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Lămurire la „Lămuriri“.
ii.

Brașov, 21 Decemvre v.
Cercetând după noima și sco

pul însinuăriloi’ perfide cuprinse în 
articulul „Lămuriri41 din „Tribuna41 
de Marți, ne bate la ochi înainte de 
tote, că autorul lui își dă așa multă 
silință de-a resuscita evenimentele 
de durerdsă aducere aminte dela 
1885.

Ce’l îndemnă 6re de-a vorbi 
acuma despre espulsarea Românilor 
ardeleni din România, întâmplată în 
acel an, și de-a justifica atitudinea 
de atunci a „Tribunei44 față cu acâsta 
„mesură aspră?44

Noi cel puțin nu seim se se fi 
pus în discuțiune acum de vr’unul 
din 4iareie de dincolo ori de din- 
coce acea mesură și în special se fi 
fost trasă la răspundere „Tribuna44, 
pentru-că „a aprobat acea asprime44 
înainte cu 4ece ani.

De ce deră resusciteză acel eve
niment?

Răspunsul ni-1 dau însă-și „Lă
muririle

A fost resuscitată acea durerosă 
mesură pentru-ca scriitorul articu- 
lului să potă ajunge la conclusiu- 
nea că:

„Situațiunea e acți toi cea de atunci 
(1885); nu pote der se fia alta nici ati
tudinea „Tribunei*1.

Ni-o spun „Lămuririle44 destul de 
clar.

E vorba ca „Tribuna" să-și reia 
rolul dela 1885 spre „a feri pe Ro
mânii de dinedee și de dincolo44 de 
„mișcarea iredentistă44 și de „înrâu
ririle rusesc?4.

Mai mult. Autorul „Lămuriri
lor44 îșl dă silința să dovedescă, că 
în realitate „Tribuna44 nu șl-a eșit nici
odată din rolul de „păzitor la granițele 
orientale ale monarchic?4, ce și l’a 
impus în programul său din primul 
număr, care avea „să reguleze con

duita celor ce, după timpuri și împre
jurări au purtat, portă ori vor purta 
sarcina de redactori ai acelui 4iar44.

Ne spune, că „Tribuna44 a luat 
angajamentul de a veghia asupra 
reputațiunei poporului român și a 
combate ori și ce mișcare compro- 
mițătore pentru el și că îșl va îm
plini și în viitor acestă însărcinare, 
stăruind pentru o aplanare paclnică 
a conflictului dintre Români și Ma
ghiari; ne spune, că ea nu pote fi 
determinată a se despărți de mas- 
sele, cari determinară atitudinea ei, 
cari „lăsate de ele în 4^® grele, 
fdrte ușor ar pute fi amăgite44 de 
„irredentiști44 și „ruso-fili44; în fine 
4ice, că decă zadarnice ar fi silin
țele ei de a restabili pacea „se va 
petrece în simțământul Românilor 
schimbarea prevă4ută de ea44 și 
atunci ea va ceda terenul celor ce 
vor să respingă violența prin vio
lență.

Tote aceste le spune autorul 
articulului „Lămuriri" la capătul 
anului Domnului 1895, tocmai așa 
precum le-a spus în acelaș 4iar la 
1885.

Cu ce scop, întrebăm din nou, 
face el aceste declarări tocmai 
acuma? Ce s’a petrecut la noi ori 
dincolo de Carpațî ca să justifice 
un astfel de limbagiu, o astfel de 
atitudine din partea, unui diar, care 
pretinde, că servesce causa partidu
lui nostru național ?

Noi credeam, că în acești 4®c® 
ani din urmă ni-a succes nouă Ro
mânilor, dâcă nu alta, der cel puțin 
atâta de-a convinge lumea, că acu- 
sările dușmanilor neamului nostru 
cumcă am nutri tendințe „irreden- 
tiste44, n’au nici cel mai mic temeiu 
real și că ele isvoresc numai din 
reaua tendință de a fi folosite ca 
armă pentru a pute lovi în esis- 
tența nostră națională.

Ce să 4icem însă dăcă „Tribuna44, 
a căror pretinși fundatori se laudă 

în „Gazeta Poporului44, că numai ei 
au ridicat spiritul național între noi 
și că au „imprimat44 politicei nustre 
naționale „timbrul lor44, vine acuma 
de-odată se lămurescă pe cetitorii 
ei din Ardă! și Țâra ungurescă, că 
sunt între Românii de dincâce și de 
dincolo de Carpațî elemente, ba sunt 
chiar „omeni politici44, cari propagă 
„irredentismul44 și „filorusismul44 și 
cari ni-ar „asmuța mereu pe noi cei 
de dincăce să părăsim terenul legal?44 

Tot așa scriea loan Slavici la 
1885 în „Tribuna44. Dăr atunci avea 
cel puțin ca pretext demonstrația 
pe hărtiă „cu litere roșii44 a câtorva 
tineri contra tendințelor de maghia- 
risare ale „Kulturegyletului44. Pe ce 
fapte își baseză însă acuma insinuă
rile perfide, introduse în colânele 
„Tribunei44? Și ce scop urmăresce 
acesta, sistematică defăimare și per
vertire a adevărului?

Der ne oprim de-ocamdată aici 
așteptând o nouă lămurire, ce este 
datore „Tribuna" și sunt datori re- 

j dactorii ei, vă4uțl și nevă4uți, a ni-o 
da nu nouă, ci publicului român 
adânc îngrijat de nouăle lor por
niri nenorocite.

Programa guvernului.
In Ziua de anul nou, membrii par

tidei „liberale" s’au presentat în corpore 
mai întâia la președintele partidului, br. 
Podmaniczky, apoi la ministrul-președinte 
Banffy și în fine la președintele camerei, 
Desider Szilagyi, pentru a-i felicita de 
anul nou. Cu ocasiunea acesta, ca de obi- 
ceitt, s’au făcut unele enunciațiunl politice, 
cari pentru noi sunt de astă-dată mai pu
țin însemnate.

Pe Banffy l’a salutat în numele par
tidei Berzcviczg Albert, care în vorbirea 
sa făcu o sourtă repnvire asupra trecutu
lui de 20 de ani a) partidei, accentuând ca 
punct culminant al activității ei reformele 
politicei bisericescl. „Vouă v’a fost dată 
gloria*, Zise Berzeviczy, „de-a duce în fine 

la victonă depiină acăstă mare operă, prin 
oeea ce v’ațl câștigat un strălucit merit 
înaintea orl-oărui fiiu nepreocupat al na- 
țiunei.14

Berzeviczy făcu apoi alusiune și la 
partida „poporală", Zicând, că ei vor păși 
cu hotărîre contra tuturor tendințelor, ce 
au de scop să nimicescă isbânda câștigată 
prin aceste reforme, cum și în contra 
aoelora, carl sub devise religiose tind la 
fanatisarea poporului contra acestor reforme, 
său la „promovarea aspirațiunilor neîadrep- 
tățiie ale naționalităților*

Ministrul-președinte Banffy, răspunzând 
accentua și el, oă de 20 de ani, de când 
esistă partida „liberală", eea mai grea și 
oea mai importantă operă a ei este fără 
îudoâlă reforma politioă-biserioesă. Acestă 
„mare operă" este astăcjl terminată și acum 
rămâne numai, ca ea „să se prefacă in sân
gele națiunei*, așa ca să nu mai fiă posibil 
de-a se forma partide, cari să aibă de 
scop schimbarea reformei, er asemeni par
tide să-și afle sprijinitori.

