
Radium AiminislTatiMea, 
și TlDOEi’afia:

Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nofranoate nu fie 

primesc. — Manuscripts nu 00 
re trimet,

INSERATE ae primesc la Adml- 
nlatrațlune în Brașov și la nr- 
mătdrele Birouri da anunoluri î 

în Viena : Jf. Dukes, Heinrich 
Schalck, Rudolf ăfosse, A. Oppsltks 
Nachfolger; Anton Qppelik , J. 
Dannebcr, tn Budapesta: A. 7. 
Goldbergsrg, Eckstein Bemat; în 
Bucuresci: Agencs Havas, Suo- 
curaale do Boumanie ; în Ham
burg; Karoiyi & Liebmann,

Prețul Inaerțlunllar: o seria 
garmond pe e coldnă 6 cr. și 
BOcr. timbru pentru o publi- 
oaro. Publicări mai dese dupiî 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 3-a o 
seria. 10 cr. s6u 30 bani.

XuTZZ.

„Gazeta11 iese îi flg-care di.
Abonamente pentru Anstio-tJngarla: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

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

Pentru România si străinătaie;
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

8o prenumără la tdte ofioiole 
poștale din Intru și din atară 

și la dd. colectori.
Ahraamentul pentru Brașov 

administrați unea, piața mure, 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.; pe un an 10 11.. pe b6bq 
iuni S fi., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fi., pe 8 luni 6 11.. pe trei luni 
3 11. Un esemplax d cr. v. u. 
SGu lo bani. Atât abonamen
tele cAt și insorțiunile «unt 

a se plăti înainte.

Nr. 36. Brașov, Vineri, 16 (28) Februarie 1896.

Condeiul simbriaș.
i.

Brașov, 15 Februarie v.
Veți fi gâcind, că voim se vor

bim afli despre cea mai nouă ispravă 
a lui loan fiiul lui George Sîrbu- 
cojocarul, alias loan Slavici. înțele
gem broșura politică, scrisă și pusă 
de curend în circulațiă de acesta*),  
care în pl6va cea multă, ce a scos’o 
la ivelă așa numita crisă a „Tribu
nei", ocupă fără îndoială un loc de 
frunte și despre care am prevenit 
deja pe cetitorii noștri.

*) „Tribuna și Tribuniștiz11 de loan 
Slavici, Bucuresci institutul de arte grafice, 
Carol Gobi 1896.

**) Die Rumănen in Ungarn, Sieben- 
biirgeD und der Bukovina von Ioan Sla
vici. Wien und Teschen Verlag von Carl 
Prohaska 1881.

Nu e pentru noi nimic nou în 
acesta broșură, decât ceea ce am 
comunicat despre faimosa adresă, pe 
care a sciut s<5 și-o câștige d-1 loan 
Slavici del a Moții noștri, pentr’un 
articul ca vai de el scris în aface
rea Scărișorenilor, adresă, de care 
se folosesce acuma ca mijloc de re
clam și ca bună paveză pentru noua 
infamiă, ce-o comite în acea bro
șură față cu poporul român arde
lenesc.

Pilele trecute, când un diar de 
dincolo a numit pe loan Slavici 
„fruntaș din Transilvania" am ară
tat, că el nici-odată nu a făcut parte 
dintre fruntașii noștri ardeleni și că, 
în politică, atât în România, cât și 
în Transilvania el n’a fost decât un 
condeiu simbriaș, ceea ce a recunos
cut el însuși.

La 1881 I. Slavici a scris pen
tru plată, la comanda unui editor 
străin, care avea legături cu Ungurii, 
o broșură politică nemțâscă despre 
Românii din monarchia nostră**).  
Acâstă broșură cuprinde pagini în- 

tregi, în cari se batjocuresce ndmul 
românesc și se dejosce causa ro
mână ardeienescă înaintea străină
tății. Ea a servit și servesce pănă 
în cjiua. de afli ca isvor, la care se 
provdcă contrarii Românilor, când 
vor se arate, că aceștia ar fi un „po
por laș și ticălos".

In 1884 I. Slavici a fost chiă- 
mat de consorțiul „Tribunei", fun
dată atunci pe acțiuni, ca director 
politic la acest cțiar, însă cu obligă- 
mentul ca se susțină programul na
țional dela 1881. El s’a învoit și a 
primit a apera un program, și o di
recțiune politică, contra căreia scri
sese și pe care o condamnase el îna
inte de aceea cu trei ani, în broșura 
sus amintită. Eată cum scrie d-1 
Slavici însu-și despre angajamentul 
seu la „Tribuna" :

„Au ținut Românii (adecă directorial 
Institutului tipografic" — Red. G. Tr.) să 
’șl asigure până d-lui loan Slavici pentru 
„Tribuna", fiind-că până acâsta e purtată 
de un om cu multe ounoscințe și cu cele 
mai întinse relaținnî literare, care, deși a 
trăit timp de 4000 ani în esil, n’a plecat 
de aici fiind-că ar fi fost politicesce compro
mis și n'a petreout cei c}000 ani conspirând, 
ci în neobosită lucrare literară pe care o 
continuă și aici. („Tribuna" nr. 3 din 1886).

Cum și-a continuat, cum nu 
„neobosita lucrare literară" nu voim 
se cercetăm aici, der cât pentru lu
crarea sa ca director politic al „Tri
bunei" Slavici curend a venit în con
flict cu sentimentul public al Ro
mânilor, care pretindea, că formeză 
busola sa, și cu programul dela 1881. 
pe care luase îndatorirea a-1 apera,

încă în primă-vara anului 1885, 
un an după fundarea „Tribunei", 
organul nostru și-a ridicat glasul în 
contra politicei pernicidse, ce voia 
să-o Introducă la noi, mai pe față 
și mai sub masca literară, pena, ce 
și-o asiguraseră acționarii „Tribunei", 
er în Decemvre 1885 și în Ianuarie 

1886 am avertisat din nou publicul, 
că păna aceea devine tot mai îndrăs- 
năță și că tinde deadreptul a ne 
desbina în doue tabere politice.

