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A doua indemnitate.
Brașov, 12 Februarie v.

Din Budapesta s’a răspândit ca
lele acestea soirea, că ministru-pre- 
ședinte Banffy ar fi și făcut deja 
Maiestăfii Sale propunerea privitor© 
la disolvarea parlamentului.

Nu putem sci pănă în momen
tul de față, dăcă scirea acăsta este 
adevărată, ori nu. Fapt este însă, că 
guvernul se află actualmente într’o 
situațiune forte critică, care seu că-1 
va sili să cără în timpul cel mai 
scurt disolvarea parlamentului, său 
că va fi adus din partea oposiției 
într’o situațiune imposibilă.

Situațiunea acesta critică este 
provocată de prolungirea desbateri- 
lor asupra budgetului. După praxa 
parlamentară, proiectele de budget 
sunt a se presenta întot-deuna îna
inte, așa ca budgetul să pbtă fi des- 
bătut și votat încă înainte de-a intra 
în anul, la care se referă budgetul. 
Vedem însă, că la noi se întâmplă 
lucrurile altiel. Ministrul de finance 
a presentat, ce-i drept, budgetul 
pentru 1896 încă la sfirșitul lui Sep- 
temvre 1895, și prin Ncemvre, după 
lungi desbaterl, el a fi fost primit 
în general. Incependu-se desbaterea 
pe paragrafl, oposiția a început o 
luptă, care a dat a se înțelege, că 
nu va fi cu putință de-a vota bud
getul la timpul cuvenit.

Guvernul a cerut atunci o in
demnitate pentre primul cuartal al 
anului 1896, ceea-ce ’i-s’a și dat, 
mâ cârcă patrioții maghiari țineau 
mult la aceea, ca Ungaria să nu 
intre în anul milenar fără ca în pri
vința budgetului să fiă în tătă re
gula-

Dăr etă, că se apropiă și sfîr- 
șitul primului cuartal, și desbaterea 
pe paragrafl a budgetului nu este 
încă nici la jumătate. Guvernul pre
simțind, că pănă la espirarea indem
nității nu va isbuti să mijlocescă 
votarea budgetului, a și presentat 
camerei în ședința dela 21 Februa-

rie un proiect de lege, în care cere 
prolungirea Indemnității încă pe 
două luni, adecă pănă la finea lui 
Maiu.

Acestă cerere însă fărte cu greu 
va pută fi încuviințată la timp. Opo
siția e înverșiunată, mai ales fiind
că causa prolungirei discuțiunilor o 
formâză însă-șl scandalurile provo
cate de ușurința guvernului. Ruși- 
nosa afacere a concesiunilor de căi. 
ferate și a galeriei de tablouri a con
sumat timpul în dietă și a făcut im
posibilă votarea budgetului la timp. 
Der cine portă vina pentru acesta? 
Guvernul! Guvernul să supbrte deci 
și urmările, — dice oposiția.

In consecență, o făiă ungurâscă 
asigură, că oposiția e hotărîtă de-a 
face obstrucțiune în contra indem
nității de-a, două. Acâsta este lovi
tura, ce-1 aștâptă pe guvern și care 
are se-1 usture forte rău.

Nu se pote prevede, ce va eși 
din acestă situațiune penibilă. Dâcă 
indemnitatea de a doua nu va fi 
votată pănă la sfirșitul lui Martie, 
atunci guvernul ajunge într’o situa
țiune imposibilă atât înaintea coro
nei, cât și înaintea parlamentului. 
Decă însă guvernul vre să se asi
gure în contra acestei eventualități, 
atunci nu-i rămâne, decât să disălve 
în adevăi’ parlamentul, cu care plan 
se vede, că se și ocupă deja. Disol
varea însă ar avă se urmeze în proxi
mele (file, pentru ca formându-șl ast
fel o nouă majoritate, să pătă stărce 
dela ea votarea budgetului încă la 
timp.

In cas, când ar urma disolva
rea parlamentului, lupta între gu
vern și între partidele oposiționale 
la viitorele alegeri ar fi mai crân 
cenă pote ca ori-când altă-dată, căci 
de mult nu s’a mai pomenit atâta 
înverșunare în contra guvernului, ca 
acum, când dela un colț al țărei 
pănă la celalalt răsună plângerile în 
contra volniciilor și abusurilor să- 
vîrșite sub ocrotirea directă a teri
bilului Banffy. .

Unde dai și unde crăpă ! 
Se făcuseră la părere tbte sforțările, 
ca anul milenar se se petrâcă în 
ticnă, cu cinste și omenia, pe când 
în fond nu-i nici ticnă, nu-i nici 
cinste și nu este nici omeniă, căci 
scandalurile europene descoperite 
acum în dietă dbr nu se va pute 
(jice, că servesc națiunei „milenare" 
spre cinste și omeniă.

CRONICA POLITICA.
— 12 <24) Februarie.

„Pester Lloyd* de alaltă-erl publică 
un prim-articol în care se ocupă de legă
tura ce ar esista între partidul poporal și 
Slovacii „panslavi* din Nordul Ungariei. 
ț)ice, oă partidul poporal numai în legă
tură cu Panslavii a fost în stare să facă 
atâtea cuceriri în Ungaria de Nord; apoi, 
că la congresul naționalităților din anul 
trecut „Panslaviștii", au promis solemnei 
de a rămâne în pasivitate, ca și Românii, 
când de-odată ei devin acum necredincioși 
promisiunei lor și îșl dau tote puterile 
pentru de-a învinge la alegerile munioi- 
pale și dietâle, alăturea cu partidul popo
ral. Spune mai departe „P. Ll.“ că Ion 
Molnar, șeful comitetului partidului popo
ral a îndreptat în timpul din urmă o sori- 
sore cătră toți preoții Ungariei de Nord, 
în care îi faoe pe aoeștia atențl mai ales 
asupra punctului 13 din programul parti
dului poporal. Punctul acesta cj.’06 urmă- 
torele: „Legea privitore la egala îndrep
tățire a naționalităților se încete de-a fi o 
literă mortă și statul să aprecieze postula
tele îndreptățite ale naționalităților. Par
tidul popoial doresce să observe cea mai 
mare prevenire față ou naționalitățile. Plân
gerea naționalităților, că statul le asupresce 
limba, și voiesce se le maghiariseze cu forța 
nu este neîntemeiată*. După tote acestea 
„Pest. Ll.“ observă, că ou alte cuvinte par
tidul poporal pretinde revisuirea legei de 
naționalitate, în favorul naționalităților și 
ou acesta nu faoe alta, decât promovâză 
aspirațiunile dușmănose statului ungar.

*

Din Roma se depeșeză, că în 21 c. 
ministrul estraordinar ruseso Iswolsky a no
tificat Scaunului sânt încoronarea Țarului 
Rusiei, care se va săvârși în Maiu. In cer
curile Vaticanului se crede, oă Uoasul din 
Maitt 1895, oare prevede wzspec^anea asu
pra seminarielor polone, nici deoum nu va 
provooa o contracjioere cu convenția sti
pulată între Vatioan și Rusia la 1883, cu 
privire la instrucțiunea limbei rusescl, a 
istoriei și literaturei rusescl.

*
„ Correspondența rusescă* anunță re- 

pășirea ministrului de resbel rusesc, Wan- 
nowsky, căruia cu ocasiunea încoronărei 
părechei imperiale rusescl i-se va con
feri demnitateade „conte*. Următorul lui 
Wannowsky va fi generalul Kuropatkin, 
fostul șef de statmajor al lui Skobeleff.