După reformele politioe-biserioescl, 
are să urmeze mai îutâiti reforma admnis- 
trațiunei, și aoâsta — flise Banffy — are 
să se facă „in prima liniă pentru întărirea 
și asigurarea unității și caracterului na
țional al statului maghiar.*

Banffy arătă în fine planul de lucrare 
al guvernului pentru timpul oel mai de 
aprope. Anume pentru liniștirea spiritelor, 
programul guvernului și al partidei libe
rale este, ca să se pună la ordinea Zilei 
cât mai cuiena proiectul de lege privitor 
la jurisdicțiunea Curiei în afaceri electorale, 
intenționându-se de-a se asigura prin acesta 
„curățenia alegerilor". Acest proiect de 
lege, cum și cel privitor la tribunalele ad
ministrative, se vor pune la ordinea cțiiei 
îndată după desbaterea budgetului. Cu 
acestea se va termina al patru-lea oiclu al 
ședințelor. începutul cicluiui al 5-lea va fi 
destinat pentru serbările milenare.

Ce pnve8ce pertractările pentru reîn
noirea pactului, mmistrul-președinte cjise, 
că nu sciă spune anume, când vor începe 
aceste pertractări, der el va stărui, înoă în 
decursul actualului period electoral, sâ se 
termine și aceste pertractări.

FOILETON OL „GtAZ. TRANS."

Liturghia morților.
(JF i n e.)

Era o liturghia liniștită, în decursul 
căreia nu să aucpa nici murmurul credin
cioșilor, niol sunetul clopoțelului din altar, 
deși fusese scuturat.

Catarina Fontaine simți împărtășin- 
du-i-se o influință nespus de tainică dela 
vecinul său ; densa se uita la el și recu
noscu într’insul pe tînărul cavaler d’Aumont- 
Clery, pe care-1 iubise, și care murise în- 
nainte cu 45 de ani. Ea-1 recunoscu după 
un mic negel de sub urechea stîngă și în 
deosebi de pe pletele-i negre și dese, cari 
îi adumbriau timplele, El purta o haină 
roșie de venătâre, cu galone de aur, ca și 
’n acea fli in pădurea St. Leonhart, când 
o întâlni pentru întâia oră și-i ceru o în
ghițitură de apă. Era înoă tot atât de tâ
năr, atât de sănătos; surîsul lui îi mai 
arăta și acum dinții fragezi și albi.

Catarina îi Zise încet:
— „Domnule! D-ta, care-ai fost ami

cal meu, DumneZeu să te milostivesoă! 
Ălăcar, de s’ar îndura bunul D-Zeu să-mi 

dea grația, de-a mă pută pocăi ou desă
vârșire pentru păoatele mele, de 6re-ce, 
deși atât de înoărunțită și aprope de mor
mânt, trebue să mărturisesc, că niol aoușa 
nu regret, oă te-am iubit. Der, dragul meu 
amio răposat, spune-mi, te rog, cine sunt 
acești omeni îmbrăoațl după moda veohe, 
cari asistă la liniștita liturghia ?“

Cavalerul d’Aumont-Clery răspunse cu 
o voce, care era mai slabă ca răsuflarea și 
mai clară ca cristalul:

— „Catarino, acești bărbați și aceste 
femei sunt suflete din purgatoriu,, cari au 
supărat pe D-Zeu prin păcatul iubirei, ca 
și noi, der cari din acestă causă n’au fost 
respinși de D-Zeu, de ore-ce păcatul lor, 
ca și al nostru, n’a fost săvîrșit cu rea in- 
tențiune. In vreme ce ei, despărțițl de 
aceia, pe cari i’au iubit pe pământ, sâ cu
răță în purgatoriu, sufer durerea despărțirii, 
oare pentru dânșii e forte înfriooșată. 
Ei sunt atât de nefericiți, înoât un înger 
al lui D-Zeu îi compătimesce pentru sufe
rința lor pricinuită prin iubire.

Cu voia lui D-deu, aoel inger întru- 
nesce în fiă-care an, într’o oră a nopții, pe 
fiă-oare amic cu amica sa, în biserica lor 
parochială, unde le e permis, să asiste la 

liniștita liturghia, a morților, ținându-se de 
mână. Acesta e adevârul. Dâeă mie mi s’a 
dat ocasiunea, de-a te vedea înaintea morții 
tale, Catarino, asta nu s’a întâmplat fără 
voia lui D-deu".

Și Catarina Fontaine îi reflectă:
— „Eu aș muri bucuros, decă aș pute 

deveni erășl atât de frumosă ca atunci, 
oând te-am întâlnit de prima dată, în 
pădure".

In timp ce ei vorbiau atât de încet 
împreună, un preot de tot bătrân mergea 
cu o outiă mare de aramă în jurul celor 
presențl și să ruga de milă. Atunci aceștia 
începură, a arunoâ aoolo monete vechi, cari 
deja de mult eșiseră din oirculațiă.

Taleri duplii, duoațl, duoațl duplii, 
iacobl, taleri rosalbl, cădeau fără sgomot 
în outiă.

Când ’i-se întinse cavalerului cutia 
acesta aruncă și el într’ânsa un Louisd’or, 
care ca și celelalte monete de aur și de 
argint, asemenea nu răsună de loc.

In urmă bătrânul preot se opri îna
intea Catarinei Fontaine, oare-’șl căuta în 
pungă fără a găsi nici măcar un ban.

De-orece însă și dânsa voia să oon- 
tribue ou ceva, îșl soose din deget inelul,

pe care ’i-1 dăduse cavalerul cu o nbpte 
înainte de mortea sa, și-’l aruncă în cutia 
de aramă. Când oăZu inelul de aur înlăun- 
tru, răsună ca un puternic sunet de clopot 
și la acest sgomot tunător dispărură cava
lerul, preoții ministranți, femeile, cavalerii, 
artiștii, țăranii; luminările se stinseră și 
Catarina Fontaine rămase singură în întu- 
nerec.....

Crîsnioul, oare îmi povestea acestă 
istoriâră trase acuma o înghițitură straj- 
nioă din pocal, râmase un moment gândi
tor și continuă apoi astfel:

Eu țl-am povestit istoriora așa, 
oum ml-a spus’o odinioră tatăl meu, șiored, 
că e adevărata, dedre-ce oonsună perfect 
ou datinele și obioeiurile, pe cari am învă
țat a le oundsoe la morțl. Eu am venit 
deja din copilăria în contact cu morții și 
sciu, că ei obiolnuesc a se reîntorce la 
iubitele lor.

