi trage 
privirea spirituală încolo, la acel loc, 
și întrega-mi ființă pare a fi cutro- 
pită și astăcji de acel moment miș
cător.

Ca printr’o sacră visiune pare 
că ved acolo trei corone, — splen
dide ca luciul sdrelui și împodobite 
cu pietrile cele mai nestimavere, ca 
și car! altele asemeni ochii! omenesc 
n’a vec|ut — planând în aer de-asu- 
pra acelui loc. Eară un glas, deși
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Nou abonament
la

3A2E:â TSOSIWOIBÎ
Cit 11 Ianuarie 1896 st. v.

«e <IeHeS»i<Ie nou abonament la 
eare invităm pe toți amiell și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețui abonassseiBftiaiuîn 

Pentru
;pe •vlxj. an 
pe șese luni
•pe

Austro-Ungaria:
12 
e
2

Pentru România și străinătate:
■«.□a. arr   40 franci
șese lnni...................... 20
trei lnni ...................... IO

fl. 
fl. 
ritrei Imixi

Tt
3>e
pe
£>e

Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
un an • . , . ...........................
sese luni ...........................................>

Pentru România și străinătate:
8 franci
4

mai

data

fi. 
fi.

2 
I

pe 
pe

pe 
pe

un an ................................
șese luni .... . .

Abonarea se pote face 
prin mandate poștale.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei11,

ușor

ErășT o plângere a compatriotilor 
maghiari. Cetim în „Bud. Hir.“ următo- 
rele: „In Badea, comuna Băcs Szt-Tamăs, 
unde locuesc și 4500 de Maghiari, proto
coled representanței comunale să scriu nu
mai în limba sârbâscă și cu litere civile, 
4r oând în 23 Dec. n. protopresbiterul 
loan Matoss, și partisanii săi din represen- 
tanță, au făcut propunerea, că de aid în
colo, luându-se în oonsiderațiune cei 4500 
de concetățeni maghiari, protocdlele co
munei să se scrie pe lângă limba serbescă 
și în limba maghiară, acâstă propunere a 
fost respinsă cu 21 de voturi contra 7 vo
turi, ceea ce nu însemnă, deoât, că în țâra 
■ungurescă vorba ungur dscă e oprită (!!)

—o—
Bancnotele de un floren. Cu diua de 

31 Deoemvre n. a încetat îndatorarea de-a 
primi ca plată în circulațiă de bani, note 
de 1 fi. Aceste bancnote vor fi primite în 
cassele de stat pănă în 30 Iunie 1896. Cu 
finea lunei Noemvre mai erau încă numai 
1.5 milione bancnote de câte 1 fi. în cir
culația.

—o —
Bătaia între honvezi și ulanî. In 

noptea de Crăciun se întâmplă in Alba regală 
o păruială strajnică între nisce honvezi ma
ghiari și între ulam croațl, oarl voiau sâ mer- 
gă din cârc’umă acasă. O patrulă de honvezi, 
care trecea tocmai pe acel drum, vâcjend, că 
numărul soldaților încăerațl e peste 30, 
alergă în casarmă, după trupa disponibilă. 
Comandantul trupei disponibile de honvefll 

provocă pe soldați să înceteze cu lupta, dâr 
atunci ulanii îșl seâseră săbiile și mai mulțl 
dintr’ânșii îșl slobocjiră revolverele. In acest 
moment comandantul trupei disponibile co
mandă „foc*  și într’o clipită căfiură doi- 
spre-pece ulanî la pământ, mai mult sen 
mai puțin răniți. Ceialalțl fură escor
tați în casarmă. Răniții au fost instalați 
în spital și de acolo, a doua di, în casarma 
Iosif. Aoest cas, anunțat de „Feh. Na- 
pl6“ se făcu cunoscut pe cale telegrafică 
comandei regimentului. Auditoriatul a în
ceput imediat o cercetare severă.