Subsidiul bisericei române unite.
Am adus la timpul seu scirea, 

că preoților români uniți din archi- 
diecesa Blașiului, cum și celor din 
diecesa Gherlei, li s’a subtras în 
anul acesta și neînsemnatul ajutor, 
ce-1 aveau dela stat. Foia bisericescă 
din Blașiu, „Unirea", dă în privința 
acesta următorele amenunte:

Noi ne-am informat despre starea lu
crului, și ce am aflat este, oă subsidiul 
acesta acum mai bine de 30 de ani l’a ri
dicat 'Ordinariatul archidiecesan pe lângă 
chitanță tot de una îndată după 1 Ianuarie 
a fiă-oărui an dela peroeptoratul regesc, 
oare de presante este în Alba-Iulia. Sub
sidiul apoi îl împărția Ordinariatul între 
preoți cu sarcina de-a da guvernului rațiuni 
în fiă-eare an.

In conformitate ou datina acâsta des
tul de veche, Ordinariatul și în anul acesta, 
îndată după 1 Ianuarie, a trimis chitanța 
la Alba-Iulia. De-acolo însă a căpătat răs
punsul, că solvirea subsidiului acestuia 
prin peroeptoratul regesc din Alba-Iulia 
este sistată de cătră guvern încă din 22 Maiu 
1895.

Luoru de mirat este, oă ministerial 
până în cțiua de astădz ria încunosciințat des
pre acesta nici cu un cuvent Ordinariatul ar-

FOILETON OL „GAZ. TRANS.“ fel, durere, Eva Kiihling depindea cu totul 
dala mătușa ei și acesta fărte adese-orl 
făcea ca tinăra fată să simțâscă amar de
pendința ei.

Era forte natural, că Zander și Eva 
Kohling, fiind mai mult tot împreună, se 
amoresâ unul de altul, dăr trebuiau să 
ț.nă ascuns amorul lor, deore-ce despre 
căsătoriă nici vorbă nu putea să fiă. Zan
der trebuia să devină mai întâiu cetățân 
și măestru, lucrul, care pe timpul acela nu 
era prea ușor; el trebuia să economiseze 
încă ani de-arendul, pentru de-a putea 
aduna paralele, cu ceri să plătescă drep
tul de măestru și cetățen. Der Zander și 
Eva erau tineri și plini de speranțe și se 
simțeau forte fericiți în amorul lor ascuns,

Ce-i drept, trebuiau să fiă forte pre- 
cauțl pentru de-a nu da nascere la diferite 
bănuell ale văduvei Damm. Domna Damm 
nici-odată n’ar fi suferit o dragoste între 
Zander și nepota ei. Numai când aceștia 
erau singuri îșl puteau da espresiune sitn- 
țămiutelor lor.

Astfel sosi finea anului 1739. In 4'-,,a

de anul nou Zander îi făcu visita festivă vă
duvei Damm, nu se uimi însă puțin, când a- 
căsta îl invita să ia loc și îi băgă vin în păhar. 
Se așecjâ apoi lângă densufși îi cjise ou 6re 
care perplesitate : „Soim prea bine, că eu țin 
mult la d-ta și te stimez, ca pe un om 
brav. Afacerea mea este prea mare, decât 
ca s’o mai pot continua singură, și un soț 
este mai bun, decât un conduoător de afa- 
oerl, căci el lucră pentru punga sa propriă. 
Dâcă voesol să te oăsătorescl cu mine, 
atunci eu sunt gata să lăsăm să ne vestâsoă 
in biserică. Nu sunt de tot tînără, dăr 
cred, oă totuși sunt ,o femeiă destul de 
distinsă; și d-ta nu esol nu tînăr, oare să 
fugi după tote fetele. Nu pretind dela d-ta 
iubire înfocată, oi numai credința și Btima 
ce i-se cuvine unei femei. Pentru aceea 
d-ta vei fi domn în oasă și în prăvălia, și eu 
tot-dâuna te voiu stima și respecta ca pe 
soțul meu“.

Wilhelm Zander fu forte consternat 
de acest ofert, deore-ce îi vini cu totul pe 
neașteptate. In oașul, dâcă el s’ar fi căsă
torit cu văduva Damm, de-odată ar fi de-

venit posesorul unei neguțătorii estinsă, care 
Lar fi proourat nu numai o viață comodă, 
oi și vadă în oraș. Zander și cugeta oe lu
oru bun s’ar putea alege din neguțătoriă, 
dâcă ar trece în posesiunea sa și ar pute-o 
administra cum ar vrea. Dăr el era un om 
onorabil, pe oare oursa nu-1 duse îndată 
în tentațiune; și astfel el mărturisi văduvei 
Damm, că are relațiunl cu nepdta ei și îșl 
ceru trei dile timp de ougetare.

Văduva Damm îi încuviință acest timp 
de ougetare și afla, că este forte ooreot, 
ca Zander se precugte mai înainte pașul 
său. De abia eși el afară din casă și deja 
ea îșl chiemâ nepâta și ii aruncă în față 
reproșurile cele mai grele, ba o chiar loviși 
în fine îi porunci ca de cu bună vreme 
să-și caute un alt adăpost.

Timp de trei cjile fii Zander greu frămân
tat de gânduri. De-o parte i-se oferă o-nmo. 
ditatea, vacja și un viitor asigurat, să în
țelege, ca soțul unei femei mai bătrâne, 
pentru care nu simțea niol o simpatlă; de 
altă parte el iubea pe Eva și simțea oât

Resb&marea Ewei.
Povestire istorică de A. Berthold.

In „strada largău din Berlin avea în 
anul 1839 văduva Damm o prăvălia de 
oarele, ce aducea un venit frumos. De
functul ei soț îșl câ?tigase încrederea re
gelui Frideric Wilhelm I și fu încredințat 
cu întrega literare de curele și tăscl de 
cartușe din Berlin, Potsdam și Spandau.

Conducători al afacerilor văduvei Damm 
care trecuse etatea de 50 de ani era Wil
helm Zander, un curelar imigrat din An
halt, Și precum Zander era sprijinul vă
duvei Damm, în oe privea negoțul chiar 
așa o ajuta în conducerea gospodăriei ti- 
năra ei nepotă Eva Kohling. Zander era 
un bărbat de statură impunătore, în etate 
de 25 ani posedea maniere bune, se purta 
în mod cuviinoios, și Eva Kohling era o 
fată morală de-o frumseță estraordinară, 
căreia nu-i lipsea nimica pentru de-a fi o 
pârtie bună de căsătoria, decât banii. Ast-
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chidiecesan, care despre sistare nu soie de- 
oât numai dela perceptoratul din Alba-Iulia. 
Din care causă Ordinariatul archidiecesan, 
îndată după primirea hârtiei perceptorului 
regesc din Alba-Iulia, a cerut deslușiri 
și informațiunl dela ministeriul de culte, 
dâr acesta pană acum încă n’a răspuns 
nimica.

Acum a eșit vestea prin foi, că sub- 
sidiul aoesta și în dieoesa Gherlei ar fi sis
tat, căci peste tot subsidiul regesc pen
tru clerul ardelean este de 30 de mii, 
dintre cari 18 mii cad pe archidieoesă, 
8 mii pe diecesa Gherlei, âră 4 mii pe a 
Lugoșului.