De-aicI provine, oă după morte sgîr- 
ciții rătăcesc noptea pe la oomorile, pe 
oari le-au asouns în vieța lor. Ei îșl păzeso 
fdrte bine banii, der toomai acăstă pază e 
în paguba lor, căol nu se întâmplă arare
ori, că omul să găsesoă bani aoolo, unde a



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 284—1895

La cestiunea pactului austro- 
ungar.

jQiarul german ^Norddeutsche 
Allgemeine Zeitymg1* publică un arti
col, la aparință aemi-oficios, privi- 
vitor la cestiunea pactului austro- 
ungar. Conținutul articolului, pe 
care numitul cjiar îl primesce din 
Viena, este în reasumat următorul:

Oposiția făcută pactului, în amândouă 
părțile monarchiei e înscenată de cătră ast
fel de partide, cari în urma atitudinei lor 
estreme stau cu totul afară de terenul ori
cărei conlucrări positive în ce privesce le- 
gislațiunea, și cari la apreoiarea seriosă a 
intereselor economice și politice ar pută fi 
priviți numai ca factori negativi.

Asupra pactului se pdte desbate sin
gur și numai din punctul de vedere al asis
tenței. al desvoltărei istorice și al intereselor 
vitale ale imperiului. Monarchia pdte mul
țumi întărirea ei dela 1866 încoce în cea 
mai mare parte dualismului (!!), și tot aces
teia îi pdte mulțumi aprobarea alianței ger- 
mano-austriace-maghiare de cătră parlamen
tele ambelor țări(ll).

Toți politicianii, cari încărcă să con
vingă pe aderenții lor, că Austria stă sub 
tutoratul Ungariei, uită, că Viena este reșe
dința miniștrilor comuni și a ambasade
lor, prin urmare Viena și astăcjl e reședința 
și capitala imperiului; și decă Ungaria în- 
floritore timbreză ridicarea cuotei ca o în- 
ceroare de jaf, atunci să-și reamintdseă 
enunciațiunea contelui Andrassy, care după 
încheiarea pactului a dis următorele: „Noi, 
ce e drept, credem că e prea mare cuoța 
ndstră, der vom binecuvânta diua, în care 
veți plăti sume încă și mai mari".

CRONICA POLITICĂ.
— 22 Decemvre.

Foia rusăscă „Prosviscenye* din Viena 
aduce un articol forte detailat, în care face 
istoria Românilor și Rutenilor din Buco
vina și dooumenteză, că aceste popore, cari 
sunt strins legate între olaltă prin legătu
rile de lege, obiceiuri etc., sunt avisate a 
trăi în bună conțelegere între olaltă și să 
mergă mână în mână atât în afacerile po
litice cât și culturale, și perhoresceză orl-ce 
desbinare, prin care s’ar slăbi atât o na
țiune oât și alta. Tot odată amintesce arti- 
oolul citat, că atât Românii cât și Rușii 
bucovineni se se ferescă de amicii intri- 
ganțl, cari apoi după-ce s’au nădit la sînul 
unei naționalități, o aduc cu sfaturile lor 
perfide la peire.

*
piarele polone anunță din nou un in 

cident, caie ilustreză intensitatea mișcărei 
de emigrare din Galiția. La ordinul oăpita- 
nului cercual din Tarnopol au fost reținuți 
în gara din Lemberg 200 de emigranțl, 
cari voiau să pleoe în străinătate. Polițiștii 
i-au scos pe emigranțl în curte și i-au făcut 

întâlnit vr’o stafie; t-ebue să sape numai 
stăruitor.

Tot-asemenea și bărbații răposați se 
reîntorc noptea și-și chinuesc soțiile, cari 
s’au căsătorit a doua-oră; chiar și eu a-șl 
putea aminti un mare număr de astfel de 
barbațl, cari ș’au păzit soțiile mai bme 
după mortea lor, decât în vieță.

In acâstă privință însă sunt demni de 
mustrare, căol morții cu drept ouvent n’ar 
trebui să fiă geloși. Der atâta e sigur, că 
irebue să te păzescl, dăoă te căsătorescl 
ou o văduvă. Dealtfel istoridra, pe care 
țl-am povestib’o, s’a dovedit ca adevărată 
prin următorele:

In dimineța după acestă nopte de 
stafii, Cat&nna Fontaine fu găsită mbrtă în 
odaia sa, și crîsnicul din Sot. Eulalia afla 
în outia de aramă, care servia pentru 
string3rea milelor, un inel de aur ou două 
mâni împreunate. De-altfel eu nu sunt 
omul, care povestesce istoriore hazlii.... 
Der ce ar fi, dbcă am mai comanda o 
sticlă de vin?"

(„Polii"';) Moș Crăciun. 

să stea aci în frig și ger timp de mai multe 
ore. S’au petrecut scene îngrozitore. Fmi 
granții voiră se se arunce sub rdttfle trenului. 
In fine guvernorul țerei a permis, ca să 
potă pleca mai departe sărmanii țărani 
ohinuițl.

*
Privitor la incidentele din Turcia, 

fliarul nN. Fr. Presse* publică următorele 
scirl mai nouă: In Orfa s’au inscenat di- 
lele trecute mari măcelăriri. Numărul vic
timelor nu este cunosout. Domnesce indig
nare generală, că persecuțiunile înoă nici 
acum nu mai înoetă Conform celor mai 
sigure informațiuni, numărul Armenilor mă
celăriți în ceste trei luni din urmă se urcă 
la o sută de mii. Sortea celor rămași în 
vieță e forte tristă, și trăesc în cea mai 
mare miseriă.

Sechestrarea „Tribunei".
Siibiu, 1 Ian. n. 1896.

Stimate Domnule Director 1
In numărul de ieri al prețuitului diar, 

ce dirigl, este sulevată cestiunea regreta
bilă, der de forte mare importanță, ou se- 
cuestrarea „Tribunei*. Abstrag dela in- 
corectitățile și intervertirile cuprinse în 
articolii ce aț' binevoit a-i reproduce din 
„Gazeta Poporului11 din Bucuresol. Ele vor 
fi combătute, seu mai bine rectificate în 
cel mai scurt timp în însă-șl „Tribuna*. 
Acolo se va publica în curând o serie de 
artiooll, cari vor face deplină lumină în 
oestiune. Publicarea lor se lovesoe însă de 
unele greutăți — căci, ironia sorții, cei 
mai mici s’au făcut oei mai mari și ei 
■pot de-ocamdată împedeca tipărirea articolilor 
ce nu le convin.

Pănă uja-altă, pentru ca publicul ce
titor să nu fiă indus n erore, vă rog se 
dațl loc următorelor șire, în cari, după cele 
mai autentice informațiuni, se cuprinde sta
rea și esența cestiunei.

După ce „Institutul tipografic, casocie- 
tate pe acții* în vigorea legii comerciale a 
licuidat, d-1 Eugen Brote l’a cumpărat, 
și astfel „Institutul" a devenit proprietatea 
privată a d-lui Brote, dimpreună cu „Tri
buna"

A venit însă timpul de d. Brote a 
aflat consult să trecă granița. Ne mai fiind 
ast-fel proprietarul în patriă, „Tribuna" a 
fost sistată din partea autorităților ungu- 
rescl. Sistarea a durat mai mult timp.

