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N-rii de Dumlnaon 2 fl. pe an.

Festin România sl străină» 
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N-rii de Duminecă 8 frânai. 
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poștale din întru și din aiară 

și la dd. ftoleotori-
Al^ammi pentru Brașov 

adminiatrațiunna, piața mare, 
TGrgul Inului Nr. 30 etugiu 
I.: pe un an 10 îl., pe șese 
inni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 nr. 
Gu dusul în cp.sâ: Pe un au 
S2 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esomplar 5 cr. v. a. 
seu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a ac plăti înainte.

Nr. 23. Brașov, Lum-Marti, 30 Ianuarie (11 Februarie)

Din causa sfintei sărbători de mâne diarul 
nu va apăre până Mercur! săra.

„Politică națională44.
Cu devisa „politică națională11 

se continuă în dieta ungară discu- 
siunea asupra budgetului ministeriu- 
lui instrucțiune! publice.

Ce însemndză acâstă di vi să? Ce 
vreu se cjică vorbitorii, cari iau cu
vântul unul după altul, din mijlocul 
tuturor partidelor maghiare, în des- 
baterea budgetară. — ce vreu să di°ă 
când pretind să se tacă politică na
țională pe terenul cultelor și instruc- 
țiunei publice?

Vrâu se dică, că nebuna idee 
despre un „stat unitar național ma
ghiar1^ a prins deja rădăcină în cre- 
erii „patrioților“ de totă categoria 
și de tote nuanțele, și ca apetitul 
șovinismului unguresc merge cres
când. Li-s'au suit la cap succesele 
dobândite în contra confesiunilor pe 
terenul bisericesc politic și acum de 
ce n’ar voi ei se facă un asalt în 
contra acestor confesiuni și pe te
renul învățământului public? De ce 
n’ar voi se mai facă puțină politică 
națională în sensul, de-a distruge 
tot și de-a stârpi din rădăcină orî-ce 
desvoltare liberă în stat?

Nu numai odată ni-s’a dat în 
anii trecuțî ocasiunea se arătăm 
celor, cari ne vorbiau de putința 
unui modus vivendi pe terenul auto
nomiei bisericescî și școlare, că spe
ranța lor este deșartă, decă nu chiar 
ridicolă, căci cu o siguritate aprbpe 
matematică era de prevăzut, că după 
dărîmarea autonomiei nâstre pe te
renul politic național, va urma su
grumarea autonomiei nostre biseri
cesc! și școlare. Și âtă că âstăcjl mi
nistrul instiucțiunei publice vine și 
fără de nici o genă acusă autorită
țile superiore bisericesc!, cari după 
lege sunt chiămate a conduce sed- 
lele confesionale, că se ascund după 
paravanul autonomiei lor pentru ca 
se ocrotâscă uneltirile „antipatrio
tice" ale dascălilor confesionali. Cu 
alte cuvinte pretinde, ca se se ia 
măsuri legislative pentru a-se su
prima autonomia școlară a bicerice- 
lor și propune pentru scopul acesta 
revisuirea legei instrucțiunei popo
rale.

Guvernul și legislatorii unguri 
și-au pierdut tdtă priceperea pentru 
vechile instituțiunl de caracter fe
derativ, cum este și aceea a auto
nomiei bisericescî și școlare. Ei nu 
mai văd, decât icdnele înșelătdre ale 
fantasmagoriilor lor șovinistice și ve- 
c}ându-se neîmpedecați și necontro
lați în lucrarea lor, așa epsă parla
mentară, sunt gata să voteze ori și 
ce numai să pâtă (jice> că s’au apro
piat de fantoma „statului maghiar 
unitar național'1.

Una din foile susținute din fon
dul reptilelor se vaetă, că guvernul 
dă încă de atâtea piedeci când e 
vorba se realiseze politica „națio
nală" printr’o crescere „națională" 
uniformă. Se vaetă, că guvernul tre- 
bue se țină semă de „autonomia" și 

de alte bazaconii de acestea, când 
vorba e, ca se facă un pas decisiv 
pentru a crea unitatea maghiară și 
pe terenul învățământului public.

Nebunia ungurescă îș! va face 
cursul ei, pe care ac|I nimeni nu-1 
mai pote opri. Ceea ce însă se pâte 
împedeca și este neapărat de lipsă 
să se împedece, sunt urmările aces
tui proces bolnăvicios al orgoliului 
de rassă.

Cei ce conduc astăcj! destinele 
acestei nenorocite țări și-au croit 
deja șablona, după care cugetă și 
lucră în t6te ale lor. Ei trebue să 
mârgă înainte, căci îndărăt nu mai 
pot. Acesta este, cel puțin, convin
gerea lor.

Decă dâr este de lipsă, spre 
binele patriei și al poporelor ei, să 
se pună stavilă pornirei nenorocite, 
atunci acesta trebue s’o facă acei 
factori, cari nu stau sub înriurința 
șablânei maghiarismului, și aceștia 
sunt națiunile nemaghiare.

E de tot grea posiția, ce li-s’a 
creat națiunilor nemaghiare prin vi- 
tregitatea împrejurărilor și prin tris
tele constelațiuni generale politice. 
Cu tote acestea tot numai aceste na
țiuni sunt păretele, de care trebue 
să se lovâscă în cele din urmă Don 
Quișotii statului național maghiar; 
tot ele vor trebui să fiă acelea, car! 
să strige un „veto" puternic barba
rismului, ce tinde, prin centralisare 
și nivelare, a nimici asistența națio
nală a mihone de cetățeni.

Din dieta ungara.
In ședința dela 7 Fcbr. luâ mai în

tâii! cuvântul:
Mitdarâsz Imre, care vorbi despre in

suficiența numărului învățătorilor, despre 
relele edificii școlare, relele cărți didactice 
etc. pice, că ou „sumulița" prevedută în 
budgetul cultelor nu se va pută ajunge 
nici pe departe „scopul național*.  Doresce, 
ca instrucțiunea să se facă gratis și în 
scole să se cultive sentimentele religiâse. 
Primesce budgetul.

Ugron Gâbor: Se plânge, că nu esistă 
o lege, eare să-i dea statului drept de-a in- 
fluința asupra crescerei preoților. Ori cineva 
vede, că în Ungaria sub mantaua vieței 
bisericescî se pot asounde cele mai mari 
agitațiuni politice și se pot cresce preoți 
și profesori cu tendințe distrugătdre de 
6tat, cari de pe amvon și de pe catedră 
înveninâză sufletul tinerimei cu o libertate 
nemărginită și fără nici un control: vă- 
dendu le tote acestea va trebui ori oine să 
recundscă, că pentru Ungaria a sosit tim
pul, când raporturile dintre stat și biserică 
trebue să se reguleze în așa mod, ca bisericei 
să i-se de-a pe de-o parte cea mai mare 
libertate autonomă și să fiă sprijinită și 
materialicesce, de altă parte autonomia ei 
s'o subordonăm condițiunilor statului modern, 
așa ca în cașuri anumite statul 8ă-șl pdtă 
esercia dreptul de inspecțiune într’un mod 
mult mai simțit și mai energic. (Vii apro
bări și aplăuse în stânga estremă.) Acesta 
ar corespunde unei politici de naționalitate 
corecte.

Afla corect, ca pe când între stat și 
biserică se regulâză raporturile pe basa 
celei mai mari libertăți și drepturi auto

nome, pe atunol de altă parte guvernului 
să i-se dea dreptul, ca dâcă d. es. într’un 
distriot protopopeso se ivesc agitațiuni 
distrugătdre de stat, seu îndreptate în 
contra națiunei maghiare, ori în contra in
tegrității statului maghiar, el să pdtă sus
penda autonomia și respectivul gimnasiu, și 
districtul, în care s'a ivit agitațiunea, să fiă ad
ministrat printr’un comisar guvernial (Vii 
aprobări în stânga estremă), er dâoă ase
menea acte trădătore de patriă sunt orga- 
nisate într’o dieoesă întrâgă, decă băeții 
din copilăria și pănă la maturitate se cresc 
sistematic în ură față cu națiunea ma
ghiară: în acest cas cestiunea să se aducă 
înaintea camerei; mai ’nainte însă să fiă 
codificat în lege, că în astfel de oasurl ca
mera va ave să hotărescă și să ceră sus
pendarea autonomiei și punerea adminstra- 
țiunei bisericescî în mâna unui comisar 
regesc, ca prin acest comisar reg. să fiă 
apărate pe totă linia interesele statului ma
ghiar. (Vii aprobări în stânga estremă).