Nu seim, dâoă are Ordinariatul de 
Gherla cunoscință despre sistarea subsi- 
diului chiar dela ministeriul de culte, ori 
și el numai dela perceptoratul regesc oon- 
cernente. Probabil însă, oă și Ordinariatul 
de Gherla va fi pățit-o ca și Ordinariatul 
archidiecesan.

La ast-fel de presente numai atâta pu
tem că ministeriul are ceva de cu
get cu subsidiul acesta. Care este cu
getul aoesta, încă nu putem soi ou si- 
guritate. Posibil însă, sunt mai multe 
lucruri.

Că subsidiul aoesta se va sista ou to
tul, nu putem orede, de dre-oe el se ba- 
seză pe un decret regesc, care nu-1 pdte 
un ministru cassa așa ușor. Și apoi dâră 
nici ministrul nu va fi așa neuman, oât să 
oasseze subsidiu! aoesta chiar acum, când 
după întroduoerea oăsătoriei civile, preoți- 
mea nâstră și așa are perderl materiale des
tul de însemnate.

Adevărat, oă preoum suntem infor
mați, în budgetul statului de pe 1896 s’a 
primit pentru clerul român gr. catolic, 
din provința de Alba-Iulia și o posițiune 
de 10,000 fi. oa desdaunare pentru per- 
derile materiale ou introducerea căsă
toriei civile, din cari pe arohidiecesă se 
vin 2500 fi., cât și de pildă pe dieoesa 
Lugoșului și a Oradei, cari de abia 
sunt numai cât a patra parte din archi- 
diecesă.

Dâcă însă guvernul are de cuget să 
rebonifioe în cât-va preoțimea pentru per- 
derile materiale ou întroduoerea căsătoriei 
civile, atunci doră nu va face cu archidie- 
oesa batjocura aceea, ca să-i ia 18,000 fi. 
și în schimb să-i dea 2500 fi.

Pentru aoeea de loo nu putem crede, 
oă subsidiul aoesta este sistat de tot. Mult 
mai aplicați suntem a orede, că guvernul 
din motive politice și cu scop politic vo- 
esce să-și asigure o influință mai mare seu 
mai mică la împărțirea subsidiului aoestuia 
între preoți.

In fine, foia biaericescă din 
vorbă îșl esprimă firma credință, că 
Ordinariatul archidiecesan, după ce 
va căpeta răspuns dela guvern, „va 
sci afla mijldcele de lipsă, ca s6 
apere pană la cele din urmă inde-

de dejositor ar fi din partea lui, ai rupe 
credința și a-se lăsa de ea pentru de-a să 
căsători cu mătușa avută. încerca de repe- 
țite-orl de-a se întâlni cu Evu, der acesta 
îl evita. De sigur soia, ce are să se întâm
ple, și amorul ei propriu îi interzicea de-a 
influința asupra amantului.

Când în fine într’a treia cji h succese 
lui Zander de-a opri pe Eva în cale, pen
tru de-a vorbi ou ea, acâsta ii întorse spa
tele și îi declară, că na mai voesce să aibă 
a face cu un om neouorabil și necredin
cios cum este el.

Zander se înfuria, ou tote-oă în in
ternul inirnei sale soia, că a rupt credința 
și oă să apropriă realisarea aoestor ruperi; 
dâr chiar pentru aceea, că nu era in chiar 
cu sine și se rușina de sine insu-șî, credea 
de-așl satisface prin mâmă și prin rancore, 
și astfel el se -hotărî a pedepsi dușmănia 
Evei prin aoeea, oă primi mâna văduvei 
Damm.

(Va urma). 

pendența bisericescă“. Adauge tot
odată, că cel mai potrivit mijloc ar 
fi „se nu facă oposițiune numai Or
dinariatul singur, ca se nu o pățdscă 
ca cel dela Orade în cestiunea gim- 
nasiului din Beiuș, ci să concheme, 
decă nu congres, archi-diecesan din 
cler și popor, cel puțin sinod preo
țesc și împreună se stea față cu gu
vernul “.

0 întâmpinare a d lui V. A. Urechiă.

D-l V. A. Urechiă, președintele 
Ligei, ne adresdză următbrele rân
duri :

București 9 Febr. v. 1896.
Domnule Redactor al „Gazetei Transilvaniei11!

In mult prețuita D-v6stră foiă din 
8 (20) Februarie, vorbind de scrisorea ce 
am adresat jurnalului unguresc „Magya- 
rorszdg* și analisând acea sorisore, Zlc6th 
că eu am scris, că în ajunul evenimentelor 
oe sunt aprâpe (Mileniul), ar fi timpul oa 
presa din Budapesta să ia posițiă mai pu
țin dușmănosă față ou Liga, oăcl D-lui (eu) 
este și astădi de oonvingerea că „e de 
lipsă alianța Ungariei cu Românii, ca să 
avem un eveniment comun11.

La capătul acestei citațiunl puneți ou 
drept cuvânt semnele:?!

Așa oeva n’am scris eu la Magyaror- 
szag, și orl-oă acel jurnal nu m’au sciut 
bine ceti și a tradus rău în unguresoe scri
sorea mea în limba francesă, orl-că la 
„Gazeta Transilvaniei1* s’a tradus rău pa- 
sagiul din unguresoe. Eu aoest lucru nu-1 
pot verifica, dâr o să vă rog să luațl act 
de declarațiunea mea, că scrisorea oătră 
jurnalul unguresc nu pomenesoe de „Mi- 
leniuu, oi am avut în vedere complicați unite 
posibile din Orient.... și n’am vorbit de un 
„eveniment comun**, ci am soris, că situa- 
țiunea nâstră etnică, a Românilor și a Un
gurilor, ne deobligă pe ambele națiuni să 
fim în bună înțelegere, în alianță, oăol pe- 
rioolul ne amenință în viitor și pe unii și 
pe alții.

Al D-vostră devotat lector 
V. A. Urechiă.

P. S. Vă mai trimit acum în plic 
deosebit oiroulara mea din Ianuarie 1896. 
Voi-va posta să v’o dâe ?

La cele espuse în acrisdrea de 
mai sus observăm, că din partea 
nostră au fost traduse fidel, după 
textul unguresc al 4’arului „Magya- 
rorszag“, ambele pasagie, despre 
cari e vorba, că, prin urmare, nu în 
traducerea nostră este erorea.

Astă-cjl primirăm din partea d-lui 
V. A. Urechiă, o altă întâmpinare 
la obiecțiunea, ce am făcut’o în nu
mărul de Vineri al fhiei nostre. O 
vom publica mâne.

In fine însemnăm, că circulara, 
de care vorbesce d-l Urechiă în 
post script, nu am primit’o.

scirble dbleb.
— 12 (24) Februarie.

Academia Română. Conform statute
lor, sesiunea generală a Academiei Române 
din anul curent urmeză a se începe în 
Ziua de 20 Februarie v. (3 Martie). Biu- 
roul a și invitat pe toți membrii să se pre- 
sinte în Ziua numită, la ora 1 p. m. în lo
calul Academiei, Calea Victoriei Nr. 135, 
pentru a lua parte la lucrările sesiuniei.