Comitetul partidului național, ea să 
nu fiă lipsit de organe de publicitate a 
cumpărat însu-șl institutul cu tbte aperti- 
neDțele lui pe sema sa. Cu cumpărarea, a 
fost încredințat nreședintele corn tetului, 
Dr. loan Ruțiu.

Cum însă comitetul ca atare nu putea 
figura ca firmă oomercială, a esoperat prin 
nisoe acte formale să figureze ca proprie
tar d-1 Ion P. Necșa.

In urma unui proces de pressă, d 1 
Popa Necșa a ajuns în temniță, du mai 
putea deci figura ca proprietarul firmei. 
S’au făcut formalitățile reoerute pentruca 
firma să-o ia d-1 T. L. Albini, se ’nțelege 
tot numai ca o firmă, oare substitue comi
tetul, ăr nicl-decum ca proprietar, c’un cu
vânt tocmai așa cum a fost mai înainte și 
d-1 Ioan P. Neoșa.

Pentru asigurarea proprietății comite
tului, d-1 T. L. Albini a dat d-lui Dr. 
Rațiu obligațiune despre o sumă, care'-co- 
răspunde valorii tipografiei și a cjiarelor, 
plus suma de 7500 fi., pe care comitetul 
înainte de a fi fost încheiat contractul de 
oumpărare cu d-1 Brote a fost depus’o 
drept cauțiune pentru cele două organe 
ale sale: „Tribuna" și „Foia Poporului". 
De altă parte, ca dreptul de proprietate a 
comitetului, respective a partidului națio
nal înoă să fiă asigurat pentru tote even
tualitățile, d-i Dr. Rațiu a dat un act de 
cesiune, prin care recunosce, că averea 
din cestiune nu e a sa, ci a comitetului.

Starea acesta n’a putut să dureze. Co
mitetul s’a gândit deja mai de mult, ca 
averea acesta națională să o asigure ade
văratului ei proprietar, poporului român, 
într’o formă mai sigură.

Prima încercare mai seridsă de felul 

acesta s’a făcut încă în Martie anul 1895.
Etă copia actului despre acestă în- 

oeroare:
Domnului Nicolae Cristea, asesor con

sistorial, de present
în Vaț.

Subscrișii Te invită și autoriseză prin 
aoâsta a stărui pentru a-se regula cu posi
bilă grăbire cestiunea proprietății „Institu
tului Tipografio" din Sibiiu și anume în 
felul cum se regulase față de fostul pro
prietar loan Popa Necșa.

Tot-odată te autorisbză să stărui pen
tru îndeplinirea cât mai grabnică a esecuției 
contra proprietarului actual T. Liviu Al
bini. în scopul de a asigura dreptul de 
pretensiune pe sema d-lui Dr. I. Rațiu, 
rămânând ca actul privat, prin oare domnul 
Dr. I. Rațiu recunbsce dreptul de compro- 
prietate și a celorlalți membri, să se dăe 
de-ocamdată în păstrare institutului * * * 
.... din x.

V a ț, 30 Martie n. 1895.
SubscrișI: G. Pop de BăsescI m. p., 

Dr. D. P. Baroianu m. p., Dem. Comșa 
m. p., Aurel Suciu m. p , Mih. Veliciu 
m. p., Rubin Patița m. p., Gerasim Do- 
mide m. p., Dr. T. Mihali m. p., Dr. Rațiu 
m. p., Inl.'u Coroian m. p., Dr. V. Lucaciv 
m. p.

Actul a fost scris în Vaț, de acolo 
transpus la Seghedin, subscris și predat 
d-lui Cristea când eșise din temniță.

Precum se vede apriat, toți membrii în
temnițați ai comitetului au cercat să facă 
încă în Martie, ceea ce nici mai târcliu în 
Noemvre, când toți erau liberi, nu li-a 
succes.

Anume încercările d-lui Cristea au 
rămas zadarnice fată cu oposiția d-lui T. 
Liviu Albini (omul de încredere al d-lui 
E. Brote). In Noemvre, fiind de față 19 
membri fruntași ai noștri, ou esoepțiune 
de două voturi au hotărît de nou, ceea ce 
hotărîse încă în temniță. D-1 L. Albiui 
insă a rămas pertinace în fața celor presențl 
sub pretecstul, că densul a primit institu
tul dela întreg comitetul, și numai atunci 
îl va reda, când toți se vor învoi.

Vecjl bine, că absolut toți nu s’ar în
voi pote nicl-odată, fiind-că nu toți sunt 
aid în patriă, nu toți pot veni lâ consul
tările de felul acesta.

Pașirea lui L. Albini a revo'tat, bine 
înțeles, pe totl cei de față — și fiind-că 
au văcjut, c.ă in mâna acestui domn averea 
națională nu mai e sigură nici un moment, 
s’a hotărît cererea semestrului, care s’a 
pus pe tot institutul, instituindu-se de cu
rator d-1 Nioolae Cristea.

T. L. Albini a dat recurs în contra 
punerii sub secuestru, susținând neîndrep- 
tățirea pretensiunei, ba angajându-se să do- 
vedescă pe calea dreptului penal, că actul ce den
sul Va dat d-lui Dr. Rațiu țpe basa oăruia 
s’a cerut și făout seouestrul) este fictivi 
(Bunf'enyito u ton kepes vagyok bebizo- 
nyitaDi annak szinlegessâgât).

Astfel stă afacerea la tribunal și cine 
scie când se va resolva. Insă ori când și 
ori cum s’ar resolva ea, fiă-care Român 
introdus în afaoerile neamului său soie 
deja de pe aoum, pe care parte este ade
vărul: ore pe partea d-lui T. L. Albiei, 
care abusăză brusc de încrederea pusă în 
el, seu pe partea d-lui Dr. Rațiu.

După tote acestea puteți sci ce va
lora au articolii lansați prin „Gazeta Po
porului', precum și celelalte calumnii îm
prăștiate printre binenl în taină și prin 
conventicule secrete.

Atâta de-ocamdată. Sper însă, că în 
procsimele cjile veți afla mai mult, ba 
totul.

Un nou conflict.
Abia a sosit soirea despre conflictul 

anglo-american când ecă se anunță un nou 
conflict, de astă dată în Africa de Sud, 
între Anglia și republica Transvaal care 
constă mai mult din coloniști germani sub 
președintele Kruger.

țharul „Times* anunță despre acest 
confict următorele : Dr. lamesson, adminis
tratorul ținutului Martesbeeo, a primit Sâm
băta trecută în Mafeking o scrisore dela 
cetățenii cei mai de frunte din Iohannes-' 
burg, în care scrisore aceștia se plâng 
contra președintelui Kriiger și îl rogi pe 

lamesson să-le vină în ajutor pentru ca 
să-și pdtă apăra drepturile politice.

In urma acesta Dr. lamesson în frun
tea a 700 bărbați armați, cari aparțin so
cietății englese din Africa de Sud, a tre
cut granițele Transvaalului și se apropiă 
acum de Johannesburg. Alaltăerl le au mai 
urmat acestora alțl 300 de Englesl ar
mați. In fiă-care moment se ascdptă cioc
nirea între trupele englese și între cele 
ale republioei Transvaal.