De aceea am flis m&i SU9> că 
nu e nou pentru noi, ce a scris d-1 
Slavici în broșura sa ultimă. Ace
leași idei confuse, aceeași lăudăroșiă 
săcă, ignoranță și sfruntare a ade
vărului și aceeași perfidiă, ce ne era 
cunoscută din articulii acriși de acest 
condeiu în „Tribuna", întâlnim pe 
fiă-care pagină a amintitei broșuri.

Și nici că am fi aflat’o vred
nică de a ne ocupa cu ea, decă nu 
ar sta în legătură așa de strînsă cu 
cele ce se petrec acji în sînul nos
tru în detrimentul causei sfinte, pen
tru a căreia apărare și promovare 
am încheiat între noi pactul soli
darității dela 1881.

Cestiunea reînorirei pactului în 
dieta ungară-

Cu ooasiunea desbaterei budgetului 
ministeriului de comeroiu s’a adus în disen
siune din partea optosiției și cestiunea re- 
înoirei pactului comercial și economic cu Aus
tria. S’au făout trei propuneri, între cari 
cea din urmă a contelui Apponyi merită o 
mai de aprope luare aminte.

Apponyi într’un lung discurs a des
fășurat vederile sale cu privire la stadiul, 
în oare se află momentan cestiunea reînoirii 
paotului ou Austria. Vorbitorul n’a întrat 
în detailurile Gestiunilor paotului și a vor
bit numai fugitiv despre cvotă, declarându- 
se cu totă hotărîrea în contra urcarea ei; s’a 
ocupat însă mai ou sâmă de convențiunea 
vamală și comercială cu Austria. Aoestă con- 
vențiă, dise el, n’are valore, decât pe basa 
liberului schimb. Dâr guvernele ungurescl 
în cei 20 de ani din urmă, au emulat în a 
sluji Austria, și astfel politica austriaoă a 
adus lucrul acolo, că Ungaria posede tote 
desavantagiele liberului schimb, fără avan- 
tagiele vamei proteoționiste. Ca pildă Ap- 
ponyi a desfășurat următorele:

De mult soad prețurile cerealelor (o 
tâte faimosele „taxe agrare"), pe când ar- 
tioolii de industria, mai ales cei importați, 
sân că s’au uroat în preț, seu că au rămas 
ou preț neschimbat. O politică eoonomică 
unguresoă, prudentă și oonsoiă de ținta ei, 
ar fi sciut să împiedece aoâstă esploatare a 
Ungariei. Aflându-se dâr țâra într’o situa- 
țiune puțin îmbuourătâre, trebue să oaute 
a eși dintr’ânsa oel puțin aoum, oând e po
sibilitatea unei îmbunătățiri.

De aoeea contele Apponyi propune pe 
basa convenției vamale și comerciale, că 
guvernul ungar să faoă fără întârdiare tâte 
studiile și lucrările pregătitâre, pentru-ca, 
eventual, dâcă nu ar fi cu putință reînoi- 
rea convențiunei vamale cu Austria, să se 
realiseze teritoriul vamal de sine stătător al 
Ungariei.

Dealtmintrelea Apponyi s’a deolarat 
ca un aderent decis al paotului, și în spe- 
oial al convențiunei vamale și comeroiale 
cu Austria, dâr e de credință, că acestă 
convențiă trebue ținută și promovată în 
acel spirit, în care a fost creată. Față ou 
intențiunea manifestată din partea Austria- 
cilor însă de a-o sohimba în defavorul Un
gariei, propune ca guvernul să ia măsurile 
amintite, pentru-ca atunol când traotările 
ar rămână fără resultat, Ungaria să se potă 
folosi neîmpedecată de dreptul său de pro
pria disposițiă în privința afacerilor sale 
comerciale etc.

*
Ministrul de comerciu Daniel a răs

puns în ședința de Marți celor ce au făout 
moțiuni, preoisând posiția guvernului față 
cu aoeste moțiuni. Iuainte de tâte declară, 
că nu pote primi propunerile lui Molnar și 
Fr. Kosșuth din stânga estremă, pentru-că 
nu pote fi adusă în consonanță cu legea 
pactului dela 1867, căci numiții domni pre
tind să se curme imediat trădările cu Aus
tria, pe când după legea pactului ambele 
state au să intre în traotărl, și Ungaria îșl 
câștigă dreptul de propriă disposițiune nu
mai atunol, ddcă aceste trădări nu vor avă 
nici un resultat, adecă nu vor avă resulta- 
tul, ca printr’ânsele să se apere interesele 
ambilor compacisoențl.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

ResbMBîarea Eves.
Povestire istorică, de A. Berthold.

(Urmare.)

3.
Pretinsul călugăr, âspele comandan

tului din Brieg, petrecu onâpte forte neliniș
tită. Neodihnit păși el în sus și jos prin 
odaiă, și patul, care i-se așternuse, rămase 
neatins.

Primul său cuget a fost fuga, dâr în
dată se convinse, că totă posibilitatea pen
tru acesta este eschisă. Nu cunoscea întoc
mirile casei, și chiar și decă i-ar fi succes 
se ajungă păn’ la stradă, acolo ar fi oăcjut 
în manile soldatului, care stetea ca post, și 
pe oare îl putea vede din terestra sa, si
tuată în catul prim al casei, cum percurge 
calea sa prescrisă. Și deeă ar fi scăpat chiar 
și de soldații dela pază, cum ar fi putut 
trece peste fortificații și peste șanț, fără 
de a-se espune morții sigure. Nu, de fugă 
nici vorbă au putea să fiă!

Ore ce va face Eva? Ea trebuia să 
sciă, că pe el îl așteptă morte pe furci, 
decă’l va trada. Der avea densa motiv de 
a-1 cruța ? Nu a desprețuit’o, nu i-a tradat 
iubirea, nu i-a ofensat cele mai sfinte sim
țăminte ? Ore nu era în stare să întreprindă 
ori și ce o femeiă, care a fost supărată îu- 
tr’un ast-fel de mod ? Nu soia el, că ohiar 
iubirea desprețuită și ofensată se preface 
la femei în ura cea mai sălbatecă, într’o 
ură, care nu cunosce milă și margini, și 
care numai atunci e satisfăoută, oând obiec
tul urei lor e predat nimicirei ?