Sărbătorirea Iui Mileticî. Cum am 
fost anunțat și de altă-dată, Svetozar Mi- 
letiol, cunoscutul oonducător al Sârbilor 
din Ungaria, îșl va serba în 22 Februarie 
1896 diua nascerei, în care a ajuns la 
etatea de 70 ani. Din incidentul aoesta re- 
presentanții tinerimei sârbescl din Ungaria, 
Serbia, Montenegro, Dalmația, Croația, Bos
nia și Herțegovina, cari învață la univer
sitatea din Viena, publică în diarul „Zas- 
tava*  la loc de frunte un apel cătră po
porul sârbesc, în oare ei condamnă for
marea de partide și îngusțimea de suflet 
în sinul poporului sârbesc, și provocă pe 
Sârbi sâ se uuâsoă, sâ formeze, chiar și 
prin cele mai mici comune, comitete, ca 
aniversarea d.ilei de nasoere a lui Mileticî 
sâ fiă sârbată ca o adevărată sârbătore na
țională.

—o—
Un înalt funcționar defraudant. A- 

laltăerl a produs forte mare sensațiă în 
Budapesta deținerea lui Carol Skrobanek, 
directorul oficiului ajutător din ministerul 
de finance și cavaler al ordinului Francisc 
Iosif. Numitul funcționar adecă a mers 
alaltăerl de a dreptul la tribunalul din Bu
dapesta și s’a însoiințat acolo ca defrau- 
dant. După propria-i mărturisire a defrau- 
dat 5000 fl. Judele investigator, se Înțelege, 
numai decât a dat ordin sâ-1 dețină și s’a 
pornit cercetare, ca să se descopere, 6re 
nu a defraudat (Skrobanek o sumă și mai 
mare.

— o —
Retragerea biletelor libere pentru 

căletoriă. In consiliul ministerial, ținut cji- 
lele trecute, s’a hotărît, ca să se restringă 
împărțirea de bilete libere pentru călăto
riile pe calea ferată. Astfel biletele libere 
pe cari le posedeau funcționarii de stat și 
diferitele oficii, în oea mai mare parte vor 
fi dețrase, și se va restringe chiar și împăr
țirea de bilete libere organelor publice. 
Din potrivă însă, aoelor, cari vor fi lipsiți 
de bilete libere, li se vor da bilete de abo
nament ieftine, valabile pentru tote liniile 
căilor ferate de stat. Prețul acestor bilete Vj 

fi pe an pentru cl. I 150 fl. și pentru el. 
II 120 fl.

— o—
Regenerarea viilor. Ministrul de agri

cultură ungar, după cum anunță cjiarele din 

■ Budapesta, va așterne camerei într’una din 
ședințele proxime, proieotul de lege privi
tor la regenerarea viilor nimicite prin filoxeră. 
Proiectul conține două feliurl de disposi- 
țiunl, și adeoă parte disposițiunl în cari se 
precisâză ingerența nemijlocită a statului 
și a mijlocelor sale, și parte disposițiunl, 
oonform cărora statul numai mijlocit oferă 
sprijinul și patronagiul său. In prima oa- 
tegoriă aparține asigurarea producțiunei de 
vițe și altoi de vițe în mare cantitate prin 
reuniuni și prin activitate privată, apoi 
eduoarea lucrătorilor de vii și înființarea 
de stațiuni de prob'll. In categoria a doua 
oad aoele disposițiunl, prin cari guvernul 
se va nisui a mijloci împrumuturi ieftine 
proprietarilor de vii devastate, ca apoi 
aceștia să-și potă regenera viile.

— o—
Prinderea unui falsificator anarchist 

și defraudant celebru. In vara anului c. 
s’a întâmplat în Berlin un incident forte 
sensațional, și adecă baronul Hammerstein, 
redaotorul (jiarului „KreuzzeituDg*  într’o 
bună dimineță a dispărut cu totul. Nobilul 
baron după ce a falsifioat mai multe cambii 
și a defraudat mai multa mii de florini a 
tulit’o la sănătosa, așa că pănă acum nu 
s’a putut afla nimic despre el. De când a 
dispărut Hammerstein s’au format legende 
întregi despre el. Alaltă-erl însă sosi soirea, 
oă renumitul baron a fost deținut în Atena 
și erl deja se afla în Triest și va rămâne 
aci în închisorea aastriaoă, pănă când Ger
mania va fini cercetările pornite în contra 
lui. Amănuntele despre deținerea lui în 
Atena sunt următorele: Baronul Hemmer- 
stein a stat cam șâse luni în Atena și în- 
drăsnela lui întru atâta a mers de departe, 
încât a venit în conflict ou Germanii și cu 
consulul german de aoolo. In timpul din 
urmă în așa stare critică a ajuns baronul, 
încât șl-a pus zălog și orologiul. Gu oca- 
siunea unei liturghii de orăciun a fost de
ținut de un detectiv, care stătea în servi
ciul consulului german. Consulatul german 
a pretins estradarea lui, dâr Grecia i-a de- 
negat’o, a făcut însă atâta, că l’a dat afară 
din țâră ca pe un anarchist. Astfel a ajuns 
Hammerstein pe vaporul „Lloyd*  și după 
aceea în Triest, unde acum îșl aștâptă es
tradarea.