Pressa germană privesce în atacul lui 
lamesson o rupere a păcei. Secretarul de 
stat pentru esterne, Marschall, a raportat 
imediat asupra acestui incident împăratului 
Wilhelm și depeșe sosite din Berlin anun
ță, că oficiul de esterne german e hotărit 
să apere în mod energie averea și intere
sele cetățenilor germani din republica sud- 
africană: și să câră satisfacția pentru even
tuale volnicii comise din partea coloniști
lor englesl.

Chamberlain, secretarul de stat engles 
pentru colonii, primind din Afrioa depe
șele cari anunțau acest incident, a depeșat 
în 31 Decemvre lui lamesson, ea imediat 
să se retragă cu trupele sale, ăr președin
telui Kriiger i-a îmbiat ajutorul Britaniei 
pentru restabilirea ordinei. Tot-odată a 
depeșat Chamberlain și lui Robinson, comi
sarului din Africa sudică, provocaudu-1 să 
edea în numele reginei Victoria o procla- 
mațiune, în care să se desavueze procede- 
rea lui lamesson și acesta să fiă provocat 
a-se retrage pe teritorul engles, er supușii 
eDglesI să fiă provocsțl să sprijinescă pe 
președintele Kriiger. La acesta depeșă a 
secretarului Chamberlain însă Robinson 
răspunse, că lamesson a nimicit totă legă
tura telegrafică și astfel îl pdte înounos- 
ciința pe acesta despre ordinațiunea guver
nului numai prin curieri. In fine alaltăerl 
sosi în Londra o nouă depeșă a comisa
rului Robinson, în care acesta raporteză, 
că curierii au ajuDs pe lamesson, și el a 
cetit proclamația, dăr a declarat: că-el 
nu luptă contra republice!, ci la cererea 
cetățenilor din Iohannesburg, merge să-le 
apere drepturile politice; deci nu se în- 
torce.

Aceste sunt soirile sosite pănă as- 
tădl asupra oonflictului din Afiica sudică. 
Nu se pdte prevede cum se vor mai des 
fâșura lucrurile.

SCIRSLE O LEI.
— 22 Decemvre.

Banffy și Brankovicl. Cetim în diarul 
„Srbobran* din Agram următorele : „Patrisr- 
chul din Carloveț a zidit în Zombor pe 
spesele sale un edificiu pompos pentru un 
institut pedagogic și a dispus, ca pe fron
tispiciu să se graveze în limba serbescă 
cuvintele: „Patriarchul George BrancovicI 
— poporului sîrbesc". In urma acesta mi
nistrul president Bâuffy a provocat pe pa
triarch să ștdrgă ultimele cuvinte, oăcl în 
statul „maghiar" nu esistă popor „sîrbesc". 
Patriarchul răspunse, că edificiul a trecut 
în posesiunea comunității biserieei serbescl 
autonome, și provocarea trebue să „fiă în
dreptată cătră acest for". Decă baronul 
Bânfiy, 4lce numitul diar, va persista pe 
lângă depărtarea acelor cuvinte, atunci ce
tățenii din Zombor să vor opune pănă la 
estrem.

Dela curtea italiană. Foile italiene 
scriu despre un incident interesant întâm
plat la palatul regesc de acolo, cu ocasiu- 
nea serbărilor de Crăciun. Regele Umberto 
a întrebat pe contele de Turin, că, cu ce 
iar face o plăcere mai mare? Contele a 
răspuns: — Permite-ml Majestate, să mă 
duc în resbelul din Africă. Acâsta mie cea 
mai mare plăoere. Tot asemenea dorințe au 
esprimat și principii de Aosta și de Neepol. 
Regele înainte de a-le da răspuns, s’a sfă
tuit cu miniștri săi, cari au declarat scurt 
și precis, oă lucrul acesta e frumos, der 
mai bine e pentru principi să rămână acasă, 
pentru-că să pdte, ca să pice în resbel, și 
de ore-ce conți și principi nu se pot afla 
prin totă tufa.

— o —
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Balul orașului Brașov în favorul fon
dului săracilor, după cum aflăm, se va da 
în 18 c. în sala nouă de concerte. Luând 
în considerare scopul umanitar al aoestei 
petreceri, e de sperat, că balul va fi bine 
cercetat. Bilete de intrare â 1 fl 50 or. 
și bilete pentru balcon â 2 fl. se vor pute 
căpăta la locurile ce vor fi anunțate 4fl®l0 
viitore.

—o—
Esposițiă internațională de tote obiec

tele ce aparțin navigațiunei și pescuitului 
va fi în Kiel (Germania) din 13 Maiu pănă 
la finea Septemvre 1896. Terminul de anun
țare pănă la 15 Ianuarie 1896. Cei intere
sați pot căpăta date amănunțite în biroul 
camerei comerciale din Brașov.

—o—
Din Purcărenî primim o însoiințare a 

d-lui preot Toma Giurgiu, care face cunos
cut, că s’a strămutat cu locuința din Zizin 
in parochia Purcăreni, unde se rogă a i-se 
adresa scrisorile în viitor. D-sa spune tot
odată, că la 17 Decemvre v. ’i s’a luat din 
cancelaria primăriei o epistolă sosită la 
adresa d-sale, înainte de-a o fi cetit. Făp
tuitorul e sciut, der nu mai vrâ să-i des
copere numele. Avis trimițătorului, care a 
■trebuit să sorie epistola cu câte-va dile 
înainte de 17 Decemvre v. c.

—o —
Musica militară va concerta Dumi

neca săra la Hotel Europa. In programa 
conoertului vedem, între altele, și jocul 
„Romana* de Ventura, începutul la 
ore. Intrarea 20 cr.

—o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la refularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moll lifer autul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincia s& să 
ceră preparatul lui Moli provădut cu marcă și 
subscriere.

Nou abonament
la

Cu fi lanuai*ie st. v.
se deaeSaiale nou ah onament îa 
«are invităm* pe toți amicii și spri
jinitorii foiel nostre.

iPrețul abonameniuBuis
Pentru Austro-Ungaria:

pe tui an ................................. 12 fL.
jpe șese Ivlzi-l ................................. 6 fl.
jpe trei 1-m.n.i ................................. C3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe un. a.n
-pe șese 1-u.n.r
■pe trei 1-ctn.i

AO fra.n.ci
20 „
IO

Vie
■Sie

Abonamente la numerele cu 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
un 3EÎ ................................................
sese luna .........

Pentru România și străinătate: 
un an ........ 
sese Bisni .... . .
i

Abonarea se pote face 
prin mandeîe poștale.

data

fl.
fl.

2
I

8 franci

ușor

î»e
pe 4

mai

Administrațiunea
„Gazetei Tr"ansi8vasueâfiî.

„Restaurarea” în Alba inferioră.
Aiud, 28 Dec. n. 1895.

Am văcjut’o și acesta și trecurăm 
peste ea; și eu nu mă mișc din loc pănă 
a vă reporta despre ea.

Te ia într’adevăr mirare, că de unde 
se adună cu mic cu mare atâția omeni de 
aoeeașl panură din comitatul Albei inferiore? 
N’avem ce nega, casa comitatului, seu mai 
bine dis,, sala de congregațiuni a fost ome- 
nesce plină.