Dâr nu! Eva nu avea un naturel atât 
de răutăcios și sătos de răsbunare, și tim
pul, care trecuse dela întâmplarea aceea, 
probabil, că a domolit mânia ei!

Der privirea ei amenințătâre ? Ore se 
putea ceti din ea iertare și uitare ?

Chiar și dâcă nu plănuia nimic rău 
contra lui, totu-șl și numai presența ei în 
acâstă casă era un mare pericol pentru 
densul. Putea să trădeze cu un cuvânt, cu 
o privire că’l cunâsce; o vorbă neprecuge- 
tată, un răspuns la o întrebare, ce i-ar pu- 
ne-u cine-va pentru acâstă ounosoință, pute 
periclita totul. Nenorocitului îi fulgerau prin 

minte tote posibilitățile, cărora era espusă 
sârtea sa în proximele ore.

De-odată însă fu cuprins de gânduri 
mai plăcute și totu-șl amare.

Cât de frumosă se făouse ! Zander n’o 
văzuse aprope de doi ani. Stătura ei se 
făcuse mai plină, modul în care se presența 
acum era mai sigur. El n’o uitase nici oând, 
se gândise la ea tot-deuna cu părere de 
rău și cu rușine. Și acum o iubea; numai 
acum îșl dete el sâmă despre aoâsta. Oh, 
deoă i-s’ar fi dat posibilitatea, de-a vorbi 
cu ea, de-a schimba numai câte-va vorbe, 
pentru ca să-i dea deslușiri, s’o roge de 
iertare, pentru-ca să-i spună în ce pericol 
se află, și să audă dela Eva, că în adevăr 
este ea neîmpăcată?

8e făcu cjiaă. Zander începu încă 
odată a se gândi la tâte posibilitățile unei 
fugi și fu cuprins de-o frică îngrozitâre, 
care mereu cresoea, ou cât trecea tim
pul, oare conținea atâte pericole pentru 
dânsul.

A muri, și încă mârte rușinosă pe 
furci 1 Ce prospecte! Der aci nu esista 

mântuire. Trebuia să aștepte cu cumpăt 
cele ce vor urma.

Servitorul generalului veni și conduse 
pe pretinsul călugăr, oăruia după datina 
țerei îi sărută mai întâiu mâna, în odaia, 
în care avea să dejuneze. Spuse, că prin
țul și nepâta sa vor apăre în curând; apoi 
îl pofti pe Zander să șâtjă și să depărta. 
Călugărul travestit se uita la masa bogată 
în bucate, și involuntar îșl gândi, că 6re 
nu este pentru el acesta mânoare oea din 
urmă.

Atunol se deschise ușa și, în mâni ou 
o oană de ciocoladă, intră Eva Kdhling. 
Ea merse pănă la masă și așecjâ oana 
pe ea.

Zander era singur cu ea în odaiă. 
Numai acum mai putea vorbi ou dânsa! 
Făcu doi pași, și stete iocului lângă ea.

— „Eva", 4is® 0l cu voce emoționată. 
„Eva! Viâța mea zace în mâna ta. Mârtea 
cea mai rușinosă mă așteptă, dâcă mă vei 
trada. Te-am ofensat greu, dâr niol tu nu 
escl făr’ de vină. Violența tam’a întărîtat. 
Dâr nu voeso să mă esous. Este adevărat, 
bogăția mă seduse... am vrut să-ți rup ore- 
dința, dâr am plătit’o scump. Viâța, viito-
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In ce prive8ce propunerea contelui 
Apponyi, ministrul cfice, că este vrednică 
de luat în considerare. E întrebare numai, 
dâoă acâstă propunere a fost de lipsă ori 
nu? Vorbitorul nu pote oonsimți la argumen
tarea contelui Apponyi. Nu se pâte ad
mite ceea ce a 4,s contele despre proce- 
derea Austriei, oare ar schimba bilanțul 
puterilor și ar face de lipsă o deosebită apă
rare a intereselor Ungariei. Resoluția luată 
de camera austriaoă în 14 1. o. privesce 
numai pe Austria, și nu se pâte estinde și 
asupra Ungariei, așa că guvernul unguresc 
să se abată dela ceea ce a aflat de lipsă a 
face pănă acuma pentru păzirea intereselor 
Ungariei. Nu pâte reounâsce nici oeea ce 
a dis contele Apponyi ou privire la resti
tuirea tăriei primitive a pactului, căci pac
tul n’a .încetat nicl-odată a avă deplină 
tăriă. Guvernul ungar, când a întrat în 
traotărl, a fost în clar.... (Iuliu Horvath: 
că n’o să iasă nimic din ele!)... asupra 
marginelor pănă la cari pote merge și n’a 
pierdut din vedere înființarea unui teritoriu 
vamal de sine stătător pentru cașul, când 
interesele Ungariei n’ar pute fi păzite în
tre aceste margini. De aceea a făout stu
diile și a contemplat disposițiile, oe vor fi 
de lipsă a-se lua eventual. Deâre-ce dâr 
guvernul a făcut spontan și înoă va face 
tot ce este ouprins în moțiunea contelui 
Apponyi, aoâstă propunere nu e de loc 
necesară, și guvernul niol n’o primesoe.