In fine fanaticul vorbitor, vrând să 
arate, că el are eci în vedere numai pe 
Nemaghiari, 4,ce» că >fin lip8» unei astfel 
de legi au fost crescuți ca dușmani ai Ma
ghiarilor bărbații tendințelor ultraiste ro
mâne și sătbe*.  Presentă după acesta urmă
torul proiect de resoluțiune:

„Camera să îndrume pe ministrul de 
„culte și instrucțiune publică, ca să pre
zente un proiect de lege, care de-o parte 
„să reguleze raportul dintre tâte bisericile 
„față de stat pe basa egalității, recipro
cității și autonomiei, er de altă parte față 
„cu școlele și bisericile, cari tind la resvră- 
„lirea statului, atacă integritatea statului, ațiță 
.ură în contra națiunei maghiare și în contra 
„limbei statului, din cas în cas, in măsura abu
rului comis, să facă posibilă procedura legisla- 
„țiunei, procedura guvernului1*.  (Vii aprobări 
și „eljenu-url în stânga estremă. Aplause.) 

Hock Jânos: Se alătură la cele disc 
de Ugron, adăugând, că principiile direc
tive esprimate de el vor și servi ca mate
rial la viitorul congres autonomie. Se bucură, 
că ministrul a pus pe teren parlamentar 
cestiunea autonomiei și a congruei, pe care 
9 milidne de cetățeni au cerut’o timp de 
25 de ani, fără a li-se da nici măcar răs
puns, în sinceritatea ministrului însă se 
îndoesce.

Szacsvay Sandor se alătură și el la 
proiectul lui Ugro-n și cu asta ședința s’a 
închis. *

In ședința următore, din 8 Februarie 
vorbi Oholicsăng pentru proiectul lui Ugron, 
er după el:

Wlassics, ministrul de culte: Oe pri- 
vesce școlele medii, el dise, că în 12 ani 
numărul școlarelor a crescut dela 40,000 la 
51,000. Gimnasii sunt proporțional, mai 
multe în Ungaria ca în Austria, der e rea 
împărțirea lor teritorială. Ca esemplu mi
nistrul se provocă la Brașov, unde, dise, 
sunt 6 gimnasii, pe când în 14 residențe 
comitatense și în mai multe orașe cu peste 
20,000 loouitorl nu-i nici un gimnasiu. Va 
nisui tieptat să Bporescă gimnasiile. Totă 
politica lui de învățământ este condusă de 
idea școlelor medii unitare. Se ocupă cu 
revisuirea planului de învățământ, la care 
fondul principal îl pune pe imulțirea cu
prinsului național.

Ajutorarea în măsură mai mare a șco- 
lelor medii confesionale o afla de dorit. Va 
îngriji și de aceea, ca să se scrie cărți di
dactice bune, mai ales pentru ținuturile lo

cuite de naționalități. Lucrările pregătite 
pentru revisuirea legei instrucțiunei po
porale sunt în curgere și crede ministrul, 
că în cașurile mai arejătore se va putâ 
ajutora și pe calea ordinațiunilor. „E de 
nesuferit1* cțise, „că statul n’are o ingerență 
mai mare in procedura proceselor disciplinare 
pornite în contra învățătorilor dela școle con
fesionale pentru uneltiri în contra statului (Vii 
aprobări de tote părțile.) Spun sincer — și 
pentru ceea ce spun mă voiu achita eu! 
— oă sunt autorități superidre bisericescî, pe 
cari le-am urgitat de câte 15—16 ori in ca
șuri, când pentru uneltiri nnti-patriotice am 
voit se pornesc proces disciplinar contra unor 
învățători anumiți, țâră ca măcar să-ml fi 
răspuns. (Neliniște în stânga estremă.) 
Cred, că acestă parte a cestiunei e atât 
de coptă, încât întrâga on. cameră mă va 
aproba, dâoă în privința acesta voiu pre- 
senta un proieot de lege novelaru (Vii 
aprobări de tote părțile.) — Băspinge pro- 
ieotul de resoluțiune al lui Ugron.

Discuția asupra budgetului seva con
tinua în ședința următore.

CRONICA POLITICA.
— 29 ianuarie.

In cestiunea inatriculelor de stat mi
nistrul de interne a dat trei ordinațiuni 
nouă, între cari în una se dispunea, că că
sătoriile dintre romano catolici și greco-cato- 
lici nu sunt a-se privi ca mixte, dedrece 
ambele confesiuni se deosebesc numai prin 
ceremonii, și conform unei patente din 
1841, copii năsouțl în astfel de căsătorii, 
urmeză totdeuna religiunei tatălui.

Din Viena se anunță, că alegerile pen
tru consiliul comunal din Viena sunt fic- 
sate pe rjiua de 27 Februarie, și se vor în
cepe cu colegiul III electoral.

*
țharului „Frankfurter Ztg*  i-se depe- 

șâză din Nizza, că în luna lui Martie pre
ședintele Faure va visita la Cap-St.-Martin 
părechia imperială austriacă, și se afirmă 
chiar și aceea, că tot acolo se va întâlni 
Faure și cu împăratul Wilhelm, oare de ase
menea va merge la Cap-St.-Martin spre a 
visita pe monarohul nostru.

*
Privitor la cestiunea botezului prin

țului Boris sosesc următorele soiri mai nouă: 
Camera bulgară a votat fără disouție cre
ditul de 250.000 franci pentru ceremonia 
conversiunii prințului Boris și un credit 
suplimentar de 60.000 franci pentru exar- 
oat. Prințul Ferdinand a primit în 8 o. o de
peșă dela far, anunțându-i, că generalul- 
major ă la suito, conte Golemcev, îl va re- 
presenta la conversiunea prințului Boris. 
Ministrul-președinte Stoilow & avut alaltă- 
erl o audiență de un sfeit de ceas la Sul
tanul. Sultanul i-a conferit d-lui Stoilow 
marele cordon al „Osmaniei“ cu briliante, 
d-nei Stoilow ordinul „Șefakat", și alte de- 
corațiunl personeler suitei.

„ Ungaria coruptă11. Sub acest titlu 
diarele oposiționale maghiare <Și de cji pu
blică articole, în oarl în continuu se des- 
coper nouă acte de corupțiune și înșelăto
ria săvârșite de organele administrative din 
Ungaria. După faimosul Miklos urmâză 
acum fișpanul comitatului Zala, cu numele 
Svastits Beno, care a fost arătat guvernului 
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din partea advocatului din Perlak, Iosif 
Csesznâlc, oă ar fi amestecat în mai multe 
cestiunl finanoiare și cambiale cu omeni 
privați, oeea ce, nu numai că nu ar fi com
patibil cu postul său, dâr el în urma acesta 
nici nu-șl împlinesce datorința, ca organ 
de administrațiune și de control. Svastits 
a fost silit astfel să-și dea demisia, și vii
torul pite, că va aduce mai multe „afa
ceri de ale lui la lumină. Acum se vor- 
besce ârăș de un nou fișpan, care în cu
rând va fi asemenea tras la dare de sâmă 
pentru oestiunl finanoiare neregulate. Acesta 
este fișpanul oomitatalui Fejâr, br. R cotau 
Fiath. In fine cjiarele anunță, că doi vice- 
șpani, și adecă Tolh Imre din corn. Moșon 
și ILolnăr Istvân din corn. Zemplinului încă 
sunt amestecați în afaceri de bani, și oel 
dintâifl, după-ce nu și-a dat sâmă despre 
8000 fi. din oassa comitatului, a demisio
nat; er al doilea este provooat din partea 
ministrului de interne să-și reguleze „afa
cerile14, oă la din contră va fi dat afară din 
post. Etă rodele sistemului de guvernare 
„liberal44 din Ungaria.