Și tot omeni ei de ei.
D’apoi D6mne 1 atâtea mii de Români 

îu acest comitat, și sunt așa pasivi și to
tuși la una adunare ca acesta sunt așa 
mulți adunați, er Românii așa ni-
căiri.

Am veclut la început pe d-1 Dr. Bu- 
,nea și can. Gavrilă Pop și pe d-1 Dr. 

Brendușianu din Blașiu, pe urmă l’am vă- 
dut numai pe acest din urmă, — vădut, 
cătjut.

Cum așa? Eoă așa!
L’am întrebat, că cum a venit acâsta? 

Mi-a dat următorea deslușire :
„Duo advocatura ca advooat regnico- 

lar și oambial din 1862, începută în Arad, 
continuată în fostul comitat Zarand, și 
dela 1869 sunt publicat și advooațiez în 
Alba inferioră, cu începere în Bălgrad, și 
dela 1 Iuniu 1870 continuare în Blașiu; 
deci în Blașiu de 26 ani, nu cad sub nici 
una esoepțiune.

„După ce mi-a murit fiiul, pe care rni-1 
orescusem și-l inițiasem în ale cancelariei 
advocațiale, ce am urmat’o pentru unul din 
copiii-mi în curs de-o vieță, — când era 
deja mai gata advooat, m’am cugetat să 
concurg pentru postul de pretore, — în- 
țelege-mă bine, nu protopretore, ci numai 
pretore, — în Blașiu, care loo stă gol de 
mai mult timp din lipsă de individ cali
ficat.

„Cugetam, că cu salarul de pretore și 
cu ce mai trag din purtarea matrioulelor 
civile (150 ti.) să-’mi împart năcasurile 
vieții, puțină câtă o mai am ; și cu încetul 
îmi licuidez oanoelaria, care deja nu mai 
are oui să-’i rămână.

„Am făcut tot spre ajungerea acestei 
ținte; m’am adresat la comicele suprem, 
am mai vorbit cu mai mulți cunoscuți, în
cepând dela vice-oomitele Csato; toți au 
clis, că ar fi bine, și s’ar buoura de aoui- 
sițiă.

„Ce se făou, vă4uși!"
Aoestea mi le-a spus D-1 Dr. Brendu- 

șianu despre căderea sa, ce 'Îmi era ueîn- 
țelâsă.

Așa-dâră un om de-ai noștri, un Ro
mân, în comitatul Albei inferiors, numai 
pentru că-i sună numele românesce, doctor 
în drepturi, advocat regnicolar și cambial, 
în pracsă continuă dela începutul anului 
1862, fără nici o pată pe trecutul său, nici 
la atâta să nu potă ajunge, ca să fiă ales 
într’un post simplu de pretore?

D’apoi cum să nu trăim în egalitate 
de drepturi, cum să nu fiă țâra acesta așa 
de liberală față de naționalități, oa nici 
una alta.

Der ce căpătăm noi, și noi pentru 
noi, drept sângele cel peste măsură mult, 
ce-1 dăm noi în acest comitat față de Ma
ghiari? ce, pentru darea cea multă, ce-o 
plătim? Ce pentru celelalte povOre, ce le 
purtam în proporțiune ?

Eu sunt curios de una; și dâcă d-1 
comite suprem Daniel Zeyk este într’adevăr 
nobil și cavaler, îmi va răspunde la acâsta 
să vadă și alții.

Și aceea e, că:
De-6rece d-sa concursul, cu terminul 

preclus pănă la Dec. 21 n. c. l’a publicat 
ou provocare la art. de lege 1883 I., ca 
adecă în înțelesul acestuia să-și instrueze 
concurenții concursurile lor; și de-oreoe în 
înțelesul §-ului 3 din acel art. de lege se re- 
oere nu numai califioațiunea teoretică la ocu
parea posturilor, chiar și de pretori, ci și 
cursul administrativ probat înaintea unei co- 
misiuni speciale, care probă se admite numai 
după praosă, câtă este prescrisă în acea 
lege; deci să fiă cel ales nu numai absolut 
jurist, ci și probat din praosă: se publică: 
oare dintre cei 8 pretori aleși când a ab- 
solvat drepturile, unde și câtă pracsă a 
făcut, și când, și înaintea oărei comisiuni 
și-a probat facerea cursului administrativ? 
Pentru-oă acestea sunt reoerințele legii la 
care s’a provocat în concursul escris.

D-1 Dr. Brendușian firesce, că are în 
abundanță tote reoerințele acelui articlu de 
lege; der ceilalți, ceilalți, pentru cari a 
fost supernumeralisat, ore le au și ei ?

Eu nu cred, pănă nu văd.
Și cum se pote totuși? Se pote iată 

așa cum s’a făcut.
Vine fișpanul cu alaifl mare în sală, 

aci află adunață comunitatea comitatensă, 
care a fost adusă mai mult de astădată, 
căci altfel nu era cu putință să vină atâta 
om, tot de ai lor.

Aci cetesce fișpanul o vorbire de des
chidere cât de slabă; apoi provocă comu

nitatea să alegă 3 membri în oomisiunea 
candidătâre, oare la propunerea unui veoin 
al fișpanului, se alege; pe lângă aceștia 
însu-și cornițele alege 3 după placul său; 
și apoi acâstă oomisiune compusă din 7 
inși se retrage a oandida ; în urmă se re- 
întoroe și îi înșiră pe toți unul câte unul, 
oare numai singur a conourat, și mulțimea 
le strigă iljen! Pretori au trebuit 8, și can
didați, între oari si d-1 Dr. Brendușian, au 
fost 9. Aoum pentru ce chiar 9? Cetindu-i 
pe toți, și strigându-li-se la toți „iljen*: 
oând a ajuns șirul la D-1 Brendușian, care 
a fost citit penultim, dâr tare mole cetit, 
n’a strigat nimeni, dâr nimeni; Români oa 
în palmă ; a mai urmat apoi unul, nu soiu 
ce nulitate, der nu cu nume românesc, și 
rostit mai aspru de comite, și acestuia âră 
’i-s’a strigat „âljen".

Și cu acâsta punotum ; după care vine 
acum aldămașul dat de corpul oficialilor 
aleși alegătorilor, cari au strigat âljen!

Și se nu fiă bareml 3-4 Români la un 
act ca acesta, cari se strige cel puțin și e’ 
pentr’un candidat a cărui nume ’i sună ro
mânesce; <jic: Si nu fiă în comitatul Albei 
infcriore ațâți Români?

D’apoi unde-’s dâră Românii?
Vocabulul.

SOIRI ULTIME.
BucurescI, 2 Ianuarie 1896. Ban

chetul proiectat pe astă seră în on6rea 
părintelui Dr. Lucaciu s'a amânat. 
Liga presentă ca causă a amânării 
o înbolnăvire a lui Lucaciu.