— o—
Procesul Memorandului și gendarme- 

ria. Soim, că din incidentul procesului pen
tru Memorand se luaseră măsuri, ca gen- 
darmeria se se îmulțâscă mai ales în Ar
deal. In urma acâsta s’au îmulțit și chel- 
tuelile întreținerei gendarmeriei, cari în 
loo de 3,966.493 fl., câți s’au votat în acest 
scop, în anul 1894, s’au cheltuit, după 
datele statistice oficiale publicate acum, 
4.111,337 fi., va să Zică cu 144,844 fi. 3 
cr. mai mult. Acesta este o „jertfă11, pe 
care, cum hotărît spune o foiă semi-ofi- 

oială, guvernul a adus’o numai pentru Ro
mâni și în parte și pentru socialiștii din 
Ungaria. — Să nu se mai Zi°â dea', că 
guvernul n’ar jertfi nimio pentru Români 
din budgetul statului !!

—o —
Consumul de țigări și tutun în 1895. 

După datele statistice ofioiale, în deoursul 
anului 1895 s’a oonsumat în Ungaria o 
cantitate de tutun și țigări mult mai mare 
oa în anul de mai înainte. Mai ales din 
anumite feluri de țigări consumatul a fost 
grozav. Așa, între altele, țigări portorico 
de Cuba s’au vândut în anul trecut peste 
90 de milione. Numai la aoeste țigări cres- 
cerea e de 19,144.941, sâu 26.8% față cu 
anul de înainte. Din tutun și țigări, statul 
a înoassat in anul trecut: 47,809.100 fl. și
1 cr., adecă cu 1,489.967 fl. 57 cr. mai mult 
ca în anul 1894. — împărțită suma de mai 
sus după proporția numerioă a naționalită
ților, socotiți, câte milione au oonsumat 
Românii din acest stat pentru tutun într’un 
singur an?

Uniunea parlamentară și secția ro
mână. Cetim în „Epooa** : Vineri săra, în 
Balonele Ligei, s’a reconstituit seoția parla
mentară română din Uniunea interparla
mentară. Membrii aderenți noul sunt 40 
de d-ul senatori și deputațl pănă acum. 
Comitetul seoțiunei a fost oonstituit în mo
dul următor: președinte d-nu V. A. Ureohe 
senator, vioe-președințl d-nii deputațl N. 
Ceaur Aslan și Poenaru Bordea, secretari 
d-nii Prooopiu și Maltezianu, deputațl, și 
oasier d-nul St. Peritzanu-Buzău, sena
tor. S’a agitat întrebarea, dâoă secțiunea 
română va trebui să mergă la conferința 
din anul aoesta din Budapesta. De-âre-ce 
parlamentul a fost reînoit, d-l V. A. Ure- 
ohia a recunoscut, că noul grup parlamen
tar român nu este legat de declarațiunea 
anteriorului grup din desființatul parlament. 
Cestiunea a rămas a se resolva într’altă șe
dință.

Baritonul Traian Mureșianu Ia Viena. 
Tânăra reuniune de teatru și musică „Mo
derne Kunstu din Viena a arangiat în 2 
Februarie o serată musioală, la care a fost 
și d-l Traian Mureșianu invitat să-și dea 
concursul său. După cum ni-se comunică 
d-l Mureșianu a avut un succes strălucit 
în sera aoeea, a fost de repețite ori acla
mat primind o frumâsă cunună de lauri 
dela Românii din Viena, er una din partea 
societății germane. Ni-se mai comunioă, 
că d-l Mureșianu a trebuit să mai adaugă 
3 numere afară de program, între oarl și 
o composițiă propria „Cu ochii tăi“, care 
a fost mult bissată. Despre acâstă serată 
scrie „ Wiener Tagblatt* :

„Reuniunea : „Moderne Kunst** a aran
giat în 2 a 1. c. o serată musicală și se 
pote într’adevăr lăuda cu cel mai splendid 
succes. Cu deosebire însă plăcu mult d-l 
Traian Mureșianu, un Român, care prin 
vocea sa de bariton, cie-o frumsețe rară 
și bine cultivată a secerat aplausele sgo- 
motose ale publicului/

„ Deutsches Volksblatt'i Zice:
„De curând înființata reuniune de 

teatru și musică „Moderne Kunst11 a că
reia țîntă este: de-a încuragia talente ti
nere în ori și ce direcțiune, a arangiat în
2 a 1. c. o serată musicală în Hotel Miil- 
ler, pentru care au fost aleși artiști valo
roși, între cari un cântăreț, d-l Traian 
Mureșianu (un elev al lui Ress), care a pro
dus prin vocea-i minunată și de un tim
bru forte plăcut, mare sensațiă../

—o—
Christos — junghiat. Din Vaț se co

munică următârea suire, din care se pote 
vedâ, păuă unde a ajuns cutezanța „noilor 
ouceritorl de patnă“ față ou creștinii din 
acest stat: CâțI-va elevi din clasa a doua 
a gimuasiului catolic 'dela Vaț au fost Zi
lele acestea închiși într’o odaiă, în care se 
afla pe părete tabloul Domnului Christos. 
Unul dintre elevii închiși, uu Jidan cu nu
mele Khon, a soos bricâgul și la împlântat 
în inima sângerândă a lui Christos, Zicând: 
„Las să sângereze mai bine'1. Abia într’un 

târZiu s’a aflat, cine a fost făptuitorul, pe 
oare direcțiuuea gimnasiului, fiindoă e ca
tolică, l’a și eliminat imediat din institut.
— Asemenea insulte la adresa creștinismu
lui au înoeput dealtmintrelea să devină obi- 
ceiu în acâstă nouă Palestina, unde Jidanii 
se premieză Zilnic cu privilegii și titluri 
nobilitare.

—o—
Marea freșcă din Ateneul Rom.An. 

Din BuourescI i-se scrie „Familiei1*, că pen
tru marea freșcă cu obiecte din istoria na
țională dela Ateneul Român din Bucuresol 
s’a oferit un pictor italian s’o faoă în timp 
de trei ani pentru suma de 200.000 lei; 
d-l Esarou, președintele Ateneului, n’a pri
mit, dorind oa aoăsta lucrare s’o încredin
țeze la mai mulțl pictori româul. Confe
rința d-lui Gion a tratat tocmai despre 
acâsta freșoă.

—o—
Documente istorice. D-l V. A. Ure- 

ohiă, care în fieoare an scote la lumina 
câteva volume din dooumente și studii is- 
tonoe, a publicat de ourând, îu ediția Aoa- 
demiei Române, un mare volum de 907 
pagine, întitulat: „Documente inedite din 
domnia lui Alexandru Constantin Moruzi, 
1793—1796 Memoriu. Documentele aoeste 
sunt relative la biserică, la școli și cultura 
publică, ia administrațiune, la oste și flota 
pe Dunăre, la țărani, la divorțuri, la zes
tre, olironumii, tutelă, la mezaturi, mora
torii, justiție criminală, arest preventiv, oas 
de dare de foo, țigani răsvrătitorl, hoți, 
plastografi și alte procese diverse. Unele 
din dooumente sunt originale în posesiunea 
d-lui V. A. Urechiă; oele mai multe le-a 
decopiat in curgere de mulțl ani la archiva 
statului și din’ alte coleoțiunl. Prețul volu
mului 8 lei.