Contele Apponyi replică, că n’a fost 
bine înțeles de ministru, el n’a vorbit des
pre o schimbare a bilanțului puterilor, oi 
a dis numai, că s’au ivit unele aparițiunl, 
cari fao ea posibilitatea reînoirei pactului 
se apară în mai mare grad îndoelnioă de
cât a fost pănă acuma îndoielnică. Acâsta 
n’o pdte nimeni nega. (Adevărat așa este! 
îu stânga) și de aceea am aflat de lipsă a 
cere ca guvernul să îngrîjâsoă cu mai mare 
zel și băgare de sâmă pentru disposițiunl 
oorăspundătdre. Asemenea n’a vrut să tragă 
la îndoială vorbitorul (Apponyi) tăria le- 
gei pactului, oi a vrut să dovedâsoă și el, 
oă Ungaria ține la dreptul ei, ce isvorăsoe 
din aoel pact. De aceea a cerut să se ac
centueze puterea politică și dreptul guver
nului unguresc. Speră deci, că după aceste 
deslușiri ministrul îșl va schimba gândul 
față ou propunerea sa. (Aplause in stânga 
și ilaritate.)

CRONICA POLITICA.
— 15 (27) Februarie.

Frica de obstrucțiune a dat nascere 
la o noue mișcare, care intenționâză o ne- 
întârdiată schimbare a regulamentului ca
merei în așa sens, ca în viitor oposiția să 
nu mai potă face obstrucțiune. E de pri
sos să mai spunem, oă aoâstă mișcare nu 
pote fi, decât comandată de sus. Pănă acum 
mișoarea a început a se arăta numai în 
câteva locuri din provincia. începutul l’a 

făout Șopronul, er aoum vedem în foile 
guvernamentale un comunioat din părțile 
Balatonului, în care se dioe, oă aoolo e ge
nerală părerea, că e pagubă de a mai tri
mite depuiațl în parlament, dâoă ei nu lu- 
orâză, și dâoă numai aoela le este soopul, 
oa să împedeoe mersul regulat al legisla- 
țiunei. Vet}! bine, acestea se refer la oei 
din opoeițiă. — Alt oomunioat de felul aces
tuia primesc foile guvernamentale din Csurgo 
în oare se spune, că în proxima adunare a 
aoelui comitat se va face chiar propunerea, 
de-a se cere dela dietă imediata schimbare a 
regulamentului ei. Ori oine vede, că ai ol e 
vorba de âmenii plătiți ai guvernului, cari 
în lungul și largul țărei vor să aranjeze o 
demonstrația în favorul guvernului.

*
„Frankfurter Zeitung" primesoe din 

Petersburg soirea, oă trecerea prințului Fer
dinand al Bulgariei la ortodoxiă este deja 
o oestiune în prinoipiu hotărîtă.

*
Din Londra se depeșâză, că Dr. Ja- 

messon, cunoscutul conducător al bandelor 
englese din Sudul Africei contra republioei 
Transvaal, a sosit alaltăerl în Londra, și 
în aoeeașl di apăru înainte judecătoriei din 
Bow-Street, unde publicul adunat il primi 
ou aplause. La cererea advocatului Mat
thews însă pertractarea judecătorâsoă se 
amână. Iammesson trebui să depună o cau
țiune de 2000 fonțl sterlingl, și fu provooat 
de cătră judeoător să se absțină dela ori 
oe demonstrațiunl.

*
Raporturile consulare din provinciile 

turoescl constată unanim, oă poporațiunea 
armenâscă din Urfa, Aintab și Aleppo se 
află într’o miseriă îngrozitâre, și că acțiu
nea de ajutorare, inaugurată de guvernul 
turoeso, se dovedesoe ca fârte insuficientă.

*
Un oorespondent al cj^aruLi ruseso 

„Novosti" anunță din Sofia, oă din isvor 
competent a primit spre publioare următâ- 
rele informațiunl: In cestiuuea bulgar ă 
Rusia stă pe basa convenției dela Berlin. 
In 2 c. a înoeput pentru Bulgaria o eră 
nouă, oare se va desvolta paoluic și favo
rabil pentru starea economică și morală a 
principatului. De present instituțiunile mi
litare și civile ale Bulgariei sunt bine or- 
ganisate. In lupta de partide, iscată din 
causa întoomirilor constituționale, Rusia 
n’are nevoe să se amestece. Bulgaria va 
ave înoă un viitor frumos, dâoă va ține în 
vedere totdâuna următârele două prinoipii 
fundamentale: principiul monarchic și prin- 
oipiul ortodox. Nisuința Rusiei merge singur 
și numai într’aoolo, oa în Bulgaria să dom- 
nâsoă pace internă.

*
După cum anunță ^Agence Fabrau, 

ou finea lunei ourente și înoepul lunei Martie 
se vor trimite din Spania 19.000 soldați la 
Cuba, oa trupe ajutătore pentru espedi- 

țiunea de aoolo. Luptele cu revoluționarii 
de pe insula Cuba ii costă pe Spanioli 
pănă acum mai multe sute de milidne florini. 
Insurgenții nu incâtă de loo cu ataourile, 
aprind și nimicesc tot ce le vine în cale. 
De altmintrelea se afirmă,' că Spania po
sede în de ajuns mijlooe pentru oontinuarea 
oampaniei, și e hotărîtă a aduoe orl-oe sa- 
orifioii pentru suprimarea revoltei, care cau- 
sâză pagube enorme oomeroiului spaniol.

Titluri nobilitare pentru bani.
De când Banffy a ajuns ministru-pre- 

ședinte, nu este săptămână, în oare să nu 
cetim prin foi, că s’au mai oreat atâția și 
atâția grofi și baroni noi, așa că un timp 
mai priinoios pentru ciupercile nobilitare, 
oa aonm, sub era lui Banffy, n’a esistat 
dâră niol-odată.

Aoâstă o dovedesc mai bine deoât 
tote oifrele, după oarl dela Iunie încâoe 
au primit titluri nobilitare și distincțiunl 
nu mai puțin ca 69 indivizi; între aceștia 
sunt: 10 grofi și baroni; 34 „nemeși" și 
15 decorați ou ordurl.

Cel mai nou baronaș oreat de Banffy 
este ministru de comeroiu Ernest Daniel, 
căruia ’i-s’a dat acest rang ^pentru meritele 
câștigate pentru esposiția milenară1*,  — va 
să cjioă pentru o esposiție, care încă nu 
esistă.