BucurescI, 2 Ianuarie. In șe
dința de eri a camerei, Ionel Gră- 
dișteanu arătă, că nici în mesagiu, 
nici în proiectul de respuns nu se 
vorbesce nimic de cestiunea națională. 
Reamintesce primului-ministru înflă- 
căratele sale discursuri în favorea 
Românilor ardeleni, rostite pe tim
pul când era în oposițiă și întrbbă, 
decă d-1 Sturdza, ca prim-ministru 
al țerei, va împlini promisiunea pri- 
vitore la resolvarea cestiunei naționale ?

Sturdza cjice, că trebue se avem 
răbdare. Cetesce pasagiul din dis
cursul seu dela Iași, unde declară, 
că dorința sa cea mai viuă e, ca armo
nia cea mai frațescă se domnescă în
tre Unguri și Români.

Acesta e programul meu! —cjise 
Sturdza.

NECROLOG. George Matheiu, tipo
graf ca soț; Elena Matheiu ca fiică, Re
gina Schuster ca mamă, aduc la cunosoință, 
cumcă neuitata lor soțiă, mamă și fiică 
Luiza Matheiu născ. Schuster, după un 
morb repentin și-a dat blândul suflet în 
mânile Creatorului Marți la 31 Deoemvre 
st. n. 1895 în al 26-lea an al etății și al 
4-lea an al fericitei sale căsătorii. Bistriță, 
la 31 Decemvre 1895. Fiă-i țărâna ușâră !

DIVERSE.
Unde locuesce sufletul? Cu între

barea acesta s’a ocupat profesorul univer
sitar din Viena, Dr. Heinrich Obersteiner, 
într’o prelegere publică, ce a ținut’o cj’lele 
acestea. El a combătut părerea anatomiș- 
tilor, după cari reședința sufletului ar fi 
in pelqa creerilor. înainte de-a trece la 
argumentare, distinsul psieholog sa ocupă 
cu istoria doctrinei despre suflet. După 
credința Chin^silor, sufletul se află în sto- 
mao și de aci vine. 4*° el, starea sani
tara a stomacului stă în așa strînsă legă
tură cu aisposiția omului. După testamen
tul vechiu, popârele antice își închipuiau, 
că sufletul se află în sânge.

In epoca mai nouă mulți s’au ocu
pat cu studiarea dependenței, oe se află 
între consciința de sine și între activitatea 
spiritului. Douizetti, renumitul componist 
musical, afirma, că el lucrâză la compu
nerea pieselor numai cu partea stângă a 
creerilor. Descartes oredea, că un al treilea 
ochiu, pe care omul îl are în creeri, for- 
mâză adevărata residență a consciinței de 
sine.

Cei mai mulți sunt de părere, că spi
ritul este cu atât mai activ și mai puter
nic, ou cât este mai mare și creerul, dâr 
asta încă n’a putut’o dovedi nimenea. Este 
adevărat, oă bărbații, cari sunt în stare a 
desvolta o aotivitate spirituală mai mare, 
decât femeile, de obiceiu au creeri mai 
mari și mai grei, dâr dâcă vom ținâ semă 
de mărimea și de construcția corpului, vom 
afla, oă femeile sunt relativ în avantagiu 
față cu bărbații. Apoi oreerii copiilor nou 
născuți sunt relativ mai grei, âr ai pisicei 
sunt de două ori mai grei decât ai leului.

S’au făcut studii și cu creerii unor 
bărbați geniali, resultatul însă n’a dus la 
scopul dorit. Creerii lui Turgheniev aveau o 
greutate de 2012 grame, ai lui Cuvier 
1850, ai lui Liebig 1352, âr ai lui Gam- 
betta numai de 1100 grame. Față cu aceștia 
s’a constat, că într’un spital de muncitori 
a murit nu de mult un muncitor, ai căruia 
oreeii aveau o greutate de 2100 grame. 
In general, creerii unui bărbat cu judeoată 
normală forte rar se întâmplă să aibă 
creeri mai ușori de 1000 grame. Iaioții de- 
altmintrelea au creeri forte ușori și de-un 
volum mic. In total oapabilitatea spirituală 
a omului nu tot-dâuna stă în legătură cu 
mărimea creerului. Acâsta o dovedesoe și 
împrejurarea, că creerii unui nebun forte 
rar se întâmplă să se deosibescă de-ai unui 
sănătos.

Mulți au cre4ut, că vor putâ hotărî 
puterea de activitate a spiritului după ver
gile aflătore pe suprafața creerilor, dâr nici 
așa n’au putut ajunge la nimic. Creerii 
unei vulpi, a căreia istețime e raounosoută, 
sunt forte puțin brăzdați, pe când ai vi
telor cornute, cărora nimenea nu le atri- 
bue o mare inteligență, sunt forte brăzdați.

Din tote acestea eruditul profesor 
conchide, că locuința sufletului și hipote- 
sele privitâre la oapabilitatea spirituală 
sunt și astă4i tocmai așa, ca și în timpu
rile vechi, curate presupuneri, a căror te
meinicia e forte problematică.

Capul lui Oliver Cromwell. In pressa 
engleză se disoută mult asupra reliqiilor 
lordului Oliver Cromwell, și cu deosebire 
asupra capului său. Trupul lui Oliver 
Cromwell a fost înmormântat în domul 
Westminster, dâr pe timpul resturării 
Stuar4ilor a fost desgropat, i-au tăiat cepul 
și trupul fără cap a fost acățat în furcile 
dela Tybur. Capul marelui conduoător al 
Puritanilor a fost ținut mulți ani pe frun- 
tița sudică a domului Westmiiuster, când 
odată a fost aruncat jos de o furtună 
mare și soldatul ce stătea pază l’a luat la 
sine. Familia soldatului mai târ4iu a vân
dut capul lui Cromwell; așa trecu acâsta 
reliquia din mână în mână pănă când în 
fine ajunse în proprietatea unui Gentleman 
în Kent. Corpul lui Cromwell, după cum 
se susține, a fost furat de sora lu’ și de 
soția lui și a fost înmormântat sub porta 
delaoasa familiei Fanoouberg din Yorkshire. 
Capul lui Oliver de mai multe ori a fost 
esaminat de scrutători istorici.

L s t e r a tu S' â.
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: România agricolă, studiu 
economic de Dr. Geo'ge Maior, profeso- 
de agrioultură și fost estimator espert la 
Banca agricolă din BucurescI. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valorea 
acestui important studiu este cunoscută ce- 
titorflor noștri din „Gazeta Transilvaniei". 
Purem 4ice, că e un studiu economic scris 
cu adevărată pătrundere asupra României 
din tote punctele de vedere. In cercurile 
de aici aoest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs ohiar un fel de sensațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de Carpațl, unde ar fi forte de dorit, ca 
toți patrioții adevărați, mai ales însă băr
bații dirigenți să se ocupe în modul cel 
mai serios cu cestiunile tractate în scrierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt de-o importanța 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării.

Proprietar : Or» Aufe!