SOIRILE DILEI.
— 2ST Ianuarie.

Atentat cu dinamită în Abrud. Soirea 
ce am adus’o în numărul trecut după „Tri
buna44 despre acest atentat, nu a fost cu 
totul esaetă. „Tribuna14 o rectifică cjioend, 
că numai din erore s’a vorbit de d-1 si 
d-na Filip, pe oând era să se cjică d-1 și d-na 
Fodor. Preoum se vede dintr’o sorisore a 
d-lui Dr. Vasilie Fodor din Abrud, atenta
tul a fost îndreptat contra d sale. Esplosia 
s’a întâmplat pe la 5 ore sera, oând d-1 și 
d-na Fodor se aflau în oaucelarie. Detună
tura grozavă a alarmat tâtă veoinătatea, 
dâr pe atentator nimeni nu l’a zărit. D-1 
Fodor a pus un premiu de 300 florini pen
tru oel oe va descoperi pe atentator. No- 
roo, cjice, că dinamita a esploadat mai mult 
spre afară, decât spre îuăîntru. „In viața 
mea", 4106 d-1 Fodor în amintita sorisâre, 
„n’am putut să fiu sguduit in sufletul meu, 
ca de astă-dat.ă... Un noroc estraordinar, 
că eu și nevasta mea nu suntem acjl oa- 
davre reol44... Arată apoi cum s’a petrecut 
oașul și amintesoe oumcă acum doi ani, 
oând a venit dela Clușiu, a primit o epis
tolă amenințătore în limba ungurâsca, că’l 
vor împușca ca pe un .câne. „Am trăit — 
(jioe — oa omul cel mai retras în mijlocul 
familiei mele, n’am avut cu nimeni nici o 
neplăcere, n’am ofensat pe nimeni, ou elienții 
mei am tratat în modul cel mai uman, nu 
cred să fiă răsbunare personală. Va fi pote 
alta. Vom vedâ44. — In fine spune d-1 Fo
dor, că ne mai simțindu-se sigur în lo
cuința sa, s’a mntat ou familiă ou tot la 
socrul său.

—o —
0 interesantă invenția româuâscă. 

pilele aoestea s’a făcut în looalitățile unei 
oasine din suburbiul Leopold din Buda
pesta încercare ou o interesantă invențiă, 
ai căreia autori sunt d-nii luliu Florea și 
Alexandru Olteanu, ambii Români. De față 
erau representanții pressei din Budapesta 
și un număr mare de speoialiștl. Invenția 
constă în aflarea unei modalități, prin care 
se evită ciocnirile de tren. Ea se basâză pe 
legile electricității. Inventatorii făcură un 
mio tren vioinal în looalitățile oasinei, unde 
îșl arătară invențiunea, despre care ei 
speră, că în scurt timp va fi aplicată la 
tote trenurile din Europa. Aplioarea aces
tei admirabile învențiunl la trenurile un
gare, după oalculul inventatorilor, ar costa 
mai puțin chiar oa un milion florenl, pe 
oând se oradea, că asemenea invențiă ar 
trebui să ooste 40—50 milione florenl. E 
interesant, că inventatorii nu sunt nici mă- 
oar ingineri, oi unul din ei este un jurist 
genial, âr celălalt are de asemenea o altă 
o an eră.

Din Șoimuș, lângă Bistrița, ni-se sorie 
cu data de 6 Februar n. c.: Ministeriul de 
interne cu data de 20 Decemvre 1895 Nr. 
106, 872 V. b. a aprobat statutele „Rea- 
niunei de cumpătare*  în potriva beutunlor 

*) Ve4i „Doi forestiere du royaume 
de Hongrie44 par L. Bruand et de Gail. 
Revue de eaux et forets. Tome XX. 1881. 
pag. 160 și 197.

spirtuose și a luxului din comuna Șoimuș, 
despre ce astăcjl am fost înounosciințațl. — 
loan Baciu, președintele reuniunei.

—o—
Pentru aspiranții de cădeți. Minis

trul comun de răsbel a dat o nouă ordina- 
țiune privitor la primirea de aspiranți în 
șoolele de oadețl. In ordinațiunea aoeea se 
spune între altele, că în întrâgă monarchia 
asistă de present 17 șcâle de cădeți. De 
acum înainte din prinoipiu se vor primi 
aspiranți numai în anul I. și etatea maxi
mală a acestora va fi 17 ani. Esamenele 
de primire se vor face în tot locul la 16 
Septemvre și aspiranții primiți vor rămână 
imediat în institut, ceea ce va fi o ușurare 
Dentru părinți, cari nu vor mai trebui să 
aduoă a doua âră din nou aspiranții la școlă, 
ou înoeputul anului școlastio.

Cununii. D-1 George Nicolau din Si
naia se va cununa Duminecă, în 28 Ianua
rie v. c. cu d-ra Elena Orghidan, amabila 
fiică a d-nei văd. Elena Orghidan din loc. 
Cununia se va face la orele 10y2 în bise
rica S-lui Nicolae din Prund.

— D-1 David Radeș din Cenade, se 
va cununa Dumineoa viitore cu d-na Laura 
Valeria Bârsan n. Alutan, fiica vitregă a 
d-lui căpitan Oosgaria din Făgăraș,

Adresăm tinerelor păreohl și familiilor 
sincerele nâstre felicitări.

—o—
Vapore române. In crucișătorul „Eli- 

sabeta44 și bricul „Mircea44 vor face în cur
sul lunei Martie, său cel mai târziu în luna 
Aprilie o esoursiune prin apele Mediteranei, 
sub conducerea d-lui colonel Urseanu.

—o—
Numire. Subnotar la tribunalul din 

Clușiu este numit d-nul Romul Pop, prao- 
ticant în drept, fiul d-lui advocat Alexiu 
Pop din Clușiă.

—o—
Falsificatori de bani în Budapesta. 

Dilele aceste erășl au fost prinși în Buda
pesta doi falsifioătorl de bani. Cu câteva 
dile înainte doi tineri Sârbi s'au presentat 
înaintea societății tipografilor, 4loen1^! c& 
și ei sunt tipografi. De aci au fost trimiși 
la un tipograf ou numele Milicl, cu care 
apoi au plecat la cârciumă, pentru a face 
cunosomță mai apropiată. Aci Btreinii spu
seră lui Milicl, că ei nu sunt tipografi, oi 
falsificatori de bani și îl rugară să le ajute 
la falsificarea banilor , arătându-i; tot
odată un teanc de bancnote false. Milicl a 
condus pe Sârbi la un ținoograf cu numele 
Fisoher, dioându-le, oă acolo vor putea 
lucra liniscit. Până când însă Sârbii se toc
meau cu țineograful, Milicl a telefonat gen- 
darmeriei și numai decât Sârbii au fost de
ținuți. S’au aflat la ei vre-o 2000 fl. bani 
sârbescl și 410 fl. bani UDgarI, parte buni, 
parte falsifioațî.

Din dieta Austriei de jos.
Iu ședința dela 7 o. a dietei Austriei 

de jos, punându-se pe tapet oestiunea in
stitutului de alienați din Kierling-Gugging, 
s’a năsout o interesantă desbatere asupra 
Jidanilor.

Dep. Gregorig: Protestâză, că la amin
titul institut să fiă aplicați în posturi Ji
dani, deorece aceștia sunt în stare a face 
orl-ce, și chiar și aoeea ca să bage în in
stitute de alientațl omeni cuminți.

