
Mctmei Admiăish’ațiQBea, 
si Bosrafia:

Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori noitancata nu oe 

primeao. “Manufloripte nu oe 
ratriiaet.

IHSERATE se primeao la Adml- 
nlatrațluneîn Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri de anunoiuri: 

în Viena: M. 2>uJw, Htinrieh 
Schakk, Rudolf Kosse, A. Oppeltks 
Nachfolger; Anton Oppeb'k, J. 
Dannsbcr, în Budapesta: A. V. 
âoldbergsrg, Eckstein Bornai; în 
Bucuresoi: Agsncc Havas, Suo- 
ouraale de Roumanie; în Ham
burg: Karolyi <& Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe o ooionă 6 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
acria 10 cr. b6u 30 bani.

LIX.

„Gazeta1* iese în flă-care îi.
ÂDonamBHte pentru Austic-Uugarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

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

Pantru Somalia si strâmtate;
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 frânai.

Se prenumâră la t6te oficiele 
poștale din întru și din atară 

și la ddL colectori.
Ihraamfflitnl mira Brașov 

administrați unea, piața mare, 
Tfirgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe sâse 
luni 5 fi., pe trei lunî 2 fi. 50 or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un eeemplar o cr. v. a. 
b6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a oe plăti înainte.

Nr. 11. Brașov, Lum-Marti, 16 (28) Ianuarie 1896.

Cianadiane.
In ședința de Sâmbătă a ca

merei ungare au venit la rend pe
tițiile acelor municipii, cari în frunte 
cu comitatul Cianad au petiționat, 
ca se se decreteze maghiarisarea 
ex officio a scdlelor poporale confe
sionale prin prefacerea lor în scole 
de stat.

Spiritul, în care a urmat dis- 
cusiunea în acesta cestiune, a fost la 
înălțimea avântului extra-ordinar, ce 
l’a luat șovinismul unguresc în anul 
Domnului numit al mileniului.

Nu-i de lipsă sâ intrăm în me
ritul acestei discusiunî, ci va fi de 
ajuns se dăm cetitorilor în t6tă scur- 
țimea resumatul celor ce s’au vorbit 
în acâstă privință în ședința de Sâm
bătă. De aci se va putâ lumina și 
orienta fiă-care în destul.

Etă cum a urmat discusiunea, 
după ce s’au pus la ordinea 43ei 
petițiunile pentru trecerea instruc- 
țiunei publice în manile statului:

Raportorul Carol Szâsz cfio0> că aceste 
petițiunl puu pondul principal pe oresoerea 
națională. In ele se spune, oă mai esistă 
multi învățători, cari nu vorbesc limba ma
ghiară și nu preleg in spirit național, la 
ceea oa ar fi forte mult de vină veleitățile 
naționalităților. Comisiunea propune, oa pe
tițiunile să se predă spre studiare mi
nistrului de culte.

Geza Polony i: Esistă numai două 
partide în Ungaria, oarl au luat în pro
gramul lor instrucțiunea confesională, adecă 
partida poporală și naționalitățile. De aoeea 
nu trebue cruțată nici o jertfă, ca instruc
țiunea poporală să trâcă în manile statului. 
Vorbitorul propune ca ministrul de oulte 
să aștârnă un proieot de lege privitor la 
ștergerea instrucțiunii confesionale și intro
ducerea instrucțiunii de stat.

Ministrul de culte și instrucțiune pu- 
blioă Iuliu Wlassics: Spune, oă cestiunea 
sulevată în petițiunl este de fârte mare în
semnătate. Statul ridioă șoâle poporale 
acolo unde este trebuință, deâreoe se scie 
prea bine, că între 16,681 de șoâle popo

rale numai 1096 sunt de stat și numai 18% 
sunt de natură neconfesională; și că dintre 
2,270,000 de copii obligați la șcâlă, numai 
100,000 învață în șoâlele de stat. Mai de
parte se scie, oă șcâlele de stat se înmul
țesc încet, și că sunt ani în cari numărul 
școlelor poporali de stat nu se înmulțeso 
de loo; că 2% dintre învățători nu sciu 
unguresoe; că în 652 școle gr. cat., în 846 
gr. or. și în 234 evang. luter. instrucțiunea 
în limba maghiară se face fără de nici un 
resultat; și că în fine în numărose locuri 
școlele poporale sunt cuiburi de panslavism și 
dacoromânism.

Reasamându-se tâte aceste, statul faoe 
tot oe pote în favorul instrucțiunii de stat, 
der, dâcî petițiunile intenționăză, oa statul 
să susțină tdte șcâlele poporale, atunol el 
acâsta n’o pâte aproba din punot de ve
dere financiar și din punctul de vedere al 
oportunității; deâre-oe trecerea a 16,681 de 
șoâle poporale în administrația scaiului ar 
oere suma de 26—30 miliâne florent.

Guvernul însă se vanisui de-a sohimba 
proccderea disciplinară privitor la machina- 
țiunile și agitațiunile dușmănise statului, 
deâre-ce procederea autorităților confesio
nale nu se întâmplă cu destulă strioteță; 
mai departe guvernul va ridioa șoâle de 
stat în acele comune, unde maghiarismul 
este în minoritate și este espus pericolului 
amalgsmisărei. Cere să se primâscă propu
nerea oomisiunei petiționare. Se primesce!

CRONICA POLITICA.
15 (27) Ianuarie.

Consiliul ministerial ungar, la propu
nerea ministrului de culte s’a esprimat în 
principiu pentru sprijinirea preparândielor 
confesionale. Suma care se va pune spre 
acest scop la disposiția ministrului de culte, 
va fi — 3000 fi. Se înțelege, că subven- 
țiunile se vor distribui numai ou următârea 
oondițiune, statorită de guvern: „ca admi- 
nistrațiunea statului se potă avea o anumită 
influință asupra respectivelor institute*.  Bravo 
"Wlassics!

*
După datele culese la Direoțiunea 

generală a vămilor, asupra roișcarei co

merciale a României cu Austro-Ungaria 
în timp da 10 ani, dela 1885 pănă la 1894 
inolusive reiese, că totalul mărfurilor im
portate de România din Austro-Ungaria 
și exportate de România în Austro-Unga
ria, se uroă la suma de 1,120,381,850 lei; 
oă .din acâstă sumă 806,420,161 lei apar
țin comeroiului de importațiune, âr corner- 
ciul, de exportațiune este representat nu
mai prin cifra de 313 miliâne. Astfel pe 
când valârea mărfurilor importate din 
Austro-Ungaria în țâra românâsoă este 
aprâpe egală cu aoeea a mărfurilor impor
tate din Anglia, valârea mărfurilor ce 
vinde România Austriei, de abia atinge 
proporțiunea de 11 la sută din valorea 
produselor agricole exportate. Cu alte cu
vinte, Austria a vândut României produse 
manufacturate pentru 500.000,000 mai mult 
decât valârea produselor agrioole ce a 
cumpărat din România; adecă în acâstă 
periodă de 10 ani România a plătit numai 
Austro-Ungariei un tribut de-o jumătate mi
liard. Disproporția acesta, 4'oe „Curierul 
Finanoiar14 din BucurescI, provine esolusiv 
dela șicanele oe face Ungaria produselor 
române la intrarea lor în acea țâră. Aceste 
șioane păgubesc atât România, oât și pe 
însă ti morile ungare, cari ne mai putând 
amesteca grâurile ungare cu grâurile ro
mâne pentru a produce o făină mai bună, 
amenință ou ruina. Aceleași șicane se ob
servă și la esportul de vite al României, 
cari nu pot pătrunde prin Ungaria la 
Viena, făcând ca astfel ’să sufere și Ro
mânia și târgul Vienei, oare nu odată 
s’a ridioat în contra acestor șioane.