Redactor responsabil: Greg®>s*iu ssaior.
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Cursul !a bursa dâra Vîena.
Din 2 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.15
Renta de oorone ung. 4% • • • 98.60
Tapr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o • 123.50
luipr. căii. fer. ung. în argint4t/2°/l) 100,90
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . • 96.50
BoDurî rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 151.— 
Loauri pentru reg. Tisei și Segedin. 139.25
Renta de hârtie austr.................. 99.95
Renta de argint austr.................. 99.95
Renta de aur austr.......................121.15
LosurI din 860 .................... .... 147.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 998.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 391.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 356.50
Napoleoudorî.........................................9.6T/2
Mărci imperiale germane . . . 59.27‘/2
London vista....................................121.40
Paris vista.................................. 48.05
Rente de corone austr. 4%. . . 99.90
Note italiene.................................. 44.1272

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.53 
Argint român. Cump. 9.44 Vând. 9.48 
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vend. 9.60 
Galbeni Cump. 5.66 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 128,— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59.— Vend. — 
Lire turcescl Cump. 10.74 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5”/0 100.75 Vend. 101.75

Publioațiune.
Comitetul bisericelor române 

gr. or. din Bran, pe basa concesiu- 
nei ministeriale dtto 30 Octobre Nr. 
79960 1/2, vBswle spre esploa- 
tare în total pădurea de 
brad din mnetele „B*rediișu“ 
situat în apropriere de centrul Bra- 
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 pană la 10 ore a. m. în 
[|iua licitațiunei.

Amatorii de cumperare au a de
pune atât la licitațjă cât și în oferte, 
vadiu de 600 v. a. fl., er plus ote- 
rințele îndată după finirea licitațiu
nei e îndatorat a depune în bani 
gata suma de 2000 fi , er vadiul i-se 
va corn pută la rata din urmă.

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

Condifiunile de vencj&re se pot 
vedea la presidiul comitetului.

Bran, în 16 Dec. 1895.

Leontin Puscariu. George Babeș
secret.
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W De anul nou, Ifitoroc nou. "Wî 

Ne mai pomenite șanse de câștig 
oferă a

H-a LOTERIE DE CL. UNGARA
concesionată de stat.

fi&Ș" Priiua tragere a loteriei deja "W 

la 5—8 Februarie 
Din 120,000 losuri la sorțirea a trei clase, sunt 

45,007 Câștiguri 
în sumă totală de

None milione doue sute de mii corone 
Uritieză deci la tragerea loteriei 

pe |2 losxxrzL -lxxi. câtstî.g'- 
Câștigul cel mai mare în cas favorabil este de 

„UN MILION".

I'

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.
Cassa ie ’bancă., comîsitae și 

de schimb
Telefon

Nr. »O.

NUSSBĂCHEE. & BEER E S «i, 3 C ~V.
Avem onore a recomanda serviciile ndstre în tbte afacerile și 

transacțiile de bancă și anume:

Cumperăm și vindem hârtii de valore indigene și stre
ine, acții, scrisuri' fonciare, obligații, după cursul dilei.

'RPdfini QVQUQllPl până la 8O°/o din valbrea cursului pe haitii de 
lUludlll d i dlluUl valbre ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

7O°/0 din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată. 
Rescumperăm fără nici o detragere totfeliul de cupone. 

BscoinDtam polițe ■rale 1X7' terliim
piețele Europei, cum și transociene. 

cu provisibne mici pe tâte piețele comerciale 
europene și transociane.

în socotelă, corent și bonificăm DO nn||n 
interese după învoire pană la J T llUlLU, 

la tragere cu câștigul cel mai mic, pen
tru diferința cursului.

0 premie: 600,000 corâne pe urma
1 Câștig principal â 400.000 7 Câștiguri ă 10.000
1 n n „ 300.000 14 n w 8.000
1 # n „ 200.000 34 w n 6.000
2 W n „ 100.000 16 n 4.000
1 n n „ 80.000 120 n n 2.000
2 r n „ 60.000 226 n 1.000
4 n ti „ 40 000 200 n n 400
2 n » „ 30.000 4370 w Y) 200
4 n n „ 20 000 9000 n n 120
2 n ti r 10.000 ¥ 9000 n !9 80

și 22,000 câștiguri de 150 cordne.

LosurI originale clasa I. « Losiffl oripale COliipI. neutrii tilt 3 Cl. 
7i los lA los 7< los Vio los 7» los 4 7> los 7a los 7* los 7» los 7» los 
so a. ao a. .5 n. « ti. ta. $ 00 a. a. w.» a. o a. 3 a. 
recomandă .și trimite plătind înainte prețul, seu 
cu ranifrursă

Casa de bancă

ACI JACO L 
Brasov.>

La tragerea trecută a loteriei I de clasă ung. din losurile vendute 
de noi au câștigat Una sută cinci mii de corone.

Elitam CJiBCuri
Primim flejuneri
Âsiorăin “7 ™ tari

Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în
pcsiție ori și ce hârtii de valfire a-le tinde, după cursul cjileb —

Suntem ia disposiție de a da informațiunl și deslușiri specia
liste. — Convertim capitale plasate în efecte, cari aduc interese 
mici, în efecte cu interese mai mari.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și streină- 
tate în mod f6rte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a Băncei Ungare de eSCOmpt 
SÎ SChîmb, suntem în plăcuta posiție de a fiualisa forte avantagios

3
ȘÎ Schimb, suntem în plăcuta posiție de a fiualisa forte 
tote traDeacțiunile de bancă. &a
Promese la 

fote tragerile 
de loterie.

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

Revisie de 

losuri gratis.

vis!
Prenumerațiunile Ia Gazeta Transilvaniei so potâ face și reînoi 

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

■ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s£ binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Âdmmistraț. „Gaz. Trans/'

1

SS?" Pentru porto și lista raștisiiorilor pentru o clasa 
sunt S3 cr. a se trimite. -w

Veritabile numai, deeă tiăeare euttii este prevetpită eu marea «Ie u 
ajterare a iui A. UioSt și cu suHjsca-lerea sa. A

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- >'< 
taților celor mai cerbicose la stomach și pântece. în contra cârceilor și acrelei la sto- 
mach, coiistipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haeinorhoidelor și C 
a celor mai diferite bble femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce A 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. ■— Prețul unei cufiioriginale sigilate I fl. v. a.

F<>ls>ficațiile. se vor urmări pe cale judecătorescă. C
Franzbrannftweîn și a lui Moli. g

VSritâbîîU nUmâî ^ecare ^iclă este provădutâ cu marca de scutire și cu țf

Franzbranntwein-ul și sarea este foite bine cunoscută ca uu remediu poporal cu de- v? 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. CtJ 
Prețul unei sticfe-originale plumbate 90 cr. A'

Apa de gurănSaSâcyl a Im
(Pe basa de natron Acid-salicilic<)

La.întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulți, asigureză 1 cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea pi-ineipală. prin
Farmacistul A. N1OS«JL,

c, și r. furmsor al curții imperiale Viena, 'Mata 9 x 
Comande din provinciă se efectueză dilute prin ramhursă poștală. w

La deposite sg se ceră anumit preparatele provitțute cu iscălitura și marca w 
de apgrare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellomen și ' ' 
Ed. Kugler, engros la D. Eretnia Nepoții, J. L. & A. Hessliaimer, Teutsch & Tarfler, Fritz &V 
Geisberger. 46-52 W

gSST Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei“ 
â 5 cr. se potfî cmnpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