—o—
Retragerea redactorului „Gazetei 

Bucoviuei1*. Redactorul responsabil al „Gaz. 
Buoovinei“ Mihai Teliman surprinde pu
blicul cetitor ou următârea declarare, ce-o 
face în fruntea numărului 11 al numitei 
foi: „Așa numita „politică de oportuni
tate1* a cercurilor nostre conduoătore îmi 
face imposibil de-a apăra interesele națio
nale ale Românilor în organul acesta cu 
sinceritate și foc juvenil, precum o recere 
imperios grav periclitata nostră aituațiune. 
Deore-ce tote silințele mele de a-i îndu
pleca pe conducătorii noștri actuali la pași 
energiol spre apărarea neamului nostru au 
rămas fără resultat, nu mai pot sta în 
fruntea unui organ publicistic, care nu se 
intrepune cu destulă sinceritate pentru apă
rarea națiunei nostre. Cu diua de aZl repă- 
șesc deci din fruntea „Gazetei Bucovinei.“
— Cât pentru observarea d-lui Teliman, oă 
„Gaz. Buo.“ „nu se întrepune ou destulă 
sinceritate pentru apărarea națiune/ — 
„redactorul responsabil11 Teliman, firesoe, 
nu faoe niol o observare. Vom vedâ oe va 
Zice în numărul următor viitorul Redactor.

— o—
Studeuții universitari din lași, s’au 

întrunit Zilele aceste și au luat o resolu- 
țiune de a nu se amesteca câtuși de puțin 
în agitațiunile studenților evrei, făcute con
tra proiectului de lege al învățământului 
primăr, prin oare se pun taxe asupra străi
nilor.

, Maghiari în peire.“ Sub aoest titlu 
„Bud. Hirl.a de ieri publică o soire, în 
care spune, oă locuitorii maghiari din oo- 
muna Maradek, corn. Szerâm, sunt japrâpe 
de peire, neavend școlă și biserică ma
ghiară. In Maradek sunt 1200 loouiiorl, din
tre oarl 800 ar fi maghiari, cu tote aoestea 
în școlă se învață în limba croată și sâr- 
bâscă și preotul ține liturghia în limba 
slavă, Zice^d că comuna Maradek se află 
în Croația, și acolo jlimba maghiară n’are 
loo nici în biseiică nici în șoolă. Spune 
mai departe numitul «Ziar, că Maghiarii 
amintitei oomune s’au adresat aoum oătră 
poporațiunea Ungariei, să le vină „într’a- 
jutor“ deâreoe Khuen Hedervary și Stross- 
mayer (!!) nu fao nimio pentru ei.

—o —
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La societatea studenților în medicină- 
veterinară, în BuourescI, se vor ținâîn fiecare 
Vineri ora 7l/2 săra conference și comunioărl 
medicale în ordiena următâre: 1) Bîole- 
șeanu Alex.: Sifilis, imunitate la animale. 
2) SeptelicI Alex.: Termometria. 3) Dinescu 
Nicolae : Originea și istorioul med. veteri
nare. 4) Repezeanu Corneliu: Instinctul la 
animale. 5) Popescu C. Ion : Gurarisare.
6) Popescu Petre: Anestesia la animale.
7) Ionescu Eustațiu: Studiul anatomo-pa- 
tologic al țesutului conjuctiv și al Deopla- 
șiilor de natură oonjuctivă generală. 8) Ne- 
aovicl Dan: Bactenacee.

- o—
Grevă în contra căsătoriei civile, pi

lele trecute sej^spândise din Șopron soirea, 
oă acolo tinerimea nu mai vre să se căsă- 
torâscă din causă, că nu-i convine să se 
supună dictamenelor purtătorului de ma- 
trioule. După cum ’i se comunică lui „Al- 
kotmâny", soirea aoâsta pare a fi seriOsă. 
Ba aoâsta ne mai pomenită grevă, cum 4100 
numita foiă, a început să ia dimensiuni nu 
numai în orașul Șopron, oi și în oele mai 
multe comune ale acelui oomitat. Așa d. e. 
în oerourile matriculare dela Eszterhâza, 
Keczol, Rojtok, Vittnyâd și Szergâny nu 
Pa intemplat măcar o singură căsătoria de 
când s’au introdus nouăle reforme bise- 
rioescl.

—o—
Galerie de tablouri în Bucurescl. 

Dela 1 Aprilie tote tablourile din galeria 
statului român vor fi mutate la Ateneul 
Român în șalele anume clădite. Intrarea 
va fi liberă 4i0a întrâgă și în tote calele.

—o —
Tinerimea maghiară în costum na

țional. Tinerimea universitară maghiară din 
Budapesta a luat 4il0l0 acestea ouriosa ho- 
tărîre, de-a âmbla dela 15 Martie încolo 
numai în costum national, se ’ntelege, un
guresc. Tinerii provocă tot-odată pe toți ce
tățenii țărei să facă asemenea lor. Nu nu
mai în decursul anului milenar, oi — după 
proiectul urzit de ei, — costumul unguresc 
ar ave se devină portul obicinuit pentru 
tot-deuna. Pentru stabilirea celor de făout, 
tinerii unguri dela universitatea din Buda
pesta vor ține la 29 Februarie o mare adu
nare, la care cei 50 de inițiatori ai miș- 
cărei se vor presanta deja în costum.— Ue 
bine le va sta !!

— o—
Petroleul. Consulatul român din Cons- 

tantinopole atrage atențiunea asupra urcă
rii prețului petroleului pe piețele Imperiului 
Otoman. Acâstă uroare, 4ice „Curier. Fin.", 
de peste 50 la sută d’asupra prețului mij
lociu al anilor din urmă, este menită a da 
un nou avânt producțiunei și industriei ro
mâne de petroleu. Acum 18 său 20 ani, 
petroleul român alimenta aprope singur 
piața otomană; apoi densul a avut a con
cura cu cel american, ou care a putut încă 
lupta oâțl-va ani, grațiă eftiuităței sale, deși 
-cel român era atunci inferior în calitate. 
Pe urmă — de 15 ani aprope — a apărut 
petroleul rus, care în puțin timp a isgonît 
cu desăvârșire pe cel american și pe cel 
român. In acești de pe urmă patru ani, 
prețul petroleului rus nu s’a depărtat în 
mod simțitor de 22 piastre aur, de fie-care 
lădiță (conținând 28'/2 kgr. neto), sumă care 
corăspunde aprope cu 5 franoi și oaie cu 
prinde tote ohelsuelile unui negustor cu ri
dicata pentru o lădiță adusă în Galata. A4l 
productul în cestiune a ajuns la prețul de 
peste 35 piastre aur (adeoă a trecut de 8 
franoi), oeea-oe față cu prețurile ordinare 
cunoscute, însemnoză o uroare de mai bice 
de 50%. După cum se pâte judeca, rapor- 
teză Consulul român general, aci nu este 
de temut, oă am fi în fața unei urcări 
artificiale datorită formărei vre-unui sindi
cat, ci este vorba de o scumpire firescă, 
adusă de micșorarea din 4* în 4* mai sim- 
țită a producțiunei americane.

„Căderea partidei liberale".
In editura Konegeu din Viena a apă

rut 4fi®l® acestea o broșură intitulată „Că
derea partidei liberale14 și sorisă de un | 

„Conservativ11. In broșură se sulevâză idea 
formărei unui nou partid, oare ar avâ în 
frunte pe următorii: Conte Iuliu Szapary, 
oonte Albert Apponyi, conte Ferdinand 
Zichy și Gabriel Ugron. La capitolul IX 
unde se vorbesoe despre programul acestui 
nou partid conservativ, se precisâză atitu
dinea partidului față ou naționalitățile în 
următârele : „Politică națională justă și pad- 
nică față cu cetățenii de limbă străină; conce
siuni locale față cu Românii ardeleni, pe lângă 
observarea strictă a unității politice*.