— o—
0 sitnațiune îngrozitore Din Ieisk 

se depeșâză, că 800 de pescari și 100 de 
sănii cu cai plecând la pescărit, de-odată 
s’au tredit oă stau pe sloi de ghiață și au 
fost mânați în marea asovică. Jumătate din
tre pescari au fost mântuițl, și aouma se 
lucră pentru de-a soăpa și pe oeilalțl din 
starea îngrozitore în care au ajuns.

— o—
Tinerimea româna din Arad învită 

la Balul ce se va arangia în Arad la 5 
Februarie 1896 st. n. în șalele Hotelului 
„Crucea Albă*  în favorul șoolarilor români 
lipsiți de mijloce. In numele comitetului: 

Romul Nestor president; Dr. Chebelesiu și 
Dr. Ioan Nemet v.-pres.; George PopovicI 
oassar; Ioan Plavosin controlor ; Ioan Faur 
și George Proca secretari.

—o —
Călindarul Plugarului pe an. 1896, 

redactat de d-1 I. Georgescu, se pdte căpăta 
dela Tipografia „ A. Mureșianu*  din Brașov 
cu prețul de 25 cr., (trimis cu posta 30 cr.) 
Dela 10 esemplare comandate de-odată, 
unul se dă rabat. E unul dintre cele mai 
bogate și mai eftine călindare românescl, 
conținând material bogat atât economic, 
oât și literar, fârte variat și ins- 
truotiv și de petrecere. E întocmit anume 
pentru trebuințele plugarilor, cari în aoest 
călindar găsesc o călăuză credinciosă pen
tru tote trebuințele lor.

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 31 Decemvre. fliarul 

„Egyetertes“ în numărul seu de as- 
tăc|i publică următorea enunciațiune 
pe care acesta a făcut’o într’un cerc 
restrîns: „N’am nici o causă de-a 
disolva camera, dâr decă oposiția 
va împiedeca și mai departe cu ata
curile ei mersul regulat al pertrac
tărilor, atunci pe Martie voiu fixa ale
geri generale1,1. riMagyarorszâgu‘ deduce 
din acestă enunciare, că br. Banffy 
de sigur are deja în busunar învoirea 
monarchului, că el în cas de lipsă 
să potă disolva camera.

DIVERSE.
Filosoful și luntrașul. Filosoful en

glez Bearnes se urcă odată într’o luntre 
spre a trecj peste un rîu. In decursul tre
cerii întrâbă pe luntraș, decă soiă aritme
tică? „Aritmetioă? Nu, de așa ceva 
n am aucjit înoă absolut nimic“, răspunse 
luntrașul. — Bearnes reflecta: „îmi pare 
rău de d-ta, oăci un pătrar din viâța d-tale 
e pierdută1*.  — Câte-va minute mai târziu 
întreba el ârășl: „Dâr din matematică pri
cepi ceva? Luntrașul rîse și cjise: „Nu!*

. striga Bearnes, „atunci jumătate
din viâța d-tale e pierdută! Astronomie ști 
totuși, cât de puțin?*  — „Nu, d-le!“ răs
punse luntrașul. — „Ei, atunci trei pătrare 
din viâța d-tale sunt pierdute !*  Toomai în 
clipa acesta se isbi luntrea de un vârf de stînoă 
se sparse și începu a se cufunda. Luntrașul 
îșl arunca rocul și întrebă pe filosof: „Sci 
înota?*  „Nu!“ strigă Bearnes, cuprins 
de o spaimă grozavă. — „Ei atunol așe- 
(jă-te repede pe umerii mei*  <flse luntra
șul*  altfel tote patru pătrare ale vieții 
d-tale sunt pierdute*.