♦
ț)iarul engles „Daily Chronicle*  pri

mesce din ConstaDtinopole depeșa, oă în 
Arabkin au fost masacrați peste două mii de 
Armeni in modul cel mai îngrozitor, și par
tea orașului locuită de Armeni a fost arsă.

*
D. G. Palladi, ministrul român al do- 

menielor a ,depus Marți pe biroul Sena
tului proeotul de lege pentru modificarea 
unor articole din legea pentru ven4area 
bunurilor statului român în loturi. Acest 
proieot ooprinde oâte-va modifioărl însem
nate, între altele acelea ale articolelor 2, 

17 și 35. Ast-fel loturile, în loo d’a fi de 
5, 10 și 25 de heotare, vor fi numai de 5 
hectare. Preoții și învățătorii nu vor fi 
esclușl, ea pănă acum, dela cumpărarea de 
loturi.

*

Proeotul de lege presentat oamerei 
române de D. General Budișteanu, ministru 
de resbel, prevede următârele sporiri de 
solde pentru oflcerii români: Pentru gene
ral de div. 1450 tei lunar; pentru general 
de brigadă 1200 tei lunar; pentru colonel 
950 lei lunar; pentru loc.-colonel 720 lei 
lunar; pentru maior 550 tei lunar; pentru 
sub-loootenent 300 tei lunar; pentru insp. 
de musioă 460 lei lunar; pentru șef de 
musioă 200 lei lunar; pentru sub-ofio. de 
adm. 120 lei lunar; pentru elev gard de 
geniu 100 tei lunar. In total sporal la bud
get va fi de 1.500.000 tei numai din solde, 
și de 3 milione împreună cu alte sporiri 
pe eseroițiul 1896/97.

Prima bibliotecă română ambulanta.

ErI, după oum s’a anunțat în numărul 
precedent al „Gazetei14, s’a inaugurat și 
predat în folosința poporului român din 
comuna Feldiâra, lângă Brașov, prima bi
bliotecă română ambulantă, înființată pentru 
popor de cătră Comitetul din Brașov al 
Asooiațiunei transilvane.

Biblioteca se trimisese la Fcldiora cu 
două (jfi® înainte, deschiderea și presen
tarea ei poporului s’a făcut însă numai erl 
prin membrul din comitet, d-1 Gr. Maior, 
care în acest soop a mers anume la Fel
diâra.

Românii feldioreul, oarl așteptaseră aoest 
moment cu un fel de nerăbdare, ținură să 
dea actului un timbru solemn, — luoru, 
ce nu li-a succes tocmai în măsura dorită 
și proiectată de ei, deâre-ce întrevenind 
erl un cas de mârte în familia d-lui învă
țător și dirigent de cor St. Taus, n’a pu
tut coopera te acâstă serbare și corul plu
garilor, care este fala și podâba Românilor 
din Feldiâra.

Inaugurarea s’a făcut în edificiul fru- 
mosei șoâle românesol, care era înțesată 
de popor. D-1 Maior într’o vorbire mai

FOILETONUL „GAZ. TRANS.14

Namman Abbas.
De C. Tanera.

(Urmare).

In ourend Namman Abbas, călărind 
în galop, dispăru dinaintea ochilor veri
șorului său. Mâronitul niol-odată nu plâoă 
alt-mintrelea, oând călăresce, decât numai 
în galop. Călăritul lin este usat în Siria 
numai atunol, dâoă călărețul dă peste dru
muri fârte rele, dâlurl piecjișe sâu abisuri 
periculâse.

Jos te țărmurul mărei mediterane se 
revărsau racjele sorelui. împrejurimea ora
șului Beirut este o adevărată grădină. 
Frăgarl, pe cari se acață vițe de viă, olivl, 
pomi, banani se însohimbă ou plante de 
deoorațiune și ou plante oațărătâre. Case 
întregi sunt acoperite cu glioinie admira
bile și ou ros9 mirositâre. Prin peisagiul 
ucesta colorat se văd iol-oolo strecurându-se 
dumbrăvi de pinii, asemenea unor conturi 
de umbră, și din verdâța acâsta se ridică 
oasele albe, moșeele și bisericile din Beirut. 
Icâna acâsta minunată este încunjurată la 

Nord, Vest și Sud de marea albastră 
pstinsă, âr 1a Ost de lanțul imposanților 
munți ai Libanouului, ou costele și stân
cile lor roșie-brune și ou pisourile lor aco
perite cu zăpadă.

Prin acest ținut oălărea Mâronitul 
fără nici o amânare. El se oprise în Bei
rut mai lung deoât era îndatinat, și aoum 
voia să câștige timpul pierdut. Tot într’un 
galop perourse el drumul prin pădurea de 
pinii, numită el Hersch, pană la monu
mentul lui Franoo-Pașa. De-aoolo se în
cepea suișul; aoum trebuia să oălărâsoă 
numai în pași. Jumătate din înălțimea mun
telui stătea aoum liberă înaintea oohilor săi, 
de-asupra satului Are’ja se înoepeau însă norii 
deși, așa înoât jumătatea din sas a Liba- 
nonului trebuia să-o percurgă prin câță.

Namman Abbas însă, nu-șl făoea niol 
o grije, ci călărea mai departe cu ouragiu. 
In ourend fu înouujurat de câță, așa încât 
el nu mai putea vedâ decât cel mult in de
părtare de 10—20 de pași. Cu tâte aoestea 
trecând el oălare pe lângă hanurile (birt) 
esoh-Soheoh Mahmud, Budoohaus șiRuwesel 
el Hamra, te cunosou și tot-dâuna soia 
unde se află. După 3 âre el treou prin 

stratul de câță. Aoum ajunse în regiunea 
sălbatioă a stânoilor. Cu tâte oă el aoum 
putea vedea mai departe, totuși călăritul 
deveni aoum pas de pas mai periculos, de
âre-oe se pornise un vânt aspru și pu- 
ternio, oare aduoea zăpadă. Sdravănul băr
bat resistâ sălbătăoimii visoolului, și armă
sarul său din timp în timp îșl scutura ză
pada de pecâmă. Cu oât se suia mai sus, 
ou atât privirea îi era mai liberă și numai 
ici și colea trecea oâte-un nouaș peste 
drum. La spatele călărețului părea, oă să 
întinde o mare nemărginită sură. înaintea 
lui se ridicau stânoile acopeiite cu ghiață 
și zăpadă în tâtă pompa lor sălbatioă-ro- 
mantioă. Câte-odată Abbas trebuea să-și 
pleoe capul și să-l asoundă în mantilă, de- 
âre ce vântul îi sufla zăpada reoe în față, 
așa, înoât îi era imposibil să privâsoă îna
intea sa.