Polemiseză apoi ou deputatul Weitlof, 
care apără punctul de vedere al Jidanilor. 
După ce mai vorbeso deputății Loquay și 
Kopp, se soâlă

Lueger". Nimio nu este mai ușor în 
Austria, deoât a băga pe cineva în insti
tutul alienaților. De regulă se întâmplă 
acâsta cu omeni, mai ales nobili, pe cari 
nu voeso să-i pedepsâscă pentru crime or
dinare. Este caracteristic cașul recent din 
Ungaria. Dor nu crede cine-va, că Fulszky 
e nebun? Poporațiunea creștină și arică 
n'are încredere in Jidani, de aceea ei să nu 
fiă aplioațl la institute de alienați.

Dep. Bacher'. pice că ar trebui creată 
o lege, care se despoiă de dreptul cetățenesc 
pe fiă-eare individ, despre care se pote 
constata, că unul din proto-părinții săi a 

fost Jidan. Asemenea și armata ar câștiga 
forte mult, dâcă n’ar mai esista oficerl ji
dani. Basa tuturor acțiunilor insoenate de 
Jidani este înșelătoria. Deja Seneca a nu
mit poporul jidan, poporul cel mai criminal, 
âr Voltaire 4ioe, că e poporul oel mai blăs- 
tâmat. Deci trebue combătuți Jidanii pe 
tote terenele și mai întâi trebue scoși din 
administrațiune.

Schneider: Spune oă nici âmenii, care 
se află în institute de alienați n'au încredere» 
în medicii Jidani. Deja corpul acestora se 
deosebesce de al celorlalți âmenl, și ana- 
lisându-se chemioe Jidanii ar produce un 
spectru deosebit de al Nejidanilor. Apoi 
4ice: Geterum censeo, Judaeos esse combu- 
rendos.

Urmă apoi în desbatere cestiunea me- 
dioilor comunali. Deputății Schneider și Gre- 
gong protestară și aci, ca să nu fiă numiți 
medici jidani.

Foștii grănițeri români din Bănat 
și pădurile lor.

(Fine)

VII. Esploatarea pădurilor. Pe timpul 
grănițerismului, când populația era relativ 
rară, și pădurile acopereau tâte locurile 
pănă la marginea văilor, șefii militari dis
puneau, din oficiu, ca sătenii să defrișeze 
pădurea după părțile cari s’au găsit apte 
pentru plugărie și fânațe, grădini cu po- 
meturl, pășune, etc.... Ca și aiurea, sporin- 
du-se populația, aceste măsuri, bune în 
timpurile vechi, au fost împinse prea de
parte în unele părți, așa oă s’au produs 
numerose goluri și poieni, pentru cari s’au 
luat aourn măsuri d’a se reîmpăduri.

Esploatarea și administrația acestor 
păduri se faoe aourn în conformitate ou 
prescripțiunile codului silvio ungar*)  din 
1879 artioolul de lege XXXI, și este întru 
tote identică cu a statului, ba în unele 
privințe oum este mai ales controlul, am 
avut ooasie să mă încredințez că se face 
chiar mai bine ca la stat.

Pădurile oomunității grănițerescl sunt 
supuse regimului silvio în basa art. 17 al 
numitului cod silvio. Același articol pres
crie „Amenajamentele vor ținâ sâmă de 
situația pădurilor, de starea lor actuală, de 
trebuințele proprietarului și de producția 
lor națională; ele vor urmări soopul de-a 
menține pădurile în bună stare, asigurând 
în același timp raportul susținut, și de a 
regula, afară de esploatarea lemnului, și 
utilisarea produselor accesorii44.

Art. 18—20 al codului silvio ungar 
obligă pe proprietarii supuși regimului sil
vio conform art. 17 ca să-și amenajeze, 
pe soeotela lor, pădurile în termin de oinol 
ani, ceea oe s’a și făcut.

Art. 21 al Statutului prevede apoi 
oa, în basa amenajamentelor, ofioiul de 
economiă să întoomâsoă un plan general 
de esploatare, și pe basa acestuia, un alt 
plan special de tăierea lemnelor în fiă-care 
an, având în vedere satisfaoerea celor în
dreptățiți. Aoeste planuri se înaintâză prin 
oomitat representanței, în adunarea ordi
nară de tdmDă, și de aoi munioipiului, oare 
aprobă planul special de tăieri anuale.

Corespondența șefilor de ocole ou 
serviciul centrul este destul de simplificată.

Registrele, oarl se țin de șefii de 
ocole sunt următârele: inventarul general, 
jurnalul de intrarea și eșirea hârtiilor, și 
jurnalul oassa, pe lângă care sunt atașate 
următorele registre auxiliare și anume: re
gistrul înoasărilor din lemne că4ute și us
cate, registrul taxelor provenite din prelun
girea terminului sooterei produselor prin- 
oipale și accesorii, registrul de închirierea 
pășunilor și fânațelor alpine, registrul de 
arendarea poenilor, registrul de delicte, re
gistrul’ de liberarea lemnelor oelor îndrep
tățiți, registrul de liberarea lemnelor peste 
dreptul cuvenit, registrul general al licita- 
țiunilor, registrul pentru ghindă și jir, și 
comptul întrebuințării imprimatelor.

PeBtru orl-ce sumă încasată se libe- 

reză chitanță dintr’un registru cu matcă. 
Banii, oarl se adună la ocole peste o anu
mită sumă se înaintâză fără amânare ofi- 
oiului central de economiă.

Produsele principale se vând prin li
citație publică, prin încheiere de contracte, 
âr sumele resultate se varsă de antrepre
nori de-a dreptul la casa oficiului de eoo- 
nomiă.

Fiă-care șef de ocol este obligat să 
aibă în cancelaria sa o hartă silvică în 
oare figurâză tote pădurile din oool. Pădu
rile sâu porțiunile de pădure, oarl sunt în 
tăiere, sunt representate ou hașuil, așa că 
se pâte deosebi, dintr’o singură privire, 
ceea oe este nepus în esploatare de ceea 
oe este tăiat. O oopie pe hârtiă de calo a 
acestei hărți o portă șeful la sine când 
merge în oool; âr brigadierii au aseme
nea hartă pentru secțiunile lor.

In fine se mai află în oanoelaria ooo- 
lelor câte-un tablou chilometrio indicând 
distanțele dela reședință pănă la fiă-care 
comună din ocoî, și oare servă pentru cal
cularea repede a îndemnităților ouvenite 
pentru transporturi.

înainte de-a înoheia aceste note oarl, 
sunt sigur că vor fi oetite cu plăcere de 
Românii din Regat, ținem de datoriă de-a 
esprima mulțămirile nostre oele mai sincere 
și oomplecte: d-lui Boldea, o. r. căpitan 
în pensiune și raeritos descendent al gră- 
nițerilor din comuna Cireșa, pentru bine- 
voitârele informațiunl oe ne-a dat relativ 
la înființarea și organisarea foștilor grăni- 
țerl din Banat, oum și d-lui O. Popoviol, 
șeful ocolului din Ohaba-Bistrei pentru no
tițele privitore la păduri.

(„Revista Pădurilor")
N. R. Danilescu.

Un nou proces slovac.
Raport spec, al „Gaz. Trans." 

Budapesta, 6 Febr. 1896.
A4l, în 6 Febr. n., a avut loo în sala 

cea mare a Tribunalului d’aiol al doilea 
proces de presă intentat 4iarulQi slovac 
„Narodnic Noviny", pentru un artiool intitu
lat „Obrăznicia maghiarizătorilor* , care s’a 
publicat în 5 Martie n. 1895. Ca autor al 
articolului s’a declarat cunoscutul poet slo
vac Isidor Zsialc Somoliski, unharnio luptă
tor slovac, oare a gustat deja temnițele 
maghiare. In articolul acesta, soris din in- 
oidentul unui concurs la un post de învă
țător într’o comună slovaoă, oare a apărut 
în foia oficiosă „Neptanitdk Lapja*  și oare 
conține ca prima condițiune : maghiarizarea 
copiilor slovaci, veătejesce în termini aspri 
tendința revoltătore a maghiarisatorilor 
„fără Dumne4eu“, și îndâmaă poporul gslo- 
vac la resistența energică și la susținerea 
nevătămată a limbei lor materne atât de 
soumpe.