Productivitatea aoâsta esoepțională a 
lui Banffy inspiră însă îngrijiri seriose 
acelor maghiari, oarl mai țin câtu-șl de 
puțin la veohile lor moravuri și tradițiunl. 
Cestiunea va și fi din nou sulevată în 
oameră din partea deputatului Meszlânyi, 
despre care se cjioe, că probabil Sâmbăta 
viitâre va adresa o interpelare în causa 
aoâsta.

Partea cea mai odiâsă a luorului, 
oare îndeosebi indignâză oposiția, oonstă în 
aceea, că Banffy — cum pretind a sci 
foile oposiționale — împarte titlurile nobi
litare pentru bani. O desmințire, ce a dat’o 
în privința acâsta cu altă ooasiune minis
tru-president, este combătută în modul cel 
mai outegorio de fâia ungurâsoă „Magyar- 
orszâg", care âtă oe scrie în privința a- 
oâsta:

„Baronul Desideriu Banffy a 4’s, 
sunt faime neîntemeiate afirmările, că grofii 
și baronii nu de mult numiți au plătit anu
mite sume de bani pentru ridicarea lor la 
ranguri. Dâoă a fost în stare se combată 
acâsta chiar în fața uuor domni, oarl în 
faptă au primit pentru bani grofiă și baro- 
niă, cu oât mai vîrtos nu va nega aoum, 
când ne vine la ounoscință un oas ea acela, 
oă noul candidat la baroniă a plătit și 
totuși baronia n’a căpătat’o. Vorba e de 
astă-dată despre familia Guttman din Golse, 
care era designată să primâsoă baronia în 
timpul cel mai sourt, dâr s’a întâmplat, oă 
au întrevenit piedeol, — mai cu samă că

derea fișpauului Svastios, — din oausa că
rora nu s’a putut crea noua baroniă. Oă 
cine are să sufere mai mare pagubă: oassa 
partidei liberale, ori familia Guttmann, 

l pănă în present nu e hotărît. Asta se va 
vede aoușa, oând se va face „darea de 
sâmă".

Cu alte ouvinte, aici e vorba de-o 
speculația, pe care Banffy o face ou titlu
rile nobilitare. Vom vedâ, oe va mai soâte 
1b lumină deputatul Meszlânyi ou ooasiunea 
interpelărei sale. La tâtă întâmplarea însă 
dâoă e vorba de târg, apoi Banffy trebue 
oă face bun târg, oăol cumpărătorii sunt de 
obioeiu Jidani, oărora nu le lipsesc „orei- 
țerașii".

SOIRILE DILEI.
— 15 (27) Februarie.

Urmărire pentru „manifest". „Kolozs- 
vâr" scrie în numărul său de astătjl: „Sub- 
soriitorii „manifestului" român dela Sibiiu 
vor fi pedepsiți pe cale polițiendscă. Oând fos
tul ministru de interne Hieronymi a disol- 
vat comitetul național român ,în ordinul de 
disolvare s’a <jis tot-odată, că la oas, dâoa 
ar figura și mai departe oa membri ai co
mitetului național, vor fi totdâuna pedep
siți pentru transgresiune pohțienâsoă cu 15 
4ile înohisore. Subscriitorii manifestului însă 
au figurat și oa membri ai oomitetului na
țional, și din asta causă asupra lor se va 
aplica ordinațiunea ministerială. In scopul 
ducerei în îndeplinire a ordinatiunei, Iuliu 
Coroianu va fi citat înaintea căpitanului de 
poliția Paul Deăk“. — De-odată cu acâsta 
amintim, că și d-1 Rubin Patița din Alba- 
Iulia este citat în oausa acâsta pe 4iua de 
28 Febr. n. o.

— o—
Naufragiu. Unul dintre cele mai mari 

panțerate ale monarchiei nostre, vaporul 
„împăratul Franciso Iosif I" a suferit îna
inte cu câte-va 4ile naufragiu lângă insu
lele hebride. Soirea despre aoest naufragiu, 
după cum se anunță din Viena, a produs 
mare agitațiune în ministerul de resbel și 
în cercurile înalte militare, deoreoe numita 
panțerată numai de curând s’a oonstruitcu 
mari oheltuell. Căpitanul vaporului, ou nu-, 
mele Emil Spetzler, la ordinul special al 
monarchului a fost imediat ridicat din pos
tul său, pe oale telegrafică, și a fost pus în 
disponibilitate. Se 4ioe, că Spetzler ar fi 
unul dintre cei mai bravi și zeloși oficerl 
de marină, și de aceea nu se pote soi încă, 
întru oât este el de vină, său nu, la neno
rocirea vaporului.

—o—
Șiar oprit. Ministrul de interne un

gar a oprit intrarea în Ungaria 4iar>flui 
„Uszkok" din Belgrad, pe motiv, că ar 
urmări tendințe contrare statului ungar, și 
ministrul de oomeroiu i-a detras numitului 
4iar debitul postai.

rul meu, în loo să devină strălucite, au 
devenit miserabile. Precugetâ acesta și 
iârtă-ml, Eva!"

Ca și oând i-ar fi fost grâță de apro- 
piarea lui, ea făcu un pas îndărăt. II privi 
cu fală, der mâniâsă.

— „Cruță-ți vorbele! Ai fost tot-deuna 
un mincinos și un perfid, am avut ocăsiune, 
de a-mă oonvinge despre acâsta. Să nu 
ore4l, că vorbele d-tale netede mă vor se- 
duoe înc’odată. Vii în casa acesta cu in- 
tențiunl dușmănâse. Aci mi-am aflat a doua 
patriă, în oasa acâsta am gustat numai bu
nătăți, deci nu mi-e permis să răsplăteso 
cu nereounoscință pe proteotorii mei. îmi 
cunosc datorința!"

Cu acestea îi întârse spatele și pleca 
spre ușă.

Dâr cu o sărită i-se puse Zander 
în ‘cale.

— „E bine!" 4ise el în ton resolut. 
„Bine! Răsbună-te! Voi muri, și sper, că 
încă în curând. Dâr sîngele meu să vină 
asupra capului tău. Vei vedâ tu, ore con- 
soiința ta te va absolvă, că te-ai făcut uoi- 
gătorea aceluia, care te iubesoe!"