Astfel ajunse el la hanul Mischir. 
Acolo poposi pentru de-ași aduna nouă pu
teri, căoi aoum se începea oea mai grea 
parte a drumului. După o jamătate de âră 
încăleca din nou. După 40 de minute 
ajunse pe vârful pessului 1a o muchie de 
stâncă, de oare se temeau toți locuitorii 

din acel ținut. Auleo, oum fluera viscolul, 
oum sburau fulgii de zăpadă de-a lungul 
oâmelor de stând, oum se uroau ârășl in 
sus, și numai departe, departe, oădeau colo 
jos în vale, unde vântul nu mai avea atât 
de mare putere !

Namman Abbas privea ou oohl cu
noscători 1a tempestatea acâsta sălbatică. 
Păn’ acum fusese încă aooperit de păretele 
de stâncă, în ourend însă, trebuea să âsă 
afară la orcan. Strânse mai bine zăbrelele 
armăsarului și îndreptă animalul fidel, oa 
să trâoă aprâpe lipit de păretele stânoei, 
pentra-oa să fiă cât să pâte de departe de 
abisul, oe să deschidea 1a cealaltă parte a 
drumului. De abia scăpă de ootitura de 
stâncă, și de-odată îl apucă viscolul, ca și 
oând ar voi să-l arunce în abis, și zăpada 
amestecată ou ace de ghiâță îl lovea, oa 
și ou biolul, în față. Dâr oalăreț și calul 
nu slăbeau. In mănia tuturor puterilor tur
bate ale naturei, ei îșl urmau calea. In- 
tr’un moment, când un vârtej de oroau 
trecu peste el, și vântul părea oă stă în 
loo pe oâte-va Beounde, Namman Abbas îșl 
soâse din manta ceva mai bine nasul și 
oohii pentru de-a se putea orienta unde se 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr 11—1896

lungă arătă soopul și intențiunile, de cari 
a fost condus comitetul Despărțământului 
oând a luat hotărîrea de-a înființa biblio
teci poporale; vorbi despre cartea româ- 
nâsoă, despre folosul și însămnătatea ei, 
aducând esemplul mai multor bărbați mari 
din istoria nâstră națională, oarl și-au jert
fit binele și fericirea vieței în luptă pentru 
cartea românâsoă, etc. etc. La acâstă vor
bire, urmată de însuflețitele strigări de „să 
trăâscău ale poporului, răspunse d-1 parooh 
local Iosif Micw. D-sa dete espresiune mân
driei, oe o simte poporul român din Fel- 
diora prin distinoțiunea, ce ’i-s’a făcut din 
partea comitetului Despărțământului, care 
nu numai că a ales acâstă comună ca loo 
al întrunirei adunărei generale din urmă, 
dâr a început cu Feldiâra și punerea în 
oirculațiune a primei biblioteci românesol 
ambulante. In numele poporului feldioran 
mulțumesce oomitetului și delegatului aoes- 
tuia pentru jertfele și ostenâla adusă, asi
gurând, că poporul feidiora doritor de 
carte românâscă va sci la rândul său să-șî 
arate recunoscința pentru marele serviciu, 
ce i-se faoe prin instituirea acestor biblio
teci. Vorbirea d-lui parooh Micu fu de-ase- 
menea urmată de sgomotose urări de „să 
trâscă" la adresa comitetului.

După acestea d-1 Maior deschide bi
blioteca, face o scurtă schițare a cărților 
din ea și cetesce instrucțiunile privitore la 
administrarea biblioteoei. S’a ales apoi ca 
bibliotecar d-1 Aohim Constandm, care este 
tot-odată efor al biserioei și membru în 
Agentura Asooiațiunei, er la urmă s’au îm
părțit, prin însu-șl delegatul comitetului, 
primele cărți poporului doritor de cetit. 
Cărțile și-le alegeau plugarii înși-șl, după 
catalog; oea mai mare trecere au avut’o 
istoriile naționale, ca d. es. Istoria Româ
nilor sub Mihaiu Vodă-Vitâzuî de Bălcesou, 
Istoria Românilor de Petru Maior etc., 
cari erau cerute de câte 4—5 înșl de-o- 
dată.

Biblioteoa s’a depus în eanoelaria 
Eforiei și va fi deschisă în fiă-oare Durni- 
neoă după eșirea din biserioă.

După drele 7 săra poporul s’a îm
prăștiat vesel și mândru, că acum nici în 
privința bibliotecii, cum dmeau ei, „nu 
stau mai îndărăt ca Sașii."

*
Etă, în fine, și instrucțiunile privitore 

la administrarea biblioteoei, cari instruc
țiuni insă de-ooamdată sunt numai provi- 
sorii, rămânând a-se complecta după piaxă 
și după trebuințele ivite:

Instrucțiuni pentru administrarea 
Bibliotecii.

Art. 1. Din taxele membrilor ajută
tori (1 fi. la an) și binefăcători (1 — 10 cr. 
la an) se întemeiâză o bibliotecă, oonstă- 
tătore din cărți românescl de valâre, alese 
și întoomite pentru trebuințele cetitorilor 
noștri de totă categoria. Ea formâză pro
prietatea Asooiațiunei și stă sub suprave- 

află. Privirea lui cădu spre oâsta piezișă 
de-a drâpta drumului. Ișl încorda privirea 
pentru de-a putea străbate volbura de ză
padă.

Ce însemna aoâsta?
Armăsarul de-odată stătu în loo, cu 

tâte oă viscolul se porni din nou ou pu
teri îndoite. Călărețul îșl încorda diu nou 
privirile, dâr nu văcju nimic, deoât zăpadă. 
Deja călărețul voia să plece mai departe, 
când o nouă pauză a vântului îl făcu să 
se oonvingă, oă el nu se înșelase.

Colo zăoea o trăsură, de oare Damas- 
cienii distinși se îndatinau a se folosi în 
călătoriile lor peste munte, mai ales, oând 
călătoreau femei, copii seu âmenl mai bă
trâni. Amândoi oatîrn zăoeau rnorțl la pă
mânt. Lângă ei zăcea căcjut pe spate un 
vizitiu, cum se părea, mort, și lângă cela
lalt părete a stâncei, un al doilea. Din tră
sură fâlfăia o batistă albastră.

„Aiol s’a întâmplat o mare nenorooire. 
Probabil, oă voifi pute înoă ajuta!" îșl 
gândi Namman Abbas.

(Va urma). 

ghiarea mijlocită a Comitetului Despăr
țământului.

Art. II. Biblioteoa este împărțită în 
giupe, având fiă-oare grupă aoeeașl mă
rime, oărțl cam de același preț, aș«4ate in 
dulapuri de același fel. Cărțile singurati
celor grupe însă sunt de cuprins diferit 
de al celorlalte. Fiă-oare grupă de cărți 
are însemnat pe dulapul său un număr ro
man și se numesoe : „'Biblioteca Rr....u

Art. III. Fiă-care grupă de cărți se 
dă în îngrijirea unei Agenturi, care o va 
pune la disposiția poporului român din co
muna sa pentru întrebuințare. In acest 
soop Agentura alege pe unul dintre mem
brii săi ca biblioteoar, care va avâ să se 
ooupe în speoial cu administrarea biblio
tecii, să îngrijâscă de bunăstarea ei și să 
împrumute pentru cetire cărțile din biblio
tecă pe lângă observarea următorelor re
guli generale:

1. Fiă-care loouitor român din co
mună, care scie ceti, are drept de-a îm
prumuta cărți din bibliotecă, fără a plăti 
nici o taxă. Aoest drept și-l pâte perde 
cine-va numai în oașul, dâcă s’ar ade- 
yeri, că din rea voință, ori nepricepere 
păgubesce biblioteca, perde oărțile, le 
strioă, ori le murdăresoe fără nici o 
cruțare.