Pertractarea s’a înoeput la orele 10 
a. am. sub presedința judelui reg. Zsitvay 
Leo, în fața unui public număros. In deoseb 
se puteau observa o mulțime de universi- 
terl slovaci, români și sârbi venițl corpora
tiv spre a-șl documenta și de astă-dată so
lidaritatea lor. Ca acusator figura procuro
rul Szafta, âr oa apărător al aousatului neo
bositul luptător slovac d-1 Dr. Miloș Ște- 
fanovici.

Constituindu-se juriul, din oare făoea 
parte și „marcantul44 deputat dietal și ma- 
melucul desăvârșit S2erb GySrgy (alias 
Gyuril), urmă interogatorul acusatuluiZsiak, 
oare deolarâ următârele: E de 34 ani, 
rom. cat. născut în Beszterczebânya, necă
sătorit, 4iati9fc în Turâcz-szt-Mârton, fără 
avere, a mai fost osândit la 2 luni temniță 
de stat și 50 fl. amendă pentru „agitare 
contra statului44, n’a fost soldat.

Se oetesoe adoi acusațiunea făoută de 
prim-proourorul Kozma Sândor, oare cu 
provooare la art. 162 § 2 al codului penal 
desoopere în artioolul sus amintit „agitarea 
unei naționalități contra alteia44. După aoeste 
cetindu-se întregul artiool atât în limba slo
vacă cât și în cea maghiară, îșl înoepe pro
curorul Szafta reouisitorul său, ne mai po
menit de sec și slab, copleșit însă de un 
turbat spirit șovinist maghiar și rostit 
într’un ton furios și plin de ură, oeea-ce a 



Nr. 23—1896 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

surprins chiar și pe președintele tribuna
lului !

Reouisitorul dela început până în oa- 
păt bâjbâia de veohile sofisme și fraseologii 
patriotice maghiare astătjl tocite deja pen
tru orl-oe om de bine din patria nostră și 
termină, firesoe, ou cererea de a-se declara 
acusatul de vinovat.

Urmă acum eminentul disours de apă
rare al d-lui Dr. Miloș ȘtefanovicI, oare ou 
o logioă puternică și basat pe argumente 
neatacabile dovedi cu rară eloouență lipsa 
orl-cărui substrat serios al aousațiunei sus- 
mend cu mult temei, oă acâsta nu arată 

alta, deoât că sistemul actual de guvernare 
urmăre8oe ou o volnioie nesocotită tendința 
maghiarisătore, care într’un stat de drept 
ar fi o utopie și că guvernanții de astăc}! 
consideră pe orl-oe om cinstit oare „outâză" 
a-se opune aoestor uneltiri nelegiuite de 
dușmani ai statului, deși în Ungaria nu 
esistă, și nici că va putâ esista, o lege pen
tru maghiarisare!

Terminându-șl d-1 Dr. Miloș Ștefano
vicI frumosul disours, „teribilul" procuror și 
mai aprins oa înainte și cu un glas înădu
șit de ură se înoercâ a reflecta oelor susți
nute de apărător, dâr cu nisoe argumente 
cu desăvârșire false așa înoât se făcu din 
nou aprope ridicol. Acestei replice răspunse 
d-1 Dr. M. ȘtefanovicI scurt, dâr sdrobitor.

In urmă renunțând aousatul la apă
rare, președintele adresa juraților urmă- 
torele trei întrebări: 1) Conține artioolul
agitarea unei naționalități contra alteia său 
nu? 2) Este acusatul autorul articolului, 
sâu nu ? 3) E acusatul vinovat seu nu ?

Pretensiunea apărătorului, de a-se 
cjioe la punctul prim, in loo de: „Agitarea 
unei naționalități contra alteia", — Agita
rea \naționatității slovace contra celei ma
ghiare* 11 , nu se luâ în considerare.

Programa : 1) Cuvânt de deschidere 
rostit de președintele societății Ieronim 
Bal, cl. VIII.; 2) Imn, Poesiă de I. H. 
Rădulescu, cor pe trei voci de G. Ionesou, 
esecutat de corul școlarilor; 3) Hodja Mu
rad Pașa, de V. Alexandri, deolamată de 
Stefan Soridon, cl. VII; 4) Despre ami
ciția, disertațiune de Nicolau Șandru, ol. 
VII; 5) Herșou Bocoegiul, monolog de V. 
Alexandri, predat de Valeriu Băroianu, cl. 
VII; 6) Oânteo sicilian, poesiă de V. Ale
xandri, oor pentru patru vool de C. Po- 
rumbesou, esecutat de corul școlarilor; 7) 
Regina Ostrogoților, de G. Coșbuc, deola
mată de Atanasiu Roșian, cl. VIII; 8) 
Despre baladele poporane române, diser
tațiune de Ieronim Bal, cl. VIII; 9) Fri
guri de autor, dialog de N. Gane, repro
dus de Nicolau Matei și Alex. Pălăgeșiu, 
ol. VIII; 10) De unde vii? composițiă de 
I. Bunescu, eseoutată de corul școlarilor;
11) Cuvânt de înohidere rostit de vice
președintele societății Leontin Drăgan, 
ol. VII.

Mulțămită publică.
Deșiu, Febr. 1896.

In legătură ou istoricul parochiei și 
biserioei gr. oat din Deșiu, publioat în 
„Gaz. Trans." N-ri 269 și 270 din a. tr., 
subscrisul în numele senatului nostru bi
sericesc vin a esprima și pe acâstă cale 
cele mai căldurose mulțămirl următorilor 
Domni, Domne, poporenl și corporațiunl, 
oarl începând dela an. 1876 pănă în pre

Reîntorcându-se, jurații, însuși depu
tatul mameluo Szerb anunță în numele ju
raților următorul verdict: La întrebarea 
primă au răspuns 12 da, la întrebarea 
a doua de-asemenea, âr la întrebarea a 
treia 8 da, 4 nu.

In urma acestora, procurorul cu o 
voce vibrândă de patimă ceru, ca față de 
acusat să se aplice intrega rigdre a legii, 
.adecă să i-se de-a 2 ani temniță de stat, 
deâre-ce n’ar ave nici o ciroumstanțâ 
ușurătâre. Din contră apărătorul aduse ca 
motiv ușurător, că acusatul și-a apărat na
ționalitatea proprie, cea-ce au afirmat si 4 
voturi ale juraților.

In sfîrșit președintele tribunalului 
aduse în numele Maiestății Sale sentința, 
prin care d-1 Isidor Zsiak e osendit la 2 
■luni temniță de stat și 50 fi. amendă. Depu- 
nendu-se din partea a trei locuitori Slovaci 
din Pesta o cauțiune de 200 florini, acu
satul fu lăsat liber, âr noi ne depărtarăm 
flisgustațl și ou o dovadă mai mult despre 
ceea ce va să 4loă niult trimbițata drep
tate maghiară!!...

’Mi-’s.

ProducțiunT și petreceri.

Clujin, 7 Faur n. 1896.
Concertul universitarilor romfini. Săra 

<4ilei de 3 Faur n. a fost pentru tinerimea 
universitară, pentru inteligența română din 
■Clușiu și pentru ospețl o seră plină de 
veseliă.

O petrecere adevărat românâscă pă
trunsă de spiritul vesel și de aoea însufle- 
rțire, ce caracterisâză peste tot petrecerile 
maționale românesol.

Sala imposantă a „Redutei urbane" 
pe la 7 ore deja gemea de mulțimea pu
blicului româneso, care aștepta ou încor
dare începutul Concertului. Și era de față 
publio nu numai număros, ci și ales. Inte
ligența nâstră din tâte unghiurile țării lo
cuite de Români a arătat și de astă-dată, 
că soie să prețuesoă nisuințele culturale, pe 
cari tinerimea universitară română din Clușiu 
le manifestă și în aoest ouib periculos al 
șovinismului.