Eva se făcu oând roșiă când palidă. 
„Care mă iubesce?" murmură ea.

— «Da, care te iubesce. N’am înce
tat nicl-odată de a-te iubi, cu tote că m’au 
orbit prospectele de posițiă și bogățiă. Iți 
jur acâsta! De o miiă de ori am regretat 
ceea-ce ți-am greșit! De o miiă de ori am 
sperat, să reparez greșâla mea. Regele mi-a 
oferat o companiă, dâoă mă voiu întorce 
norocos! Atunci mă voiu putâ oăsători, și 
te-așl fi căutat, pentru ca să te f'ao păr
tașă la fericirea mea. Tu însă te gândesol 
numai la răsbunare, tu—“.

In momentul acesta se deschise ușa, 
și prințul Piccolomini întră în odaiă. El 
privi uimit la Eva și la călugăr, a cărui 
față era roșiă și în ochii căruia se puteau 
vedâ lacrăml.

— „Ce se întâmplă aci? întrebă 
prințul.

Eva se înclină. Ea se reculese mai 
întâiu.

— „Suntem vechi ouuoscuțl, eu și re- 
verendissimul părinte !“

Zander se făcu palid. Credea, că acum 
va fi descoperit. Eva însă îi aruncă acum 

o privire, oare nu trada nici ură și nici răs
bunare, și nu așteptă să fiă din nou între
bată de prințul, ci eși din odaiă.

Piccolomini chiar voia să afle dela că
lugăr detailurl asupra acestei cunoscințe, 
când de-odată întră domna de Schulenburg, 
nepâta prințului. Zander fu recomandat da
mei, care era deja mai în etate dâr plă
cută, și fu salutat din partea ei cu totă 
afabilitatea. Se așe4ară la masă, și după-ce 
dama umplu păhărele ou ciocoladă, dete 
semn ou soneria.

Eva întră din nou în odaiă.
— „Intinde-ne prăjiturile de pe masa 

câlaltă!“
Eva împlini porunca, presența ei 

însă îi reaminti prințului inoidentul de mai 
înainte.

— „Cugetă-țl“, 4* ”® el nepâtei sale, 
„Reverendissimul părinte și mica nostră Eva 
se cunosc mai de mult!"

— „Ce întâmplare! Nu mi-ai spus ni
mic despre aoâsta, Eva!"

— „Voiam, stimată domnă, să vă 
fac mai târdiu împărtășiri mai amănunție!“t

— „E bine, draga mea! Poți merge 
acum !“

Eva părăsi odaia, și din nou fu de
clinată catastrofa, de care Zander se temea 
în fiă-care moment. Dâr pe cât timp? Pro
babil, că Eva voia să-i descopere totul da
mei, ceea ce ea nu voise s’o facă în pre- 
sența bărbatului, a cărui sentință de morte 
ar fi pronunțat’o.

— „Acum să visităm forturile, Reven- 
dissime!" 41s® prințul, după-ce finiră deju
nul. „Tu, dragă Adelhaida, poți într’aoeea 
să lași, ca Eva să-ți povestâscă mai de 
aprope asupra âspelui. Grigesce, te rog, 
să avem un prân4 bun, când ne vom re- 
întârce!“

Câte-va minute mai târdiu, Zander și 
comandantul fortăreței Brieg treceau pe 
strade spre forturi, pentru de-a esamina 
măsurile de apărare luate sub conducerea 
generalului. Bătrânul domn era un om 
forte bun la inimă, der și forte neprecaut, 
deâre-oe era geta să-i arate tote măsurile 
de apărare unui călugăr, pe oare de loc 
nu’l ounosoea.

Inorederea acâsta a bătrânului gene
ral ușura forte mult problema spionului
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Nouă universitate cehă? Ministrul de 
.instrucțiune austriac Gautsch a declarat în 
cameră, oă nu sprijinesoe propunerea, ca să 
®e înființeze o universitate cehică în Mora
via. In schimb însă voesce, ca universitatea 
■cehă din Praga să fiă mărită.

—o—
în< unecime de lună parțială vom avă 

mâne, Vineri săra, îneepând dela 7 ăre 25 
minute și pănă la 10 ăre 21 minute sera.

—o—
Logodnă. Din Târgu-Jiu ni-se anunță 

logodna d-rei Maria Bobancu ou d-1 Al. 
Pojog^anu-Sache, advocat. — Sinoerile nâs- 
tre felioitărl tinerei părechl și părinților!

Vifor. Soirile telegrafice spun, oă mai 
în tâte părțile a oăcjut în primele (file ale 
■acestei săptămâni zăpadă mare, împreunată 
pe unele loourl cu vifor și vânturi mari. 
La noi, în părțile Brașovului, zăpadă avem 
forte puțină, vânturi am avut erl și alaltăeri, 
dăr niol pe departe așa mari, oa în alte 
■părți, cum au fost, de esemplu, la Beclohere- 
-cul mare, unde erl a suflat un vent așa de 
..grozav, încât era imposibil de-a âmbla pe 
stradă, fiind oerul negru și întunecos, așa 
că în odăi nu se putea luora, decât la lu
mina lampei. Prelegeri la șoălă nu b’hu putut 
țină.

—O’

Ser în contra tifusnlui. „Figaro“ din 
Faris oomunioă, oă Chantemesse, dirigen- 
ztul institutului Pasteur, a inventat un ser 
.pentru vindeoarea tifusului.

«Pașaportul lui Coroîanu".
Sub acest titlu, „Magyarorszâg* 1 

•publică cu data de 26 Octomvre ur- 
mătbrele:

luliu Coroianu, advocat în Clușiu, 
•oare, oum se scie, este unul dintre sșa nu- 
miții martiri ai procesului pentru Memo
rand, se află de oâte-va cjiie în Budapesta. 
Astădl l’a visitat la otel „Hungaria“ Dio- 
nisiu Pazmandy, oare în luna treoută avu
sese ou el o mică polemică (fiaristioă.