2. Nimenea nu va pute împrumuta 
de-odată, decât o singură oarte, pe care 
împrumutătorul cel mult la o lună de 
dile dela data împrumutărei este dator 
a-o da îndărăt biblioteoarului. Pănă oând 
n’a înapoiat cartea, nu pâte împru
muta alta.

3. împrumutătorul este răspunzător 
pentru cartea împrumutată, pe care la 
cas, dâcă ar perde-o, ori nimici, e dator 
să o plătâscă.

4. Bibliotecarul va purta un re
gistru în regulă, în care va însemna ime
diat numele împrumutătorului, cartea îm
prumutată, <jiu,i oând s’a împrumutat 
și diua când s’a înapoiat cartea. Pe 
basa acestui registru, bibliotecarul va 
face în fiă-oare an un raport statistio 
cătră Comitetul Despărțământului, în cure 
va arăta, cari cărți de câți cetitori au 
fost cetite în decursul anului.

Art. IV. Fiă-care grupă de cărți va 
sta într’o comună numai un timp anumit, 
pe care îl va fix i adunarea generală. După 
trecerea acestui timp, Agenturile vor schimba 
între sine biblioteoile. Schimbarea se va 
face în același timp pe întreg teritoriul 
Despărțământului, pe lângă stricta obser
vare a instruoț’unilor, oe se vor da din 
partea comitetului. Comitetul va arăta tot
odată și ordinea strămutărei bibliotecilor 
dintr’o comună într’alta; aoâstă ordine va 
fi stabilită după principiul, ca în decursul 
timpului fiă-oare grupă de cărți se stațio
neze pe rând în tote cele 22 comune află- 
târe pe teritorul aoestui Despărțământ.

(L. S.) (Subscris: Comitetul.)

Pentru „justificare".
InaÎDte cu 4ece 4^e ni-s’a fost 

trimis spre publicare un „protest", 
sub care figura la locul înteiu nu
mele Lucaciu, după care urmau alte 
cinci nume de membri din comitet. 
Acest „protest" avuse scopul vedit 
și declarat de-a accentua înaintea 
publicului român de dincbce și de 
dincolo de munți ruptura întâmplată 
în sinul comitetului la li Ian. n. 
1896.

Ruptura seim, că a urmat din 
causă, că Lucaciu și soți au voit se 
salveze situațiunea d-lor Albini Russu 
și Duică, compromiși în conflictul 
ce aceștia l’au provocat cu Dr. Rațiu 
și cu comitetul, și au voit se-o Iacă 
cu ori-ce preț, mergând pănă a sus
ține, că dela salvarea situațiunei 
personale a acelor domni atîrnă sal
varea situațiunei grave a partidului.

Cetitorii noștri sciu din ce mo
tive noi n’am putut da loc acelui 
„protest". Cel mai de căpeteniă mo
tiv a fost, că n’am aflat a fi con
sult și demn de-a se apela la forul 

publicității într’o cestiune de neîn
țelegere în sinul unei consfătuiri con
fidențiale a membrilor comitetului, 
care cestiune trebuia adusă mai în- 
tâiu înaintea forului bărbaților de 
încredere ai partidului, singur com
petent de-a o resolva și tranșa în- 
tr’un chip sâu într’altul.

Acum vine d-1 Dr. V. Lucaciu, 
— de astă-dată nu prin mijlocirea 
altora, ci însu-șî și de-a dreptul — 
și ne râgă se dăm loc unei scrisori 
ce a adresat’o președintelui Dr. 
Rațiu și pe care vrea tot-odată se-o 
publice „ca să fiă justificat înaintea 
națiunei."

Ne-am hotărît de a satisface de 
astă-data rugărei d-lui Lucaciu și 
de-a publica scrisbrea d-sale. Nu 
venim în conflict printr’asta cu ati
tudinea nâstră de pănă acuma, căci 
acâstă scrisore evită de a discuta 
amenunte din consfătuirile intime, 
âr despre „protest" — pe care acuma 
îl numesce „declarare" — vorbesce 
numai ca despre un fapt împlinit.

Implinindu-i înse rugarea nu 
putem se nu ne esprimam adânca 
nâstră părere de reu, că acâstă seri- 
sore nu numai că nu justifică pro- 
cederea părintelui Lucaciu în afa
cerea cu protestul, dâră o pune în
tr’o lumină încă și mai tristă, și mai 
culpabilă.

Aoâsta o vom dovedi-o într’o 
critică principiară și obiectivă ce 
i-o vom face.

Etă scrisârea:
On. Redacțiune!

Ve rog se publicați epistola 
acesta în numărul proxim al 4iaru- 
lui d vâstre.

Șiș ești, la 23 Ianuarie 1896.
Dr. V. Lucaciu.

Domnule President !*)

*) Din ouprinsul aoestei sorisorl se 
vede, oă ea a fost adresată presidentului 
comitetului Dr. loan Rațiu. Red.

Cred, că e de prisos, să amintesc, că 
românimea întrâgă geme de durere, văzând 
cele ce se petrec pe contul și îu numele 
comitetului național, a partidului național, 
în viâța nostră publică.

Și bine se distingem luorurile.
Alta e ohestia pur materială ou pro

prietatea „institutului tipografic" și alta e 
șirul de isprăvurl de Datură politică, ce le-ai 
făcut și oontinuezl a-le faoe D ta în oausa 
politicei partidului național, mai ales în 
chestiunea capitală a redacției cHarel°r co' 
mitetului național.

In ohestiunea pur materială, comitetul 
s’a pronunțat și a făcut disposițiunile sale. 
Nu discut aoum, oportun și prudent lu- 
orațl, sâu din contră. Ce-a făcut oomitetul 
pâte să desfacă, să repareze seu să dreagă, 
după cum va afla de cuviință. De aoeea am 
deolarat din capul locului, în ședința oomi
tetului din 11 luna ourentă, oă nu întru în 
disouțiune asupra chestiunei pur materiale, 
și voiu conlucra ou oea mai sinoeră bună
voință, oa și aoesta chestiune să-și găsâsoă 
o deelegare potrivită a intereselor nâstre 
naționale.

Ce atinge însă chestiunea politicei 
nâstre naționale, comitetul oentral electo
ral a constituit normative positive și oate- 
gorice, oarl formau garanțiă deplină pentru 
mersul bun și pentru desvolcarea neîmpe- 
deoată a oausei naționale. Ast-fel a con
stituit sub presidiul D-tale delegațiunea si- 
biiană a oomitetului pentru oasurl de ur
gență și ș’au reservat pentru sine dreptul 
și puterea de disposițiune în oasurl con
troverse și în chestiuni de importanță po
litică.

Și chestiune de importanță oapitală 
este redaoțiunea organelor partidului na-

Ia aoâstă oausă n’ai ținut samă, niol 
de delegațiunea sibiiană a comitetului, nici 
n’ai cerut avisul, nici n’ai așteptat disposi- 
țiunele oomitetului național.