In adevăr, harnioa nâstră tinerime a 
învins tâte greutățile și și-a împlinit dato- 
rința oum se cade, arangiând un ooncert 
și bal, a căror reușită a stors cuvinte de ad- 

mirațiuneșia impus respect străinilor. Spri
jinul fruntașilor români, cari de prin Chior, 
Sălagiu, țâra Hațegului, ba s’ar pute cjice că 
mai din tot Ardealul și Țâra ungurâscă au 
alergat la „Concertul studenților din Clușiu", 
va fi spre înouragiarea tinerimei nostre, oare 
aoeste petreceri dorim să le arangieze și 
de altă-dată și în toți anii, căol pe lângă 
partea morală, ele mai au și un alt soop 
nu mai puțin lăudabil, fiind venitul desti
nat pentru ajutorarea tinerilor universitari 
lipsiți de mijlâce, la însoriere și depunerea 
esamenelor.

Ce privesce concertul, mărturisesc, că 
mă simt mult mai debil, decât să pot ou 
demnitate apreția splendida lui reușită. 
D-ș6rele Ana Pop (piano) și Silvia Tămaș 
(voce) nu pentru prima.oră au stors admi
rația nostră. D-șora Pop e întru adevăr 
sărbătorita nostră artistă. Cine a aucjit’o 
vre-odată conoertând, a rămas frapat de 
talentul admirabil și dibăcia, ce-o are în 
ale musicei.

Robin des bois de Weber a fost cân
tată de d-șora Tămaș atât de corect, atât 
de admirabil, încât fu silită a repeți acâsta 
piesă olassică. Talentul d-sale promite un 
viitor strălucit. De astă-dată mi-se pare, a 
fost puțin indispusă.

D-ș6ra Leontina Gărtner a eseoutat 
două piese classice; ou a doua mai ales : 
Popper, Tarantella violoncello solo, a făcut 
să se sgudue sala de aplause. In mijlocul 
aolamațiunilor nesfîrșite a fost silită gra- 
țiâsa artistă să repețâsoă acâstă grea și obo- 
sitore piesă. In total d-ra Gărtner a fost 
obieotul unor ovațiunl grandiose.

Tote d-șorele concertante au primit 
oâte un eSoelent buchet de flori naționale 
ou decorații luxâse.

Punotul ultim al programei a fost: 
Porumbescc llăna, esecutată de corul tine
rimei sub conducerea dibaoe a d-lui Oberti.

Pe la 10 6re s’a finit acest frumos 
concert.

*

Dansul. Pe la 10 âre a urmat dansul, 
oare a durat pănă diminâța cătră 6 ore, și 
am mai fi jucat și mai departe, căci tâte 
domnișorele, toți domnii se declarară cu 
entusiasm pentru salutara propunere: „se 
rămânem-,u dâr „mama, mătușica, bunioa a 
4is — nu!“

In fine matronele venerabile cumpă
nesc mai mult, posedând una câte 20 de 
voturi; dictum factum — s’a spart jocul! 
Ne-am despărțit cu un cordial adio, der cu 
propunerea firmă, ca în anul viitor să ne 
întâlnim în același loc. O, de-ar sosi mai 
de grabă carnevalul anului 1897!!..

Dintre participante amintesc pe Dem
nele : Văd. Bohățel, Căpușanu (Dretea), Dr. 
Chețianu (Blașiu), Cioplea, Drăgan, Gărtner, 
(Brașov), Gall, Hossu, dr. Ilea, Indre, Ilie- 
șiu, (R.-Cristur), Kecskâs (Apahida), Klem, 
Laslo, văd. Mânu, Mica, (S.-Odorheiu), Mun- 
teauu (Deșiu), Nemeș, 8. Pop, A. Pop, 
Salca (Deșiu), văd. Solomon, (Blașiu), Tă
maș (Hossufalău), Truța, Toșa, Vârtio (Bis
trița), Vlăduțiu (Turda), Zehanu (D.-St.- 
Mărtin).

Domnișorele: Aniți și Elisa Bohățiel, 
Elena Ciato (Blașiu) Maria Căpușeanu (cos
tum național), Miți Cioplea, Victoria Dră- 
ganu (Nădășel) Viotoria Frâncu (Deva), 
Leontina Gărtner (Brașov), Virginia Gall 
(Secuieu), Viotoria Ianchi, Silvia și Hor
tensia Laslo, Virginia Man, Elena Mica 
(S. Odorheiu). Polixena Mesaroș (Turda), 
Silvia Moldovanu (Blașiu), Elenuța și Po
lixena Munteanu (Deșiu), Cecilia Mureșiau, 
Elena Nemeș, Aurelia Nieora, Ana Popp, 
Tincuța Popu, Aurelia și Mițica Pop (Cia- 
nul m.) Adelina Piso (Turda), Virginia So
lomon (Blașiu) Silvia Tămaș (Hossufalău) 
Olimpia și Gustica Vlăduțiu (Turda), Anuța 
Vârticu (Bistrița) Irina Zehanu (D.-St.- 
Mărtin).

*
La orele 12 din nâpte musica începe 

marșul lui Mihaiu Bravul. întreg publioul 
se îndesuiește să vâ4ă oe e. Vin Călușerii! 
se aude din tâte părțile și de-odată apare 
în sală bravul president al concertului, Drd. 
Valeria Laslo, în fruntea a doi-spre-4ece 
tineri îmbrăcați în pitorescul nostru costum 

național, încinși cu șerpare, cu căciuli fru
mose împănate și în opinci, toți sdravenl, 
toți purtând năfrăml chindisite la gruma4i- 
In ordine doi câte doi percurg sala și se 
postâză în mijloc.

Urale nesfîrșite, aplause frenetice și 
prolungite îi întâmpinară. Și am vă4ut apoi 
„Oălușerul" și „Bătuta", joourile nâstre 
străbune, juoându-se cu un taot și dibăciă 
oum rar mai poți vedâ.

*
Iu pausă ne-am aședat ou toții la 

mâsă, âr musica cânta doine de-ale nostre. 
Venerabilul nostru „arohibalic", d-1 A. Truța 
și harnicul advooat d-1 Dr. G. Ilea au ros
tit frumâse toaste la adresa tinerimei; li-a 
răspuns presidentul Laslo.

De înoheiare trebue să mai amintesc, 
oă comitetul arangiator ou presidentul său 
Drd. Laslo și-a încordat tote puterile oa să 
facă imposantă și splendidă și reușita aoes
tor petreoerl. Și soopul și-l’au ajuns d-nii 
arangierl într’un mod strălucit. Toți ne-am 
depărtat ducând cu noi suvenirile și im
presiile cele mai plăoute.

Alecu.

Reuniunea română de cântări și mu- 
sică din Oravița montană arangiază Joi 
în 1 (13) Februarie c. o petrecere de joo 
împreunată cu ooncert și teatru.

PROGRAM:
I. Corul din Strengăresol, intermezzo 

oomio, quintet ou soli de Crinanesou. Per- 
sânele repres. prin d-nii: Dirigent: J. 
Cerbul, Tenorist I: C. Cuou, Tenorist II: 
Dr. P. Cornean, Basistul I: N. Baiaș, Ba
sistul II: A. Perian.

II. Legea pentru beții, oomedie în 1 
act. Personele representate prin d-nii: J. 
Paleu, L. Dragoesou, F. Tismonar, F. 
Cristoiu.

III. „Niita Paingen", monolog oomio 
de C. Bredioeanu, musica de L. Tempea, 
eseoutat de d-1 M. L. Brădiceanu.

IV. Ghigerlinii, marș pentru oor mixt 
de C. W8gner, eseo. de 12 membri activi 
(6 dame și 6 bărbați) ai Reuniunei. In 
fine joc.

Intrarea: de personă pentru membrii 
reuniunei și familia lor 60 or., pentru ne
membrii 80 cr., er sâra la oassă fără deo
sebire 1 fi.