Coroian pentru aoeea se află acum în 
capitală, oa să mijlooescă dela guvern un 
pașaport, dedre-ce trebue să mărgă la Bu- 
■curesol într’o afacere de moștenire, în care 
ol representă interesele unei partide din 
Ungaria. Guvernul ungar însă a refusat 
acum pentru a doua-oră să-idea lui Coroian 
pașaport și numai atâta a permis, ca vice- 
șpanul comitatului Brașov să-i dea un cer
tificat pentru 15 cjil®-

Lui Coroian, ce-i drept, i-ar fi forte 
ușor să mergă în România prin Viena și 
Lemberg, ori prin Italia, fără de nici un 
pașaport, dăr ou tăte acestea el — oum 
fiise — de astă-dată se va supune disposi- 
țiunilor secante ale guvernului unguresc și 
poimâne se va presents în persons la vice- 
șpanul dela Brașov pentru a-șl luat bilet 
de treoere.

Intre alte împrejurări acesta s’ar fi bucurat 
forte tare, acum însă de abia aucjia și ve
dea, oe-i arăta Picoolomini. Trebuia să-și 
adune tote puterile, pentru-ca să nu scape 
din vedere însărcinarea ce-o avea.

Dăr ce-i ajuta, chiar și dăcă ajungea 
aoum la ounoscința tuturor slăbiciunilor 
fortăreței ? Era posibil, ca în câte-va ore 
să fiă spânzurat, și încă, amăsurat datinei 
vechi, de furci ridicate anume pe fortifi- 
cațiunl, spre tabăra inimică, pentru-ca duș
manul să vacjă, că spionarea lui nu i-a 

.sucea. Tote planurile cele mai desperate 
îi treceau prin minte, când se făcea că as- 
ouită la esplicările generalului.

6re ar pute să scape, decă ar sări 
de-odată în șanț și ar căuta să ajungă la 
celalalt țărmure, și apoi cu puteri despe
rate ar încerca să urce, peste îngrădituri ? 
Și ohiar dăcă l’ar pușca soidații dela pază, 
făcuțl atențl prin strigătul generalului, ore 
n’ar fi mai bine să mâră astfel, decât pe 

fiurol ?
kVa urma,)

Un alt memorandist, advocatul Mi- 
hali din Deșiu, care în aceeași afacere de 
moștenire, în sumă de milione, representă 
pe urmașii din 'partea femeiei testatoru
lui, voind să mărgă la BucurescI împreună 
cu Coroian, a petiționat și el după pa
șaport, guvernul ungar însă nu i-a dat lui Mi
halț nici pașaport, dăr nici măcar bilet de 
trecere, cum a conces să i-se dea lui Coro
ian, așa că Mihali va fi silit acum să 
mergă în România pe cale laterală.

Mărturisim, că nu înțelegem acăstă 
procedere a guvernului, de-a refusa darea 
pașaportelor.' Cu măsura acesta, autorită
țile nostre polițienescl nu pot ajunge ohiar 
la nici un resultat; trebue numai cevași 
mai mult timp și mai mulțl bani, și res
pectivii pot călători în România cu încun- 
giur tocmai așa de liniștit, ca și pe la 
Orșova, ori Predeal.

In Ungaria, ba nicăirl în lume, nu 
esistă lege, care pe individul, ce nu este înro
lat la miliția și nu stă sub pază polițienăscă, 
să-l oprăscă de-a călători în streinătate. Ba 
din contră, ori-cui îi stă în voiă de-a călători 
fără pașaport unde-i place. Din lipsa de pa
șaport pote să i-se nască cui-va ueplăcerî 
numai față cu autoritățile din străinătate, 
întru cât nu-șl păte dovedi identitatea 
personei.

Acest lucru însă nu li-se păte întâm
pla martirilor români, deâre-ce guvernul 
român nu numai oă lor le dă cu plăcere 
atestatul, de care ar avă trebuință, der în- 
grijesce încă de-a li-se face o primire săr- 
bătorâsoă și de a-șl face călătoria comod. 
Ce scop pâte ave dăr la noi refusul de a da 
pașaporte? Acâstă disposițiune pote să 
conțină în sine puțină șioanare, alt-ceva 
însă nimio. Refusul de-a da pașaporte este 
o apucătură polițienâscă veohiă, eșită din 
us, care în lumea de a<fi, față ou actualele 
mijlâoe de comunicațiune, n’are nici un 
înțeles praotic. Ba din contră, dâcă consi
derăm lucrul din punct de vedere poliție
nesc, atunci e mult mai bine, dâoă perso- 
nelor politice suspecte li-se dă pașaport în 
ordine, oăol astfel se păte controla cel pu
țin umbletul lor la granițele țărei, pe când 
dâcă-i silim să-și facă drumul ou‘. încungiur 
prin țări străine și ou pașaport din străi
nătate, controlarea lor devine mult, dăr 
mult mai dificilă.

Acâsta se scie de mult în Londra, în 
Paris, ba în urma esperiențelor din anii 
treouțl — din esemplele elsațo-lotaringiene— 
se soie și în Berlin; la Budapesta însă așa 
se vede, oă poliția este dominată încă tot 
de așa numitul sistem de hârtiă.

Decă o foiă ungureacă face a- 
ceste constatări, apoi ce se cjicem 
noi, Românii, pentru a căror șica- 
nare se fac tâte acestea ? Cunăscem 
mulțime de cașuri, când Români de 
prin Banat și alte părți depărtate 
ale țerei, — cărora nici după aștep
tare de luni de cjdl® nu li-a sosit 
dela Budapesta pașaportul cerut, — 
având afaceri grabnice în România, 
adese-ori chiar în cause grave fami
liare, și-au încercat norocul la vice- 
șpanul din Brașov, cerând se li-se 
dea bilet de trecere măcar pentru 
câteva ore. Der, mulțumită instruc
țiunilor date de sus, nici după cele 
mai mari stăruințe n’au putut do
bândi biletul cerut, așa că. au tre
buit să se întârcă acasă, îndurând 
adese-ori perderi forte mari.