Și ast-fel, din causa desconsiderării 
normelor constituite de comitet în condu- 

oerea oausei naționale: am ajuns în oon- 
fusiunea deplorabilă, în situația încurcată, 
care munoesoe tote inimele devotate oausei 
naționale.

Se vorbesce de crisă, de soisitine, de 
anarchiă, de răsvrătitori etc. și se fac 
greșeli după greșeli și comitetul național 
nu e în posițiă să se declare, să faoă dis
posițiunile recerute pentru restabilirea or- 
dinei oonturbate.

Tot oe s’au făout dela 16 Novembre 
1895 în ohestiunea națională, s’au făout fără 
soirea, fără învoirea, fără autorisarea din 
partea oomitetului național, ma, în oontra 
spiritului de oonciliațiune, ce s’a arătat în 
sînul comitetului național cu ooasiunea șe
dințelor din 10—11 Ianuarie a. o., preoum 
aoâsta în mod irrefragabil dovedesce de- 
olarațiunea majorității membrilor din acele 
ședințe, a oăror bună-voință curată a fost 
mistificată. Nemărginit cinism se reoere la 
înoăroarea de-a răstălmăci fapte constatate 
prin declarațiunl formale și subscrieri pro
prie ale majorității oomitetului din aoele 
ședințe.

După aceste e clar, că un sîngur mod 
ne mai rămâne pentru salvarea situațiunei: 
convocarea imediată a membrilor oomite
tului național la o ședință plenară, ca să-i 
dee declarațiunea sa asupra situațiunei, să 
iâe măsurile necesare pentru salvarea onâ- 
rei naționale, pentru vindeoarea ranelor 
deschise ale națiunei.

Tote aoeste se pot face încă, numai 
bună-voință să avem și iubire desinteresată 
cătră causa mare națională.

Eu v’am telegrafat in sensul aoesta 
și văd cu durere, oă nu a-țl luat nici o dis
posițiune : aoum ve rog în soris în numele 
oausei sfinte să convooațl imediat comite
tul național la ședința plenară sub sanc
țiunea de lesa-națiune pentru oașul de ab- 
sentare nemotivată a vre-unui membru din 
oomitet.

Asta e cererea mea, ce vi-o adresez 
în aceste cjile grele și pline de urmări, și 
ca să fiu justificat înaintea națiunei o și 
dau publioității, ou rugarea, că tot sufletul 
de român să se inspire de nobila nisuință 
de-a aplana pe cale pacifică divergențele 
ivite, oarl în sine sunt neînsămnata și de 
natură personală, în urmările lor însă se 
presents oa cele mai funeste pentru s-ta 
oausă națională.

Am 4is> geniul bun al națiunei să fiă 
cu noi!

Siseștt, 23 Ianuarie 1896.
Cu tâtă stima

Dr. Vasiliu Lucaciu, 
secretar general al comitetului 

partidului național.

' SCmiLE OILEL
— 15 (27) Ianuarie.

Sernianii Ciangăi! Din inoidentul 
mileniului din nou s’a pornit în Budapesta 
mișcare, ca Ciangăii din Moldova și Buco
vina, 200,000 la număr, să fiă aduși în 
Ungaria. Suntem siguri, oă și aoeștl săr
mani Ciangăi ver păți-o ca și cei aduși 
mai snii trecuțl de prințul Odesoalohi, 
oarl după-oe și-au vândut averile în Mol
dova și Buoovina au fost aduși pe pustiă- 
tățile Ungariei, unde au deveuit peritori de 
fâme, și în fine rupțl și flămânZl s’au în
tors ârășl la vetrele străbune, unde între 
„Valahi" le merge destul de bine.

—o—
Oflceri în reservă degradați, piaru- 

lui „Osterreichische Volkszeitung" i-se 
anunță din Troppau, că în oerourile anti- 
8emite-germane-naționale de acolo dom- 
ne8ce mare iritațiă din oausă, că doi mem
bri ai reuniunei „Deutsche Wehr", carl 
erau oficerl în reservă, au fost lipsiți de 
șargea lor. Consiliul de ondre militar s’a 
aflat îndemnat să-i degradeze pe respectivii 
doi oficerl din motivul, oă ei au luat parte 
la serbarea aniversărei de 80 ani a prin
țului Bismark, și la acea sărbare, cum 
motivâză consiliul, nu s’a făcut nici o 
amintire de monarchia austro-ungară și de 
monarchul nostru. Mai Zic® apoi oonsiliul 
de onâre militar, că numita reuniune, la 
oare aparțineau cei doi ofioerl în reservă, 
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«dă un di ar, ale cărui tendințe niol deoum 
nu sunt compatibile cu șargea și oaracte- 
rul unui ofioer.

—o —
Censură de advocat. Ni-se scrie, că 

d-1 Dr. George Linul, actualmente oonoi- 
pient în cancelaria d-lui advocat Dr. Ciuta 
în Bistrița, în 13 Ianuarie n. c. a depus ou 
bun suoces censura de advocat în Târgul- 
Mureșului. — Felicitările ndstre!

—o—
Un castel pompos nimicit. Din Kiew 

se depeșâză, că în comuna Talnoje a ars 
''u totul castelul pompos al guvernorului 
conte Șuwaloff. S’au prefăout în cenușă 
diverse prețiose și o galeriă de picturi re
numite. Se afirmă că paguba e enorm de 
mare.

—o—
Promoțiune. Ni-se scrie, că în 24 1. 

c. a fost promovat în aula universității 
Franoiso-Josefine din Cernăuți d-nul Fetru 
lonescu profesor la institutul ped. teol. din 
Caransebeș, la gradul de doctor theologiae. 
— Felicitările nostre.

—o—
Bal în Năseud se va da în 8 Februar 

n. o. în sala de gimnastică dela gimnasiu. 
Venitul ourat e destinat în favorul fondu
lui șoolarilor lipsiți în cas de morb. Pre
țul de intrare: pentru o personal fi. pen
tru o persână in familiă 80 cr. Inoeputul 
J a 8 6re sâra.

Din dieta ungară.
Ședința dela 25 Ianuarie a fost fdrte fur- 

tunâsă. Punotul oulminant al disou- 
siunilor a fost vorbirea contelui Apponyi, 
care îșl motivă propunerile, ce le făcuse 
flilele trecute cu privire la puritatea ale
gerilor și la întroduoerea jurisdioțiunei Cu
riei în afaceri electorale. Ceru tot-odată, 
ca ministrul-președinte să garanteze, că 
încă înainte de terminarea aotualului pe
riod electoral va presenta camerei propu
nerile sale și va face, oa jurisdioțiunea Cu
riei să fiă codificată între legile țărei.

Ministrul-președinte Banffy a retușat 
însă de-a da lui Apponyi garanțiile cerute, 
declarând, că codificarea jurisdioțiunei Cu
riei o condiționâză de anumite raporturi 
politice. Se presupune, oă sub aceste ra- 
norturl politice este a-se înțelege voința 
Jorânei; de altă parte se vede, că Banffy 
nu s’a simțit sigur de sprijinul partidei 
sale, în al căreia sîn domnesc mari diver
gențe de vederi; din astă oausă el n’a cu
tezat să-i garanteze nimio lui Apponyi, âr 
urmarea este, că între Apponyi și Banffy 
a intrat ârășl un mare părete despărțitor. 
Pertractările de apropiere între partida 
^liberală" și „națională14, oe-i drept, înoă 
n’au înoetat, dâr resultatul lor este atât 
de problematic, încât se cjioe, oă Apponyi 
e hotărît să încâpă în dietă acțiunea sa 
■oposițională, âr în țâră să încâpă a-șl or- 
ganisa partidul.