Proprietar : Dr« Aurel ESure^ianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Baior.

neaucjit cu au4 trupesc, deră simțit 
'Cu întregul suflet, par’că spune: 
.„Vedeți corona cea una, ea e lu
crată și pentru eternitate lăsată lu- 
mei pentru Ștefan cel Mare, de unul 
■din. cei mai mari istorici din lume! 
Cealaltă tot așa, de nu și mai pre- 
țiosă — e cea atribuită cjisului Dom
nitor al Moldovei de tripla Tiară 

• din Roma, ce-o portă capul între- 
gei lumi catolice apusene. Eară a 
treia coronă, — încă mai mândră, 
mai scumpă și mai fascinătore, ce 
roteză majestos peste cele două, — 
este corona, cu care onoră memoria 
Domnitorului Ștefan cel Mare, Acela, 

■ ce șede acjl pe escelsul Tron al 
Austriei.

Der colo, împrejurul Altarului, 
-ce e pus pe rădăcina Paltinului, în 
care se împlântă „darda“ cea mai 
puternică și mai fulgerătore a celor 
„Trei arcași?11 Ce văd? — Văd pe 
Metropolitul țării Teoctist, cu Ar- 
chierei, Archimandriți, preoți și dia
coni, la un loc șăse-4ecl și patru de 
ipersone bisericesc!, psalmodind rugi

— în presența tuturor boierilor și a 
unei mulțimi mari de popor — pen
tru acel Mare Bărbat al neamului ro
mânesc, care pentru sublima și ce- 
resca menire a omenimei, — pentru 
sânta instituțiune a Creștinismului, 
ce cuprinde în sine și unica adevă
rată Civilisatiune, este atât de glorios 
și meritat, încât glasurile cele mai 
autorisate și mai competente din 
lume îl preamăresc și astă4i!

O, dâr colo, împrejurul mormân
tului, printre acele psalmodii, ce ar- 
moniă dulce și fermecătore se aude ?
— E imnul Bardului dela Mircesci, 
parafrasa cea pe cât de poetică și 
încântătâre, pe atât și de reală și 
adevărată, a sublimelor testimonii 
simbolisate prin cele trei corone,— 
pe care imn îl cântă brava nostră 
Junime academică din tâte părțile:

„La polele Carpaților
Sub acest vechiîi mormânt, 

Dormi, Erou al Românilor,
O Ștefan, erou sânt!

Ca sentinele falnice
Carpații te păzesc

Și de sublima-ți gloriă
Cu secolii șoptesc.

Când tremurau poporele,
„ Sub aprigii păgâni, 
Tu le-apăra-i cu sângele
- Vitejilor Români....
Cu drag privindu-ți patria

Și mortea cu dispreț,
Măreț în sinul luptelor,

Și-n pace ai fost măreț!

In ceriu apune sorele
Stingând radele lui

Dâr într’a nostre suflete
Etern tu nu apui.

Prin negura trecutului
0, sacru ’nvingetor

Lumini cu rade splendide 
Present și viitor!

In timpul vitejielor
Cuprins de-un sacru dor

Visai unirea Daciei,
Cu-o turmă și-un păstor.

0, mare umbră-eroică 
Privește visul teu;

Uniți suntem în cugete
Uniți în Dumnedeu!

La polele Carpaților
Lângă-al tâu vechii! mormânt

Toți în genunchi, o Ștefane,
Depunem jurământ:

„Un gând se-avem în inimele 
„Românului popor.

„Aprinși de-amorul gloriei
„Și-al patriei amor!*

Eară acordele cele însuflețitore 
și rapitore ale imnului se urcă spre 
înălțime și prefăcendu-se în mândră 
splendore a unei auror! de Maiu, ca 
o aureolă fermecătore încungiură 
gingaș acele trei corâne, âr un ecou 
din ceriuri par’că 4ice mult și multe 
indicătâre cuvinte: „Desbrăcați-ve în- 
călțămintele vostre, că locul unde ve aflaț! 
este sânt!....

Frătăuțul-Nou, Nov. 1895.

Iraclie Porumbescu.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 3 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.55
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4,/î% . 122.50
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/() 100.80
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 95.25 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.— 
Imprum. ung. cu premii .... 151.—
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.— 
Renta de hârtie austr................... 99 60
Renta de argint austr.................... 99.80
Renta de aur austr...............................120.75
Losuri din 860   147.20
Acții de ale Băncei austro ungară. 999.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 325.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 352.25
NapoleondorI.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.37’/.2
London vista....................................121.30
Paris vista.................................. 48.0272
Rente de oordne austr. 4%. . . 99.90
Note italiene.................................. 44.05

PUBLICAȚIUNE.
In hotarul comunei Cormeniș (co

mit. Solnoc-Dobâca) depărtare de 
12—14 chilometri dela gara Restoci, 
se află de vendare ori exploa
tare o pădure în estensiune de 920 
jughere (â 1600 stângini □).