Partidele, prin a căror contopire to
tală, ori parțială proiecteză autorul broșu- 
rei formarea noului partid conservator, sunt 
acestea: fracțiunea lui Szapary, partida 
„națională" sâu apponyistă, fraoțiunea lui 
Ugron și partida „poporală", despre care 
autorul e sigur, că la viitorele alegeri va 
dobândi multe mandate. Mai pe scurt 4ig> 
autorul contâză la toți aceia, oarl ou ooa- 
siunea desbaterilor asupra reformelor poli- 
tice-bisericesol și-au arătat .nemulțumirea 
lor. Intre aoeștia anonimul autor presupună 
și naționalitățile.

Intr’un capitul separat, întitulat „Noue- 
le alegeri11, se vorbesoe despre „partida 
poporală", pe care o laudă pentru febrila 
aotivitate, oe-o desvoltă ea pe terenul or- 
ganisărei, nelăsându-se ast-fel espusă even
tualității de-a fi surprinsă într’un moment 
neașteptat prin publioarea nouelor alegeri. 
Pledâză apoi pentru o ooalițiuue la viito
rele alegeri a tuturor partidelor oposițio- 
nale pe basa unui program ad hoc, numai 
oa să potă ast-fel opune o resistență con
tra volnioiilor partidei guvernamentale.

„E natural", se 4100 îQ broșură, „oă 
la nouăle alegeri ne vor trebui bani mulțl, 
fdrte mulțl, de ore-ce partida liberală, 
ajunsă deja în perioul estrem, nu se va 
retrage dela nici o jertfă. De aceea trebue 
de pe-aoum să ne îngrijim de-o cassă co
mună potrivită. Pentru ajungerea scopului 
nostru se pot aduna 3—4 milione floreni. 
Planul pentru acesta l’am și făout ou oâțl-va 
amiol ai mei. Trebue numai să se dea sig
nalul, și in decurs de trei săptămâni suma pre
liminată se va aduna. Despre asta garantez 
cu capul și cu numele meu" etc. etc.

Mai amintim, în fine, că în modul 
arătat de el, autorul crede a asigura: ac
tualei partide „naționale" 80 mandate, frao- 
țiunei lui Szapary 70, partidei „poporale" 
60, „partidei naționalităților1* (a Slovacilor ?) 
30 mandate.

Ședința studenților din Brașov.
Ședința festivă a studenților dela 

gimnasiul român din loc, oe s’a ținut erl, 
a avut, am putâ 4i°e> un succes neaștep
tat, procurând publicului prea plăcute 
momente de mulțumire și distracțiune. 
Ședința a deschis’o d-1 profesor Nic. Bog
dan, oa conduoător al societății studenți
lor, printr’un disours viu aplaudat, după 
care orchestra sooietății esecutâ valsul 
„Valurile Dunării" de Ivanoviciă. Orches
tra, mulțumită bunei conduceri, de care 
se bucură, a esecutat atât acest punot, 
cât și „Serenada" și „Melodrama" de 
Kraus forte bine, așa că mulțl au rămas 
chiar surprinși de prestațiunile orchestrei 
tinerimei nostre.

Id locul al treilea urma dialogul 
„Despot și Ciubăr Vodă", de Alexandri, 
declamat de studenții A. Popoviciu din cl. 
III comercială și Z. Popoviciu din classa 
VII gimnasială. Ambi declamatori și-au 
predat fârte bine rolurile, fiind ajutați și 
de-o voce respicată și puternică, așa oă 
tot cuvântul se putea bine au4i. Sgomoto- 
sele aplause, oe le-au secerat, au fost me
ritate.

Urma acum corul sooietății, care sub 
conduoerea d-lui profesor Pant. Dima ese
cutâ „Cântecul de jertfă* al lui. Beethowen. 
Piesa aoâsta, ca și „Noptea" de Schubert, 
ce a urmat la sfirșitul ședinței, a fost ese- 
outată de corul bine disciplinat al socie
tății spre mulțumirea deplină a tuturor. 
Coriștii au fost pe dreptul aplaudați atât 
de sgomotos pentru prestațiunle lor.

In locul al 5-lea urma un studiu lite

rar asupra baladei „Miorița Lae", de talen
tatul tînăr V. A. Meșter, student în cl. VIII 
gimn. Studiul său a fost interesant și lu
crat ou diligință. Deși lung, disertatorul a 
fost ascultat cu interes pănă la sfîrșit, âr 
publicul șl-a esprimat satisfacțiunea sa prin 
aplause prolungite.

In partea din urmă a ședinței au ur
mat două declamațiunl, oarl au format așa 
4ioând punctul de oulminațiune al produc
țiunei tinerimei nostre. Una a fost poesia 
comică „Mooanul la biserică" de Speranță, 
declamată de tinărul C. Jurcan, stud, de 
ol. VII gim., Atât prin predarea bine suo- 
oesă, cât și prin mimica sa particulară, 
studentul Juroan a produs dela început 
pănă la sfîrșit mare ilaritate în public, care 
la fine l’a și reohiămat. Altă poesiă, anume 
„Piua învierii" de Ooșbuo, a fost deolamată 
de studentul ootavan A. Bogdan. Deolama- 
rea poesiei acesteia este forte grea; stu
dentul Bogdan însă a sciut învinge greută
țile cu un succes neașteptat. Aplausele nu 
mai erau să înceteze.

Ședința s’a terminat pe la 7 6re. Toți 
s’au depărtat veseli îu urma prestațiunilor 
harnicei tineriml.

JPetrecerea oficerilor garnisânei 
nâstre, ce s’a dat Vineri 21 1. oi în sala 
de concerte a avut un succes deplin. Pro
grama variată și bine alâsă a fost următâ- 
rea: 1. Preludiu la opera feerică „Hănsl 
și Gretl" de Humperdink eseout. de mu- 
sica reg. de inf. o. și r. Nr. 50. 2. Prelu
diu din opera „Der Trompeter von Săkkin- 
gen" textul de Bunge, musioa de Nessler 
eseout. de d-nii locot. Gleim și sub-locot: 
Veverka, Schmidt și Ebert. 5. „Alter Wie
ner Volkston" vals de I. F. Wagner, eseout. 
de musica militară. 4. a) Die Gial’s, poves
tire din Lohengrin, b) Sioiliana din Caval- 
leria rusticana, oântate de d. căpit. Pohl 
aoomp. la pian de d. căpit. Lustig. 5. „Tul- 
ohen-Polka" de Nentwioh cânt, de d. locot. 
Gleim, aoomp. la pian de căpit. Lustig. 
6. Debutul renumitei oântărețe poporale din 
Carinthia Frl. Pepi (d. locot. Berth). 7. 
„Sang an Aegir" de Maj. Sa Wilhelm II 
esecut. de musica militară. 8. Prelegere 
umoristică de d. Locot. Poffl. 9. „Die 
Drillings" terzett de Rich. Genâe cântat 
de d nii: locot. Gleim și subloo. Schmidt 
și Veverka. 10. „Harmonic halt uns ve- 
reint" potpuriu de Klammer eseout. de mu
sica militară.