La sfârșitul ședinței deputatul Hosias 
Molnăr interpela pe ministrul de interne, 
dâoă are ounoscință despre faptul, că 1500 
le jugăre de pământ, — cari conform 

regulării de graniță din anul 1888 s’au 
enunciat ca teritor român, dâr conform 
protooolului luat și subscris la 2 Sep- 
temvre 1890 în Crasna din partea oomisiunei 
mioste de regularea granițelor din partea 
României de loc-ool. lonescu, s’au reou- 
nosout ca proprietate a orașului Kâzdy- 
Vâsârhely — se țin ocupate din partea 
membrilor mănăstirii românești Sf. Spiridon 
și de-atunol îneâoe a rămas tot în pose
siunea acelei mănăstiri ? Molnar interpela 
apoi, dâcă are de gând ministrul să pretindă 
aoel teritoriu dela România pe cale inter
națională ?

Cu aoeste ședința se închise.

Din camera română.
Etă pe scurt disousiunea urmată îu 

ședința de Vineri a Camerei, în oare mi- 
nistrul-președinte Sturdza a deolarat, că nu 
je mai pdte înțelege ou oolegul său dela 
interne și a provocat astfel un vot de în
credere pentru d-sa, oăre vot era tot-odată 
an vot de blam pentru d-1 Fleva :

D-l D. Sturdza începe a declara, oă se 
simte forte mișcat ori de câte-orl e vorba 
să vorbâsoă de pe locul pe oare a stat 
loan Brătianu. A fost, Bpune d-sa, fdrte 
mișcat când a autjit că ieri doi membri ai 
partidului ș’au încrucișat săbiile pe mor
mântul lui loan Brătianu.

D-1 G. Dobrescu: Cer cuvântul în ches
tie personală.

D-1 D. Sturdza: Sfătuesoe pe d-1 Do
brescu să fie mai puțin violent ou d-sa, 
căci și fratele d-sale a atacat pe loan Bră
tianu și apoi se plângea amar după cosoiu- 
gul lui.

D-1 Dobrescu: Tot de morțl vorbesol! 
Mal lasă morții în pace. (Sgomot, protes
tări. Președintele îl învită să taoă.)

D-1 Dobrescu: Nu permit să se atingă 
de fratele meu! (Sgomot. Voci: la ordine! 
la ordine)!

D-1 Sturdza’. Cere d-lui Dobresou să 
respecte vîrsta și posițiunea (Apl.) Primul 
ministru afirmă că nu se pdte înțelege cu 
d-1 Fleva, de ore-ce ministrul de interne 
îșl atribue tote actele bune. Spune, că nu
mai el a făcut alegerile libere, când alege
rile libere sunt opera întregului guvern și 
a țărei. (Apl.)

D-1 Dobrescu: Intrâbă pe d-1 Chirițo- 
polu! (Sgomot, protestări).

D-1 Sturdza spune, urmând, oă d-1 
Fleva nu-i oomunioă nimio din cele ce face, 
și a dat avertisment unui prefect, care a 
comunicat, după ordinul d-sale, direct cu 
d-sa. Ceva mai mult, a oonfirmat pe prima
rul Capitalei fără oa măoar să’l insoiințeze, 
astfel că d-sa n’a aflat lucrul decât din 
„Monitor* 4. D-1 Fleva, continuă oratorul, 
caută să-și faoă partid și a împărțit parti
dul liberal în FleviștI și Sturdziștî. Aoâstă 
situație nu pdte să fiă spre folosul țării și 
dovada oea mai bună este, că diarele con
servators îl laudă. (Apl.) D-1 Sturdza ter
mină declarând, oă d-sa nu mai pdte să 
duoă guvernul în asemenea condiții și oere 
oamerei să limpezâsoă situația.

D-1 N. Fleva nu se aștepta oa aoâstă 
cestiune să se jdiscute în publio, dâr nu 
fuge de discuția publică și a dat dovadă 
că-i plaoe să luoreze la lumină, când a dat 
ordin oa tote actele pe oarl le face să fie 
comunicate pressei. Protestez — cjice — în 
contra insinuărilor d-lui prim-ministru. Sunt 
împăcat în oonsoiință, căol sein că am lu- 
orat cu sinoeritate. (Apl.)

Dâr, dâoă nu vroiau să mai stau în 
guvern trebuia să mi-se spue acâsta, căci 
eu n’am cerut să fiu ministru. Regelui, pri- 
mului-ministru și parlamentului îi aparțin 
locurile acestea și când nu void mai avea 
încrederea aoestor factori, mă voitl retrage 
de aoi. Locul însă de membru în partidul 
liberal nu mi-se pdte lua (Apl.)

Ce mi-se impută? Că am dat un aver
tisment unui prefeot. N’am sciut că primul 
ministru îi ordonase să-i comunice direot, 
der era datoria primului-ministru și a pre
fectului să-mi comunice acâsta, căci eu nu 
sunt inferior aoi, am și eu individualitatea 
mea (Apl.) Nu i-am oomunicat confirmarea 
primarului ? Am fost de două ori la oon- 
siliu pentru aoâsta, dâr d-1 Sturdza n’a ve
nit. I-am scris un bilet în care îi ceream 
o întîlnire, și nici nu mi-a răspuns, atunci 
am spus consilierilor cari m’au întrebat pe 
cine să alâgă, să facă ce vor voi. Eu nu 
puteam să stau continuu la ușa d-lui Sturdza 
oăol nu sunt lacheul d-sale (Apl.)

Am schimbat pe prefectul Capitalei ? 
Un lucru nu mi-se pdte contesta, oă sunt 
munoitor, eu nu am luat ministerul numai 
ca să mă îngâmf și să-’ml satisfac o va
nitate. Ei bine nu pot lucra ou omeni, 
oarl nu sunt activi (Apl.) Am căutat să-’ml 
fac partid? Dâr nu mi-am ales nici ohiar 
un secretar general un prieten. Toți pre
fecții au fost numiți în consiliu și n’am avut 
un singur candidat la alegeri.

D-1 Dinu Brătianu: La Focșani!
D-1 N. Fleva : Mă mir oa mă întrerupe 

tocmai fiul lui loan Brătianu, căruia când 
am primit soiri că la Slatina se petrec neo- 
rendniell, i-am dat o telegramă în oare îi 
spuneam : La voi tineri îmi e speranța, că 
alegerile să fie libere și în mânile vdstre 
încredințez controlul. (D-lor D. Brătianu și 

N. Xenopolu, oarl caudidau acolo.) (Apl.) 
Am întrat în guvern ou oele mai bune in
tenții și am întins mâna ohiar „Voinței14, 
oăol din aoea redaoție am luat prefectul de 
poliție (Apl.) Nu sunt acestea însă motivele. 
Nu vă plao eu? De ce nu venițl să o spu
neți în mod leal ? Ați alergat la interpela
rea murdara a d-lui Epuresou!