*
Societatea de lectură a școlarilor gim- 

nasiall din Ndsâwti invită la Serata literară 
urmată de joo, ce o va arangia la 15 Fe
bruarie n. o. în sala de gimnastioă. Intra
rea: 50 cr. de personă. Venitul ourat e 
destinat în favorul bibliotecei societății. 

sent au lebinevoit a contribui în bani seu 
alte oferte spre scopul edifioărei biseericei 
și șcâlei gr. cat. din Deșiu și anume:

Dela Vener. Ordinariat episcop al 
Gherlei din oolecta făcută în Diecesa în 
1876, spre scopul solvirei prețului de cum
părare a noului fond, pe oare s’a zidit bi
serica cea nouă, s’a primit suma de 1680 
fl. Tot spre acest scop Escelența Sa Mi
hail Pavel, pe atunol episcop al Gherlei, a 
contribuit 500 fl., mai târ4iu 150 fl., în 
total 650 fl.; âr la fondul de edificare au 
contribuit: Eso. Sa Dr. loan Seabo Episco
pul Gherlei, în decurs de patru ani oâte 
300 fl., cu totul 1200 fl. Dela institutul de 
credit ^Someșiana^ s’au căpătat urmă- 
torele ajutâre pentru școlă: în 1892—20 
fl. în 1893—10 fl. în 1894-100 fl., âr 
pentru biserioă 500 fl. în total 630 fl., 
afară de cari pe anul 1895 numitul insti
tut a mai votat pentru școlă- un ajutor 
de 100 fl., âr pentru edifioarea biserioei 
700 fl.

Din lăsământul lui Vasiliu oând-va 
Vanca, de origine din Ragusesol (Transil
vania), răposat în BuourescI, s’au primit 
456 fl. 50 cr. Dr. Teoder Mihali advooat 
și soția Domniei Sale Domna Viorica Mi
hali 200 fl. în bani, o iconă prețiâsă a 
Preacuratei Vergura Maria pe altariu, a 
contribuit M. Știm. D-nă și la îmbrăoarea 
și înfrumsețarea noului altar, promițând, oă 
va cumpăra și un candelabra (Luster) în 
preț de 200 fl., tot d-1 Dr. Teodor Mihali 
a esoperat și o colectă esternă în sumă 
de 34 fl.

August. Muntean advocat 45 fl. bani 
cedând și o pretensiune în preț de 200 fl., 
ce a avut’o în grădina cumpărată de fond 
bisericesc, er soția d-sale Domna Ana Mun
teanu așișderea a contribuit și ostenit mult 
la deoorarea și îmbrăcarea noului altar cu 
oele de lipsă promițând a cumpăra și două 
fesnice din argint de china pe altar. Dr. 
Al. Cheresteșiu advooat 110 fl. er soț’a d-sale 
D-na Victoria Cheresteșiu a cumpărat pe al
tar o cruce de mână din argint ourat în 
preț de 60 fl. Vasiliu Hosszufiide la Tablă 
27 fl. și o pretensiune în preț de 200 fl., 
ce a avut în grădina cumpărată de fondul 
bisericesc. — Georgia Gradoviciu 52 fl., a 
promis și o ioână mare a Domnului Isus 
Christos.

In 1886 dela Societatea carpatină spre 
scopul edifioărei scolei s’au căpătat 300 fl. 
Tot pentru scâlă s’a primit din România 
un ajutor de 90 fl. Alexiu Bogdanu 72 fl. 
f Gavril Man 147 fl., Ioan Welle proto
pop 211 fl. 40 or. colectă din Blașiu 86 fl. 
t Nic. Negruțiu 10 fl. f Mihaiu Bohățel 
45 fl. Paul Huza amp. 35 fl. Florian Hutoș 
20 fl., S. Corpoden ampl. 15 fl., a mai pro
mis și o cruce din argint de china în preț 
de 20 fl. Sim. Rusu funcționari de banoă 
două feșnice pe altar în preț de 24 fl. Teod. 
Colcenu curator primar 88 fl. âr soția sa 
Ana Colceriu a donat la biserică un rând 
vestminte negre în preț de 32 fl., doi pra
pori negri ou 30 fl. două rânduri vestminte 
pentru oopii 24 fl., două stichare 16 fl., un 
epatrafir 12 fl. promițând și o icână pre- 
țiosă a Vergurei Maria.

Ion Mureșianu amploiat 2 fl. și două 
icâne frumose; Gavril Tripon adv. 10 fl.; 
George Șiulean măestru 38 fl. 2 or. si 
două icone frumose, promițând și un pra
por prețios; Ion Sichișianu 46 fl. 50 cr., 
a mai promis un oandelabru prețios. Cassa 
de păstrare din Deșiu „Kisegito" 20 fl.; 
Dr. Emiliu Negruțiu 10 fl.; Dr. Vas. Pop 
9 fl.; Ion Poruțiu 9 fl.; Alexiu Hozsu 8 fl.; 
Ales. Tohati 20 fl.; Gavril Cupșia 20 fl.; 
George Rus 10 fl.

D-na Deeiani a cumpărat două tes- 
nice pe altar, din argint de China cu 30 fl. 
D-1 Haragai a cumpărat două feșnice pe 
altar din argint de China în preț de 20fl.; 
Titu Budu vioar 10 fl.; Vas. Mureșianu 2 
fl.; G. Pop controlor 8 fl.; Aug. Popi fl.; 
Samson Marțian 2 fl. 50 or.; Vas. Săbă- 
dișiu 10 fl.; P. Boian 1 fl.; I. Ilieșiu 1 fl.; 
Iosif Micșia jude 11 fl.; Sirnion Popelea 
5 fl.; Lazar Huza not. cons. 3 fl.; Stefan 
Dilțiu oanonic 1 fl.; I. Georgiu canonic 2 
fl., I. Papiu canonio 1 fl.; P. Czobel 1 fl.; 
I. Boeriu înv. 1 fl.

[Va urmaj.
Ioan Welle.

Protopop gr. cat.

Literatură.
Povestiri de Petra-Petrescu & 80 cr, 

francate. De vân4are la administrația 
nâstră.

PrODTietai: OB’. Aurel Mureșianu,

Redactor responsabil: Gregoriu ssaior.



GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 23—1896.

CisifsuS Sa bas’sa kBkeb Vîena.
Din 8 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.55
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.15
Impr. căii, fer. ung. în aur 41/2% . 124.80
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 102.15
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.45 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40
Jmprum, ung. cu premii , , , , 153.75 
LosUrl pentrtt reg. Tisei și Segedin. 141.— 
Renta de hârtie austr.................... 101 10
Renta de argint austr........................ 101.20
Renta de aur austr................................122.45
Losurî din 860   147.75
Acții de ale Bftncei austro ungară. 1016.— 
Acții de-aleBăneei ung. de credit. 435 50 
Acții de-ale BSncei austr. de credit. 382.25 
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Napoleoudorî.................................. 9.59'/2
Mărci imperiale germane . . . 59.1772
London vista....................................121.05
Paris vista.................................. 47.95
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.30
Note italiene.................................. 44.—

„PARSIMOHIA“ innstitut de credit și economii societate pe acții în „BRAN“.

la adunarea generală, a insttiutului de credit și economii societate pe acții „PARSIMONIA11 în Bran, ce se 
va ținea Mercuri, în 26 Februarie 1896 st. n. la 2 ore p. m. în localul institutului, la care sunt invitați toți 

acționarii a se presenta în sensul §-lui 20 din Statutele institutului.

OtoiecteSe de deSifoei-are swnt urmatoreld;
1. Raportul direcțiunei și al comițetului de supraveghiare,
2. Statorirea bilanțului și a împărțirei profitului.
3. Alegerea a 2 membrii în direcțiune și a întregului comitet de supraveghiere.
4. Emiterea de acțiuni noue pentru înmulțirea capitalului social.
5. Alte propuneri eventuale.

Bran, 29 Ianuarie 1896.
^direcțiunea.

cu. 31 3ecemvre 1333-

Din 10 Februarie 1896.
Cursul pieiei Brașov.