In vecinătate, pe hotarul Buza- 
șului, se mai află de vândut spre 
exploatare o pădure în estensiune 
de 600 jughere.

In ambele păduri sunt 23 mii 
bucăți lemne de stejar, în grosime 
de 20—40 centim., — er restul sunt 
lemne de fag alb (pentru parchet, 
scânduri, etc), cam 80 mii bucăți, 
în grosime de 35—80 centim.

Deș, Decemvre 1895.

PubRicațiime.
Comitetul bisericelor române 

gr. or. din Bran, pe basa concesiu- 
nei ministeriale dtto 30 Octobre Nr. 
79960 1/2, vinde spre esploa- 
tare în total pâdurea de 
brad din muetele „3®rediișiî“ 
situat în apropriere de centrul Bru
nului, cam la 15 klm. pe un terito
riu de 72 jug., anume asemnat de 
silvicultorul comitatens, în calea li- 
citațiunei publice și prin oferte tim
brate cu 50 cr.

Ofertele trebuesc înaintate birou
lui comitetului până la 10 ore a. m. în 
(|iua licitațiunei.

Amatorii de cumpărare au a de
pune atât la licitațiă cât și în oferte 
vadiu de 600 v. a. fl , er plus ofe- 
rințele îndată după finirea licitațiu
nei e îndatorat a depune în bani 
gata suma de 2000 fl , 6r vadiul i-se 
va computa la rata din urmă.

Licitația se va ținea Miercuri în 
(8 lanuar 1896) 27 Dec. 1895 ia II ore 
a. m. în localul băncii „Parsimonia" 
în Bran.

Gondițiunile de venc^re se pot 
vedea la piesidiul comitetului.

Bran, în 16 Dec. 1895.
Leontin Puscariu. George Babeș

secret.
1-3

Cursul pieței Brasov.

Din 4 Ianuarie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.48
Napoleon-d’ori Dump. 9.57 Vend. 9.60
Galbeni Camp. 5.66 Vend.
Rable rusescl Cump. 128.— Vend.
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Lire turoesol Cump. 10.74 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Hr. 779/1895
a. £ c. sc. d.

Concurs
la postul de profesor de musică.

Prin acesta se escrie concurs 
dentru umplerea postului de profe
sor pentru musica vocală și instru
mentală și pentru cant bisericesc la 
gimnasiul fundațional superior din 
Năseud.

Plata profesorului ce e de a se 
alege, în cei dintâiu 3 ani de probă e 
600 fi. apoi plata de profesor ordinar 
de 800 fl. și decenale.

Dela profesorul ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 
română ca limbă de propunere atât în 
scriere cât și în vorbire.

Concurentele trebue se dove- 
descă cu documente autentice, pre 
cum absolutoriu și atestate de pro
gres saâ atestate finali dela vre-un 
institut superior pentru instrucțiune 
în musică și cântări și anume dela 
vre un conservator, că are capacita
tea formală de a da instrucțiune în 
tote instrumentele musical!.

Preferința va avea cel ce va 
dovedi că a fost în esercițiu piactic 
și a dat învățătură din musică și 
cântări la un gimnasiu seu la una 
din școlele medie de asemenea ca
tegoria cu succes bun în timp de 3 
ani, seu că a esercitat în mod prac
tic instruirea în musică la un insti
tut, superior de musică și cântare, 
seu ca după absolvirea conservato
rului a fost tot în atâta timp con
ducător de orchestru militar de mu
sică după lege ori statut, seu ca 
conducătur a unei capele de musică 
din vre o cetate.

Petițiunile instruate de docu
mentele de lipsă sunt a se înainta 
la subscrisa comisiune administra- 
tbre până la 20 Ianuarie 1896.

Din ședința comisiunei adminis- 
tratbre de fondurile centrali școlas- 
tice și de stipendie din districtul Nă- 
seudului, ținută în Năseud la 18 No
vembre 1895.

Președinte: Secretar:
Dr. loan Pop. Nestor Simon.