D-1 Epurescu : Este adevărată !
D-1 Fleva : E fdrte murdară. Ei bine, 

nu voiu pleoa de pe aoâstă bancă până nu 
voi răspunde la aoea interpelare. (BdI.) Dâr 
adevăratul meu adversar nu e d-1 Sturdza, 
niol partidul, ci direcția ocultă, pe oare am 
denunțat’o aoum 12 ani și o denunț și acp. 
Ea oere ac}I capul meu, mâne d-le Sturdza 
va oere capul d-tale. (Apl.) Termină decla
rând înoă-odată, oă nu se va retrage până 
oe nu se va pronunța oamera. (Apl.)

D-l D. Sturdza protestă în oontra afir- 
mărei oă d-sa ar fi condus de direcția ocultă. 
Tâtă neînțelegerea e provocată de atitu
dinea d-lui Fleva. D-l Sturdza cere oa
merei să-i reguleze situația de prim-mi- 
nistru.

In fine s’a primit moțiunea propusă 
de d-1 V. Lascăr, prin care se votâză în- 
oredere ministrului-președinte.

*
Ședința dela 13 Ianuarie v. 1896.

D-l Epurescu deolară că atunci oând 
a anunțat interpelarea nu a avut intenția 
să lovâsoă în ministru de interne și nici 
nu-1 bănuia de necinste.

A voit numai să-i dea ocasia să des- 
mintă insinuările „Epooei14. Acum însă spune 
d-sa, când vede, oă dușmanii liberalilor 
voeso să lovâsoă în partid declară că îșl 
retrage interpelarea (Apl.) Și deolar înoă- 
odată oă n’am pus niol un moment în du
biu onestitatea d-lui Fleva (Apl.)

D-l N. Fleva: Acum d-lor, că însuși 
d-1 interpolator îșl retrage interpelarea, și 
declară, că nici nn pune lațiîndoială buna 
mea credință, înțelege orî-cine, că având 
în vedere incidentul de erl, nu mai pot să 
stau pe banca de ministru (Apl.) Mă duo 
d-lor să-mi iau looul pe banoa de deputat 
ca membru al partidului liberal.

D-l Fleva ese din banoa ministerială 
și trece în bănoile de deputațl. Aplause 
furtundse și strigăte de bravo isbuonesc de 
pe bănoile amicilor d-lui Fleva. Aoeste 
aplause și strigăte de bravo țin două minute.

D-l Ionel Grădișteanu, oare se asociase 
la interpelarea d-lui Epurescu spune :

Când m’am asociat la interpelare, în
țelege orî-cine, că nu am făcut’o oa să țin 
isonul d-lui Epuresou. Eu eram de atunci 
convins de perfecta onorabilitate a d-lui 
Fleva, lucru de care oam târejiu s’a con
vins și d-1 Epuresou. (Apl.) Eu voiam se 
arăt, oă articolul din „Epoca14 nu avea ni
mio insultător la adresa d-lui Fleva. (Apl.) 
Cât despre chestia politică oare e legată 
de acest incident (Voci: nu e niol o ohes- 
tie politică) îmi reserv dreptul s’o ating ou 
altă ocasie. (Apl.)

Societatea politică. „Concordia" din 
Cernăuți.

După un reatimp de trei luni, 
societatea politică „Concordia41 a 
ținut în 20 Ianuarie n. c. o nouă 
adunare generală, din causa eșirei 
unor membri atât din sinul socie
tății, cât și din comitetul ei. Comi
tetul a fost prin urmare necesitat 
ori a-se reîntregi prin alegerea a 
trei membri noi, ori a depune cu 
toții mandatele. Comitetul a decis a 
depune mandatele și a apela la ple
nul „Concordiei41. Asupra motivelor 
acestei procederi, „Gazeta Bucovi
nei44 dă următbrele lămuriri:

Causa acestei procederi a fost așa nu
mitul „curent nouu, oare pretinde dela re- 
presentanții poporului român o acțiune mai 
energică, seu cum s’a esprimat prof. Dr. 
Sbiera, „o politioă mânată cu vapor44. Re- 
presentanții curentului nou nu erau mulță- 
mițl cu modul prooederei bărbaților noștri 
politici de pănă acuma. Aceștia la rândul 
lor trebuiau deci să apeleze la popor, la 

massele alegătorilor, spre a-se încredința, 
ori de mai au încrederea acestora său nu.

Etă causa prinoipală a oonvooărei ul
timei adunări generale. Ea a și adus întru 
cât-va lămuriri în aoâstă privință. Vechiul 
comitet a demisionat, și adunarea generală 
i a votat încredere prin aceea, că i’a rea
les. Ge-i drept, timpul de ârnă nu-i toc
mai forte favorabil pentru oonvocarea de 
adunări generale, și credem a nu ne înșela, 
dâoă ascriem oam puțin imposantul număr 
al participanților acestei împrejurări. Der 
decă considerăm, că acești representanțl 
s’au recrutat din tote părțile și tâte pă
turile poporului român din Bucovina, pu
tem cu drept ouvânt privi votul lor de vo
tul nației române din Buoovina.

De alta, adunarea a decurs în mod 
fdrte demn și a fost lipsită de aoele dis
cursuri vehemente, pe cari numai patima 
le nasce. Și astă-dată s’au aucjit plângeri 
și dorințl. In viâța nâstră suferințele sunt 
o rubrică constantă, și se pare, că ne-am 
deprins cu densele oa și morariul cu vuetul 
roților.

f

Literatură.
„Cosmopolis44 este numele unei re

viste internaționale oe apare dela 1 Ianuarie 
1896 în Londra (la F. Fisoher Unwin) și 
este edată de Fernand Ortmans. Aoâstă 
revistă unică în felul ei fârte volumindsă 
(Vol. I. are 320 pag. 8° mare), este sorisă 
în trei limbi: englezesce, franțuzesce și nem- 
țesoe. In primul volum, oe’l avem înaintea 
nostră găsim un număr însemnat de valo- 
rose tractate, essay-url, povestiri, frag
mente și referate (cu privire la politică, 
teatru, literatură) sorise de autori renumițl 
ai celor trei națiuni. Aflăm scriitori: englesl 
ca Charles Dilke, Robert Louis Stevenson, 
Henry James, Edmund Gosse; scriitori 
francesl oa Sarcey, Bourget, Rod, Anatole 
France în fine pe Germanii Voldeubruoh, 
Mommsen, Spielhagen, Erich Schmidt. Fiă- 
care din aoeștl autori scrie în limba sa 
maternă. Multe alte puteri literare ale ce
lor trei popore oulte din oooident mai 
sunt angajate a scrie în „Cosmopolis14. Im
portanța etică, ținta aoestei reviste este a 
uni spiritele într’un timp, când sgomotul 
politicei și ai intereselor speoifioe amenin
ță a mări tot mai mult divisiunea între 
popore. „Cosmopolis11 este deci o între
prindere mare literară, oare și-a pus pro
blema de a înfățișa viața literară și cultu
rală a diferite rasse și popdre pe câmpul 
lucrării comune. „Revista11 mai are un 
mare preț pentru cultivarea cunoscințelor 
de limbi a cetitorului, căol acesta află în
tr’un de-odată escelente scrieri, într’o lim
bă perfectă, în englezesoe, franțuzesoe și 
nemțesoe. E luoru firesc că o întreprin
dere literară atat de însemnată și ou o 
țintă așa de mare nu pdte fi condusă nu
mai diDtr’un punct. Ea a fost deci deoen- 
tralisată prin aceea, că pe lângă editura 
din Londra s’au înființat pentru răspândi
rea ei 6 „representanțe generale11 și adecă 
la New-York, Paris, Amsterdam, Berlin, 
St. Petersburg și Viena. Aiol în Viena re- 
presentautul general pentru Austro-Unga- 
ria, Serbia, România și Bulgaria este li
brăria: „A. Hartleben, Verlagsbuohandlung, 
Wien. I, Seilerstătte 19.“ Lectura alâsă 
oe-o ofere „Cosmopolis" în volumul I (care 
costă 1 fl. 50 cr.) oetitorilor, culțl și oe-o 
promite în viitorele volume, fiind angajat 
pentru aoâsta revista un stat major de cei 
mai buni și renumițl scriitori, recomandă 
de sine în de ajuns acâsta întreprindere.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fârte 
folositâre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
oostă 25 cr. De ven4are la tipografia A. 
Mureșianu" în Brașov, și la librăria d-lui 
Nioolae Ciurcu, Brașov.