Esecutarea programului a fost forte 
reușită. Mai ales în al doilea număr: „Trom
peter von Sâkkingen", s’au distins debutanții 
printr’un amsamblu minunat de voci puter
nice și bine nuanțate. Figurile marțiale și 
siguranța mișoărilor lor pe scenă a făcut 
cel mai bun efect. Soliștii au fost puternic 
sprijiniți de corurile esact predate. Aplause 
sgomotose au recompensat ostenelele d-lor 
debutanțl. Și celelalte puncte s’au eseoutat 
ou multă vervă și dibăciă și au secerat 
repețite aplause. Acompaniarea de piano 
a fost escelentă. După producțiune urma 
dansul, oare a durat pănă spre dimineță 
cu mare vioiciune. Cu mulțumire îșl va 
aduce aminte fiă-care dintre partioipanțl 
de aâstă plăcută serată.

SOIRI ULTIME.
Viena, 23 Febr. Acji dimmâță a 

plecat Majestatea Sa la Cap-St.-JVlăr- 
tin în, Francia sudică.

Viena, 23 Februarie. In cestiu- 
nea alegerilor comunale din Viena 
se publică în foile anti-semite de 
aici un apel, în care se face mai în
tâi o reprivire asupra neîntârirei lui 
Lueger în postul de primar și asu
pra disolvărei consiliului comunal. 
Alegerile actuale, cjice apelul, dau 
alegătorilor ocasiunea, se dovedăscă 
prin votul lor, că sunt statornici în 
convingeri. Critică apoi actuala si- 
tuațiune și protestăză contra insi- 
nuărei, că anti-semiții ar voi s6 pună 
scblele pe teren clerical. Fapt este, 
că anti-semiții vor separarea copiilor 
evrei de cătră creștini și pretind, ca 

elevii să ftă instruați prin profesori d& 
rassa lor.

E necesar, 4i°e în fine apelul, 
că preponderanța de pănă acum a 
Jidanilor se fiă biruită. De aceea 
provbcă pe alegătorii creștini, ca cu 
votul lor să ajutore a se apăra li
bertatea patriei și independența po
porului-

Viena, 23 Februarie. Aici e ge
nerală credința, că la alegerile co
munale de-acum, partida lui Lueger 
va raporta o învingere mai mare 
încă, ca cea din Septemvre anul tre
cut. La acesta va contribui și fap
tul, că numărul alegătorilor este acum 
mai mare cu 3342, ca în Septemvre. 
Acest plus al alegătorilor e recru
tat din popor și burgesime, care e 
mai tătă anti-semită.

Constantinopol, 23 Februarie. Din 
Adrianopol sosesc sciri sensaționale 
despre o conjurațiune descoperită 
acolo.

Oficerul Said, adjutantul gene
ralului de divisiune Mechmed-pașa, 
doi librari, doi funcționari civili și 
un căpitan au fost arestați în Adri
anopol, fiind acusați, că au răspân
dit scrieri revoluționare.

NECROLOG. Subsorișii ou inima înfrântă 
de durere înounosciințeză, că Nic. Cosgaria, 
Căpitan o. r. în pensiune, decorat pentru 
merite în resbel, membru fundator al Aso- 
ciațiunei transilvane și al altor reuniuni, 
a răposat în Domnul în 21c. la 2 6re dimi- 
neța împărtășit fiind cu S. taine, în anul 
al 62-lea al etății și al 15-lea al fericitei 
sale căsătorii.

Rămășițele pământesol s’au astru- 
oa la 22 Februarie 3 ore p. m. în ci- 
miterul român după ritul gr. cat.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată!

Făgăraș, 21 Febr. 1896.
Carolina Cosgaria năso. Raicu, ca 

soțiă, Valeria Radeșiu, oa fiică vitregă, 
David Radeș de Berivoi mici, ca ginere. 
George Cosgaria, loan Cosgaria, frați. 
Fani Veres, Cornel și Aurel Cosgaria, ca 
veri. Clemente Raicu vice-protopop gr, 
cat., ca cumnat.

DIVERSE.

Edificii scufundate.. Din Chicago se 
scrie, că edifioii de acolo cu oâte 20—25 
etagii au început a-se scufunda în pământ. 
Causa acestei scufundări se 4loe a fi greu
tatea cea mare a materialului din care 
sunt construite edifioiile. Imposanta Came
ră comercială, care e cu 22 etagii, în 
acești din urmă 6 ani s’a scufundat în pă
mânt cu 16 policari, din care causă păreții 
toți sunt orepațl.

Cât timp trăesce o generația? Forte 
mult s’a disoutat asupra cestiunei, că ore 
cât timp este a-se socoti pe o generațiune. 
Acum publică Turguan în „Revue Scien- 
tifique" uu articol asupra acestei cestiunl. 
Turguan 4i°0, °â durata unei generațiunl 
este a-se socoti etatea mijlociă a unui 
tată, ori a unei mame. In Franoia se so- 
coteso 32 ani și 5 luni pe durata unei 
generațiunl. Fourir socotesoe dura*° 
generațiunl de sees bărbătesc pt, 
ani, âr Villota socotesce durata unei ge
nerațiunl de sees femeiesc în secuiul al 
19-lea pe 28.17 ani. Riiinelin însă 4*00, 
că durata unei generațiunl este 36 de ani.

Fotografarea creerilor. Din New-York 
se scrie despre o descoperire curiosă, care 
dâoă va fi adevărată, atunci aoâstă invențiune 
întrece pe ceea a lui Rontgen. Ast-fel se 
4ice, că dootorului Simon Carleton din 
New-York i-ar fi succes prin ajutorul elec
tricității a-șl fotografa oreerii proprii. In 
fotografia se pote vedâ și deosebi forte 
bine composiția creerilor și părțile surii și 
albe, din cari se compun.

Proprietar: Dr» Aurei fâSure^iiaimuo
Redactor responsabil: Gregoriu E&aior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Beata de oorâne ung. 4% . . . 99.05
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/.//0 . 124.40
Impr. căii. fer. ung. în argint Affifi 102.3q 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.10

97.50 
154.— 
142.- 
101.05 
101.10 
121.95 
147.60 
999.—

Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Lmprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro ungară

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 423 50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 381.—
Mapoleoudorî.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 59.0272
London vista....................................120.75
Paris vista.................................. 47.32l/2
Rente de cordne austr. 4°/o. • • 101.35
Note italiene.................................. 43.35

Cursul pieței Srașew.
Din 24 Februarie 1896.

Bancnota rom. Câmp, 9.52 Vend. 9.55
Argint român. Cump. 9.48 Vend. 9.53
Napoleon-d’ori Câmp. 9.54 Vend. 9.58
G-albenI « Camp. 5.62 Vend. 5.67
Boris, fono. Albina 5u/0 157.72 Vend. 101.75
Ruble rusescl Cump. 58.70 Vend.

„ALBINA“ institut de credit și economii în Sibiiu.

Domnii acționari ai Institutului de credit și de economii „AL
BINA" se învită prin acesta în virtutea §. 20 al statutelor societății la 

a ZZHI-a adunare generală ordinară, 
care se va ține în Sibiiu Sâmbătă în 28 Martie 1896 st. n., înainte de 
amec)i la 10 6re în casa institutului (Strada Baier Nr. 1).

O B I® CTE LE:
1. Raportul anual al Direcțiunei; bilanțul anului de gestiune 1895 și Ra

portul comitetului de supraveghiare.
3. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.