Dr. Teodor Mihali, 
adv. și propr.

CADOU POTRIVIT 
DE CRĂCIUN!

Covore de podim din lână 
curată forte durabilă, se pot 
spăla, recomandă

KARL PAUL.
Depositul se află în Hala de 

mărfuri din Brașov Podu Bătu
și 1 o r. Nr. 869,2—3

Cer eH j 
un catalog de prețuri, care trimite 

gratis și franco

Briider Placht 
prima fabrică, de c 6 r d e și 

instrumente musieale Schombach J$fr. 379, 
lângă Eger (Boemia).

Recomandă corde și instrumente recu
noscute ca cele mai bune, sub garanție. 
Violine, Arcuri, Concert-Cellos, (lite
re, Guitarre, Concert-Flaute, Concert- 

Clarinet, Etuis de Violină.
Rugăm a se adresa cătră

Briider Placht, 
m Agenți locali se caută,

Corespondeză: nemțesce, boemesce, ru
sește, franțuzește. 84015—20

Numere singuratice 
ă 5 cr. se potu cumpera în 

din „ Gazeta Transilvaniei * 
librăria Nicolae Ciurcn.

/7xxxxxxxxxxxx»cxxxxxxxxxxxxxxx§
Institut de credit și economii, societate pe acții, 

cu sediul în Abrud, întemeiată la 1887.

Capital de acții . .
Fonduri de reservă 
Și 2,101 depuneri . 
Circulația anuală

Primesce -depuneri spre 
cari cu începerea anului 1896 
terese, fără privire la terminul 
lângă abdicere de șesă luni 5' 
venit după interese
separat. x

Depuneri se pot face și prin poștă și se efep- Q 
tuesc momentan. x

fl. 

fl. 

fl.

fl.

30,000
20,090

2.37,106
2.947,822

fructificare, după 
solvesce 5° 
de abdicere, pre 

— Darea de
încă o solvesce institutul

o m-

872)i_3 Direcțiunea institutului, x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Unicul Specialist în producte de Petroleum.

E
R Comptoarul: 

Vâczikorut 16 Iustinian M. Grama Casa

I1! lângă BUDAPESTA.
fondată în anul

1 Basilica Comerciante engrossâst. 1872.

Am onore a avisa onoratul public român, cumcă dela 5 Octomvre 
a. c. am primit, din Penșylvania (America) singurul deposi- 
toriu în specialitatea de Petroleu :

BCa8ser,©ei®PetB*oleMm H
Marca „1 ni p e r a t o ru, prima Type blanc neesplodabil, fără miros.
Cântar specific 0.805. Punctul de aprins 40° Abeltest. Garantat cu 20 — 22% 

consumul mai puțin ca la petroleul indigen. Puterea flacărei cu 15 —18% 
mai mare. Prețul fl. 32 per 100 kilograme, inclusiv vama, Netto, esclusive 
Barei franco stațiunea drumului ferat ori unde în Ungaria sâu Transil
vania, Netto Cassa reluare (Nachname).

Cantitatea cea mai mică °ste un Barei original circa 160 klgr. Netto.

11 
s
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SALVADENT
Medalie de aur. (Pulvis antisepticus comp. P o p i n i) Medalie de aur.

Aprobat de consiliul medical superior civil și de cel militar.

Remediu sigur pentru în
lăturarea durerilor de mă
sele și de dinți stricați, pre
cum și a bolelor de gingii, 
gură și gât, vindecând chiar 
nesuferitul miros de gură 
și guturaiul.

Salvadentul se mai pote întrebuința cu succes și în contra scur
gerilor de urechi și de nas, înlocuind nesuferitul „Io dofo r m“ in tote 
ranele și rănirile, ca pansament.

Salvadentul se găsesce în tâte farmaciile și drogheriile din țară, 
precum și la inventator.

3^-*  Adresa poștală : POPINI, Bucuresci.

DEPOSITE: în Viena la farmacia A. Schmidf, I. Lugeck 3; 
în B.-Pesta la farmacia I. Torok.

Jpjț.*  Cutia 60 cr.

Pentru desinfectarea gu- 
rei ca toaletă higie
nică, Salvadentul în- 
locuesce cu tolos tote apele 
de gură, topind resturile 
dela mâncare, ce putrezesc 
și infecteză.

831,IC—16

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