Proprietar; Or» Aurel Hflure^iainu.
Redactor responsabil: Gregorâu fflaior.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 22 Ianuarie n. 1896,

Cnraul

S £ m i n ț e
c

oS
■S M
3 S 
§ s.

Prețul pez 
100 ohilogr.

dela | nană

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâc.ska 
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

7.10
7.15
7.10
7.10
7.20

7.25
7.30
7.25
7.25
7.35

Semințe vechi 
ori non fi soiul

<5 « © 
5 w

O g,

Protul por
100 ohllgr.

dela până

Săcară
Orz
Orz 
Orz
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alttt soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64,66
39.41

75
78

6.35
4.90
5.40
6.40
6.10

640 
5 10
620
7.80
6.45

BolulProduotediv.
dels pană

Cursul la bursa din Viena.
Din 25 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.70
Renta de oordne ung. 4% • . • 99.05 
Impr. căii. fer. ung. în aur . 125.50
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% . • • 97.15 
Bonuri rurala oroate-slavone. . . 98.— 
Imprum. ung. cu premii .... 153.—

Sem. de trif.

»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățeni 
roșii 
rafinat duplu

35.

30.

45.

33.

<b 
K.

>>
Său 
Prune

n
Lictar

Nuci
Gogoși 

n
Miere

!>
Ceară 
Spirt

ț)

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în bnțl 
din Serbia în saci 
31avon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
sârbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenan 
brut
Drojdiuț© de spirt

55.

■18.

55.50

49.
55,

15.—
14.25
18-

15.50
14.50
19—

Cursul pieței Brasov.
Din 27 Ianuarie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.53 Vend. 9.56
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vend. 9.62
Galbeni Camp. 5.58 Vend.
Ruble rusesc! Cump. 129.— Vend.
Mărci germane Cump. 59.- Vend. • ““
Lire turoesol Cump. 10.80 Vend.
Boris, fono. Albina 5"/o Vend.

Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 141.75
Renta de hârtie austr..........................100.70
Renta de argint austr.......................... 101.10
Renta de aur austr............................... 122.70
Losuri din 860   147.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1007.—
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 415.—
Aoții de-ale Bâncei austr. de oredit. 370.50
Napoieondorî.................................. 9.61
Mărci imperiale germane . . . 59.27’/2
London vista....................................121.15
Paris vista.................................. 48.—
Rente de oor6ne austr. 4°/0. . . 100.65
Note italiene.................................. 44.15

Nr. 398-1896.

PUBLICAȚIUNE.
Miercuri în 12 Februarie a. c. la 

II ore înainte de prânc| va avea loc 
la oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte asu
pra predărei construcției unei fântâni 
în Derste cu spese preliminate de 720 fi.

Ofertele sigilate, provScțiitQ cu 
timbru de 50 cr. și cu un vadiu de 
5°/0, sunt de a se așterne pană la 
amintitul termin la sus citatul oficiu.

In ofert este de a esprima în 
cifre și litere suma de rebonificarea 
cerută, dup’aceea se se dea dechie- 
rațiunea, cum că ofereutului ’i sunt 
cunoscute condițiile de oferte și 
acele contractuale, carl 8e află în 
decursul Orelor oficibse în biroul ofi
ciului orășenesc economic spre esa- 
minare din partea fiă-cărui.

Brașov, 16 Ianuarie 1896.

1881,1-2 Magistratul orășenesc.

ABONAMENTE
I.A

„GAZETA TANSILVAHIEI“

Cursul leșurilor private
din 22 Ianuarie 1896

Basilica
(lamp.

7.20
vmde.

7.80
Credit .... 197.- 198.—
Clary 40 fl. m. c. . 
Navig. pe Dunăre . .

55.50 56.50
134.— 137—

Insbruck .... 27.- 28 —
Krakau .... 27.50 28.50
Laibach .... 23.50 24.50
Buda .... BO — 60.25
Palfiy .... 55.— 57 -
Crucea roșie uustr. 18.30 18.90

dto ung. . IL- 11.80
dto ital. . 11.75 12.50

Rudolf .... 23.25 24.25
Salm .... 67.— 68.-
Salzburg .... 27.50 28.50
St. Genois 70.— 74.—
Stanislau .... 45.— 46.50
Trieitine 100 m. c. —.— 150.25

dto 4% 50 —.— —.—
Waldstein 68.— 72.—
SerbescI 3°/0 33 — 34—

dto de 10 franci — —.—
Banca h. ung. 4% 124.— 125—

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 

â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

5
te

X 
X 
M

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anii

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

3
6

12

fl. 
fi.
ti.

Atammts Ia numml® eu lata de
Pentru Austro-Ungaria:

anii...................................................... . I
șese luni.................... .....
trei luni.............................................

Pentru România și străinătate: 
ană. .
șese luni
trei luni

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe 
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Draiwâ.

2
1

fl. -
fl. —

50 cr.

........................................ 8 franci.
.....................................4 franci.
................................... . 2 franci.

se făcu mai ușorii și mai repede prin

5
X 
X, Oomnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă

& scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?4 

XXXXMXMWCXXXWXXXXXXXXXXXXXXXX^

Loteria de â clasă ungară
'T’xeig'exea loteriei e clasei X- 

fidela 5—8 Februarie,^S
©©1 mai mare câștig la cac ihwabU

Câștiguri principale de: 600000, 400000, 300000, 200000, 
2 ă 100000, 80000, 2 ă 60000. 4 ă 40000, 2 ă 30000, 2 ă 15000, 
7 ă 10000, 14 ă 8000, 34 ă 6000, 16 ă 4000,120 ă 2000, 226 â 1000. 

45007 Câștiguri de bani,
in suma totaSă de

r

plăztibil în bani gata fără nici nn sca^ament.
Losuri pentru clasa 1.: Losuri complete valabile pentru 3 clase:

fl. «O.- io.— i.- fl, SO.— 30 - ®.— 3 —

■i <r ii ii *1 11 II II
1 12 |IO |20 |l 2 IO |2O

Recomandă și trimite după primirea banilor cu mandat postai sau și cu 
rambursă.

CARI HEINTZE Sfii
La comande da losuri clasa I, pentru porto recomandat și lista tragerilor 25 cr., la losuri 

complete porto și 3 liste de trageri 50 cr. sunt a se plăti.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