Bancnote rom. Camp. 9.52 Vend. 9.55
Argint român. Cump. 9.47 Vend. 9.52
Napoleon-d’orl Oump. 9.57 Vend. 9.61
Galbeni Câmp. 5.62 Vend. 5.67
Ruble ruaescl Cump. 127. y2 Vend. —.—
Mărci germane (Jump. 58.80 Vend.
Lire turcesol Cump. —.— Vend.
Scris. fono. Albina 5% —.— Vend. —.—

.A. <D T I ‘V" E : fi. cr. T= uA- S I •V E : fl. cr.

Rate restante din capitalul social . , 275 Capital social, 200 acțiuni ă fi. 50 10.000
Cassa în numerariu................................ 277 84 Depuneri spre fructificare..................... 8 088 62
Cambii escomptate................................ 23.692 — Cambii leescomptate........................... 5 190 —
Spese de fondare .... fi. 457.45 Interese transitâre pro 1896 .... 419 89

2O°/0 amortisare . . . „ 91.49 365 96 Profit curat ................................................ 963 29
Mobiliar...................................................... 51 —

24 661 80 24.661 80

Pi o fi t și p e r ci e r I.

Urna de Bucursscs
din 5 Februarie n. J 896.

Valoxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cnp.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5% Apr - Oct 101 —
Renta amortizabilă .... 5% H H 99.%

n „ (Impr. 1892. . . 57n lan.-Ini. 98 ’/,
, din 1893 ©7o >5 »• 96.’/,

țț „ 1894 int. 6 mii. &7, Ajl.-Oct. 96.’/,
•i „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 47» lan.-lnlie 86%
n „ (Impr. de 50 mii. 47c n n 8 .—

, (Imp. de274 m l«90 4% »7.%
yj „ (Imp. de 45 m. 1891 4U/C j» n 87 —
țs „ (Im. de 120 iul. 1894 4"/,, 5’ 11 87.-

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 67n Mai- Nov. 101 ’/,
Oblig. Casei Pensiunilor ir. 3()C 10 » » 287.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5'7’ Ian.—Iul. 96 -

fl „ ,. din 1884 5'7o Mai-Nov. —.—
»» „ „din 1888 5"/,. lnn.-Dec. — —
•1 „ ,, din 1890 57o Mai-Nov. 96%

Scrisuri fonciare rurale . . . p7c lan.-luliii 92 7i
„ urbane BucurescI 51 H 100 %
D » h 57n » » 88 %

11 u ii Iași f7» D » 80.%
Oblig. Soc. de basalt artificial «7» » » “• -

V.H.
Rnnca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v ...
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v, 1598.
Banca agricolă........................... 5C0 150 v. 207.-
Dacia- Eic-mânin uit. div. 35 iei 200 într. v. 402.-
Naționala de asig. uit. div. 43 le; 200 55 420 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 55 1 325.- ■
Soc. Rom. de Constr, ult.div.15 1. 250 195.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 55 M 106.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C 200 —. -

. „ 2 em. u. d. 0 100 ?î 7! —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei .iOl —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 „ ' bJl.C ■5 55
Societ. p. const, de Tramways 20 5 » —.—
20 irancl aur 20 07

Bran, 31 Decemvre 1896.

E E B I T: fl. cr. O B E 2D I T : fl. or.

Eși te:
Interese pentru depuneri spre fructific. 
Spese: diverse spese, porto etc.
Contribuțiune: competințe de timb. etc.

20 °/0 amortisarea speselor de fondare 
Profit curat ................................................

184
119

1
91

963

99
12
29
49
29

V eniturl:
Interese dela cambii escomptate . .
ProvisiunI................................................

988
371

55
63

1360 18 1360 18

SKiron Țătoiu m. p. Slarisa Keît m. p. Ax. Mos®iaa m. p. d. JEnescg» m. p. Sos. JPaaseariu m. p. 
cassier. contabil. director esecutiv. președinte.

&L M&noiu m. p. Sos. Runceanu m. p. I. țfențu m. p. €2. BBalbeș m. p.
Subsemnatul comitet am esaminat conturile presente și controlându-le eu registrele principale și au- 

siliare ale societății, ținute în bună ordine, le-am găsit în consonanță cu aceleași și esact.
Bran, în 29 Ianuarie 1896.
Sos. ©ojanu m. p. McoBaw fflănoiu m. p. Mieolaaa Garoiu m ,p. loan MănoSsa m. p.

Sos. IEraesca m. p. Ijeoutin SPașcai-isa m. p.

S C O MP TUBÎ:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 27»
Avansuri pe efecte «7» Petersburg . . 47,7»
Casa de Depuneri 5’/, Berlin .... 37»
Londra .... 27, Belgia .... 37»
Viena...................... 5% Elveția .... 37,7»

Cursul leșurilor private
din 5 Februarie 1896

oump. vinde.
Basilica 7.- 7.70
Credit .... 197.— 198.—
Clarv 40 fi. m. c. 56.— 57.—
Navig. pe Dunăre 135. - 138.—
lnsbruck .... 27. - 28.—
Krakau .... 27.— 2S.—
Laibach .... 23.25 24.75
Buda .... 60.25 60.25
Palffv .... 56.20 57-
Crucea roșie austr. 18.50 19.

dto ung, , 11.10 11.50
dto ital. 11.75 12.50

Rudolf ... 23.75 24.75
Salm .... 67.— 68. ■
Salzburg .... 2L— 28.—
St. Genois 72 50 74.—
Stanislau .... 45.— 46.50
Trieitine 4%% 100 m. c. —.— 150.25

dto 4% 50 69.— 72.—
"Waldstein 53.— —.—
SerbescI 3% 34 25 34.75

Banca h. ung. 4% 124*75 125.75

Locuri Ou jașniiB wlm vile,
în ținutul hotarului Rotbav, și anume:

1) Locul de pășune din pădu
rea bisericei evang. 218 holde ca- 
tastrale 1400 d0 de mare.

2) Câmpul ce se va comasa la 
acest loc, bun pentru pășunit oile, 
cir ca 300 holde catast. de mare

se vor da în arândă pe 3 ani 
prin licitațiune orală, seu pe cale 
de oferte în dina de 16 Febr. st. n. 
1896 dela orele II a. m. pană la 2 ore 
p. m. în localul șcdlei din Rotbav.

Amatorii dea arenda aceste lo
curi au de-a depune vadiu înainte 
de începerea licitației:

1) Pentru pășunea din pădurea 
bisericei după suma licitației de fi, 
700 = fi. 70.

2. După Câmpul ce se va co
masa (3 fi. de holdă) după suma 
anuală de fi. 900 = 11. 90, adecă un 
vadiu de 10°/0.

Ofertele au se fiă însoțite cu 
vadiu de 10°/0 după sumele de sus, 
și cu declarația, că oferentului ’i 
sunt cunoscute condițiile și le ac 
cepteză necondiționat.

Informații mai de aprdpe se pot 
lua la

Presbiteriu Evang. AS. 
893,2—3 îw EiocPsnv.

W Numere singuratice 
din j, Gazeta Transilvaniei “ 

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

ABONAMENTE
„GAZETA TAjrSIXIVArar*

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Uugaria: 

luni
> luni

anu

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni, 
șese luni 
unu anu.

X

X

X 
X 
M

X

3
6

12

11.
fi.
fi.

io
20
40

fr.
ir.
fr.

r

Abonamente h numerele cu feb cte 

Pentru Austro-Ungaria: 
anii.... 
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și strâmâtate: 
anu. 
șese luni 
trei luni

Dumineci.
Pe
Pe
Pe

)

2
1

II. -
ii. — .

50 cr.

ae facă mai ușorii

. . 8
. . 4

. % 
și mai

franci, 
franci, 
franci.
repede prin

nou, se binevoiescă

M 
M.
X

Pe
Pe 
Pe

Abonamentele 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorfi abona din 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă. X

Admimstrajmiwa „Gazdei Transilvaniei.* 4 § 
4XXX.XMXXXMXXXXXMMXXKXXX»D«MXMX>

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