4. Fixarea prețului marcelor de preșență pe anul curent.
5. Înființarea unui fond de garantă pentru scrisurile fondare de fl. 300,000 

din fondul special de reservă, în sensul §-lui 97 din statute.
6. Alegerea a 3 membrii în consiliul de Direcțiune în sensul §-lui 36 

din statute.
Domnii acționari, cari în sensul §§. 22, 23 și 24 din statutele 

societății voiesc a participa la adunare în persdnă, seu prin plenipoten- 
țiați, sunt rugați a-șî depune acțiunile și eventual dovezile de plenipotență, 
cel mult până Joi în 26 Martie a. c. st n. 6 ore p. m. la cassa centralei 
în Sibiiu, seu la a filialei în Brașov.

La acesta adunare generală dreptul de vot se pote exercita numai pe basa- 
> acțiunilor din I. emisiune, cu Nr. curent 1—3000.

Sibiiu, 20 Februarie 1896.
Direcțiunea.

Domnii participant ai însoțirii de anticipațiune și credit „HUNEDORA", se învită în virtutea §§-lor 
23 și 24 ai statutelor la a

ZI. Adunare generală ordinară,
care se va ține în Deva Miercuri la 4 Martie 1896 st. n. la 3 6re d. a. în localul însoțirii.

Olîiecteie puse Ia ordinea diiii sunt;
1. Alegerea unui președinte, a unui vice-președinte, precum a doi secretari și doi scrutinători.
2. Raportul direcțiunii cu privire la activitatea consiliului administrativ și la starea cassei însoțirii 

(bilanțul) pe anul 1895; raportul comisiunei de supraveghiere și hotărîrea asupra profitului curat.
3. Statorirea budgetului pe anul 1896.
4. Alegerea comissiunii de supraveghiere pe timp de un an.
5. Eventuale propuneri (§• 29).
In lipsa membrilor receruți, — de peste jumătate a părților fundamentale — adunarea se va ține 

în înțelesul §-lui 25 din statute la 11 Martie a. c. tot la timpul și în localul indicat.
Domnii participanțl pot lua parte seu în persbnă, seu prin plenipotențiari lor, cari asemenea au se 

fiă participanțl fundamentali (§. 26); nimeni nu pbte esercita înse mai multe de 20 voturi (§. 10).
In timpul încheierii bilanțului însoțirea a avut 319 părți fundamentale ă 50 fl. 15.950 fl.
Din ședința consiliului administrativ al însoțirii „HUNEDORA" ținută în Deva la 5 Februarie 1996.

Alexandru Moirtovan sen. m. p. Avram S’. Pecurariu m. p. Alexandru Moldovan iun. m p. 
vice-director. director. secretar.

Publicațiă de licitațiune.
Muntele Sântiliă din județul Pra

hova, plaiul Teleajen în România,, 
proprietate a Bisericei Sf. Nicolae 
din Brașov, Scheiu, se dă în arendă 
pe trei ani, începând cu anul 1896.

Licitațiunea cu oferte și verbală 
o va ține Epitropia parochiala a nu
mitei biserici, Duminecă în 18 Februa
rie st. V. 1896 Orele 10 a. m. la Bi
serica St.-lui Nicolae în Brașov,. 
Prund.

Sterie Stinghe,
906,2—3 epitrop.

Deva, la 31 Decemvre 1895.
loan liazariciu m. p. Avram P. Pecurariu m. p. Alexandru Moldovaia sen. m. p.

cassar. director. vice-director.
loan Sâmionașiu m. p.

comptabil.
Subsemnata comisiune de supraveghiere am examinat contul bilanțului și confrontându-’l cu regis

trele principale și auxiliare ale însorțirii ținute în bună regulă, l’am găsit în consonanță cu aceleași și exact. 
Deva, la 17 Februarie 1896.

TeeiiS Tulea m. p. IVicoIau Scliocander m. p. loan Serbau m. p.

ACTIVE fl. cr. PASIVE. fl. cr.

1. Cassa în numerar.................................. 3826 05 1. Părți fundamentale.................................. 15950
2. In cambii................................................. 128740 — 2. Depuneri spre fructificare și int. Cap. . 91422 21
3. In obligațiunii............................................ 964 — 3. Fondul de reservă.................................. 3700 —
4. în mobiliar; det. 10°/0............................. 333 03 4. Fondul de res. special............................. 200 —
5. în anticipațiunl....................................... 853 50 5. Reescompt................................................. 20698 —
6. Taxe de protest....................................... 12 83 6. Beneficii...................................................... 280 —

7. Inter, la părț. fund, neridicate .... 306 25
8. Profitcurat....................................... 2172 95

134729 41 134729 41

OozvtvLl si pierderilor pe errxxl 1S95.

Deva, la 31 Decemvre 1895.
loan ILa®ariciu m. p. Avram P. Pecurariu m. p. Alexandru Moldovan sen. m. p.

cassar. director. vice-direotor.
Ioan ftiBuionașiu m- p.

comptabil.
Subsemnata comisiune de supraveghiere am examinat contul profitului și al perderilor și confron- 

tandu’1 cu registrele principale și auxiliare ale însoțirii ținute în bună ordine, l’am aflat întru tbte în con
sonanță cu aceleași și exact.

Deva, la 17 Februarie 1896.
Te®fil Tulea m. p. Aicolau Scbocandei* m. p. loan Șerban m. p.

S P E S E
1. Interese la depuneri.............................
2. Interese de reescompt.............................
3. RemunerațiunI.......................................
4. Spese diverse............................................
5. Contribuțiune............................................
6. Timbru......................................................
7. Taxe pe preșență.......................................
8. Chirie ......................................................
9. Deteriorarea mob. cu 10°/0....................

10. Profitcurat.......................................

fl. cr. VENITE
1. Interese de escompt..............................

2. ProvisiunI.................................................

3. Accidente diverse..................................

fl. cr.

5270
1593
1560
585
986

55
269
200

37
2172

82
87

12
80
65

95

8818

2248

1663

89

39

93

12731 21 12731 21

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Nr. 896/1896

PUBLICAȚIUNE.

Spre scopul furnisărei albituri- 
turilor, hainelor, încălțămintelor și 
a altor articole, pentru institutul oră
șenesc de infirmi în prețul prelimi
nat de 1346 fl. 92 cr.; mai departe, 
spre scopul furnisărei îmbrăcămintei 
pentru servitorii orășenescl și pădu
rari orășenesc! în suma preliminată 
de 1394 fl.; va avea loc Marți în 3 
Martie a. c. înainte de prânz la 10 ore 
o pertractare scripturistică de oferte 
la oficiul orășenesc economic.

Ofertele, cari au de a se estinde 
asupra întregului quant de furnisare, 
său și asupra singuraticelor specii, 
sunt de ase provedea cu timbru de 
50 cr. și cu vadiu de 5°/0 din suma, 
cerută și de a se ascerne cel mult pănă 
la 4iua pertraetărei de oferte amin
titului oficiu economic

Conspectul asupra obiectelor fur- 
nisânde, mustra lor precum și con- 
dițiunile de furnisare se aflu la ofi
ciul economic orășenesc spre esami- 
nare. In ofert sunt de a-se specifica 
cu acurateța obiectele, cari se fur- 
mseză; de a-se aminti în cifre și li
tere prețurile oferate și în fine de- 
chierațiunea, cumcă oferentul se su
pune condițiunilor de furnisare.

Brașov, 7 Februarie 1896.
897,2-2. Magistratul orășenesc.

A^uzcîuri
(Inserțiuni și reclame)

Suntâ a se adresa subscrise^ 
admînîstrati&siaî. In cașul pu
blicării unui anunciu mas mult 
de odată se face scăd6mânt5 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Admit istr. „Gazeta Trans.