Astfel de batjocuri, cum apare 
și din șirurile fbiei ungurescl, nu se 
mai întâmplă cu cetățenii nici unui 
stat din lume, căci suntem curat ca 
legați de glia.

Coresp. part a „Gaz. Trans. “
Șintereag, 1896.

In nr. 243 din 1893 al „Gaz. Tans.“ 
s’a publicat o dare de semă despre coleo- 
tele și ofertele benevole, cari în urma unui 
apel au incurs pănă atunci, ca se se ajute 
la noua edificând» biserioă română din Șin
tereag (lângă Betlean, în comit. Solnoc- 
Dobeca). Dăr fiind-că de-atunol au mai in
curs asemenea ajutore, cari până aoum nu 

s’au publicat probabil pentru-că controlorul 
bisericei, căruia s’a conoretjut afacerea a 
răposat, sunteți rugați St. D-le Redactor să 
bine-voițl a publica, oa continuare a acelei 
dări de sâmă și numele următorilor bine
făcători: Nastasia Grigorița năso. Făgără- 
șianu din Năsăud 50 fi.; Frăsina Pop din 
Cooiu 10 fl.: Constantin. Blaga tabelariu 
în ferașov 5 fl., Alexă George din Bretea 
1 fl., Ioaohimu Mureșianu adv. în Năsăud 
1 fl., Iaoob Bulea din Tăure 2 fl., Preotul 
loan Răbrean din Săsarm a colectat 
9 fl. 5 or.

Poporul din Șintereag însuflețit de 
dorul de-a avâ o biserioă frumâsă, deși era 
destul de îngreunat ou datoriile bisericesol, 
oăol o sumă de peste 3000 fl. se afla încă 
la vre-o 60 de inși mai toți săraci — cu 
totul sunt numai 80 numere — încă s’au 
oferit a da de bună voiă față cu sta
rea lor strîmtorată, o sumă destul de fru
mâsă, oare pănă acum înoă nu s’a solvit 
tâta, trebuind mai întâiu să solvâscă dato
ria, apoi ofertul; fiind însă oredinoioșii buni, 
e speranță, că și restul ofertului îl vor 
solvi ou atât mai vârtos, oă neajunsul tre
bue să-l solvâscă prin repartițiune.

Au solvit înoă lângă cei publicați mai 
înainte: Costan Belciug 10 fl., ba și din 
consătenii maghiari de confesiune helvetica, 
încă au oontribuit Kertesz Pâter ârășl 5 fl.

Primâsoă generoșii oferențl pe lângă 
răsplata dela Tatăl ceresc, cele mai sinoere 
mulțămite și din partea senatului biseri- 
riceso greoo-oat.

Edifioarea bisericei a oostat peste 
6000 fl. Ioonostasul peste 600 fl. Sânțirea 
acestei biserici, oare e în mijlocul comunei, 
față în față de cea ev. reformată, s’a făout 
la 7 Octomvre 1894 prin vioe-protopopul 
tractului Betleanului, oa delegat din partea 
P. S. Sale Episcopului diecesei Gherlei, 
asistând preoții tractului și oâțl-va din 
giur între oarl și M. O. D. Gregoriu Puș- 
oariu, vice-protopopul Ciceu-Cristurului.

Numărosul popor oredinoios, care a 
asistat la aoea festivitate, înoă s’a arătat 
generos, căci ofertele lor au dat frumosa 
sumă de 600 fl. aci înțelegându-se și cei 
dațl de oredinoioșii, cari s’au înscris ca 
ctitori ai acestei biserici, ale căror nume 
vor fi păstrate în oartea așa numita de aur; 
apoi 68 fl. inourșl dela balul, ce s’a ținut 
în sâra acelei 4^®, peste 100 fl. din oei 
dațl pentru Liturgii, Serindare și Seraeuste, 
pe cari preoții oelebranțl au primit a-le face 
pentru recompense mai puțiue.

După serviciul divin s’a dat un 
prând pentru preoți și alțl inteligențl de 
ambe seosele la casă prim-coratorului, a 
d-lui Vartolomeu Sigartău, care cu zel 
mare a îngrijit de t6te, a incassat datoriile 
biserioesol fără să faoă spese prooesuale de
bitorilor, pentru-ce poporul i-a acordat o 
remunerațiune de 100 fl. după răfuirea da
toriilor restante biserioesol.

(Va urma).

SOIRI ULTIME.
Budapesta, 26 Februarie. In șe

dința de acjl a camerei, deputatul 
Franciac Kossuth a propus, ca se se 
invite și parlamentele dinafară la serba
rea mileniului. Propunerea și-o va mo
tiva în ședința de Sâmbăta.

BucurescI, 26 Februarie. In în- 
tregă Moldova zăpada e forte mare, 
mai cu semă între Bacău și Roman. 
In județele: Neamțul, R. Serat, Dolj, 
R. Vâlcea și Teleorman ninge de 
mai multe cțil®- IQ județele: Olt și 
Vlașca e un viscol teribil, care dâcă 
va dura mai mult, pâte se întrerupă 
circulația trenului.

BucurescI, 26 Febr. c. Joi în 
15(27) Febr. se împlinesc 111 ani 
dela esecutarea lui Horia și Cloșca. 
In acâstă durerosă amintire, comi
tetul național studențesc a hotărît 
se se oficieze un Te-Deum în bise
rica Mihai-Vodă, la ârele 10 dim. 
După Te-Deum, un student, d-1 M. 
Bălănescu, va vorbi despre Horia 
și Cloșca. Studenții vor pleca la bi
serica Mihai-Vodă la ârele 9 și jum.; 

ei se vor întruni în fața palatului 
Universităței.

Sâmbătă 17, d-1 N. Bălănescu 
va ținâ, tot în amintirea acestei 
4il©) o conferință în sala Ateneului.

Paris, 26 Februarie. s Agenția 
Havas “ anunță din Atena, că pe 
insula Creta nici acuma n’au încetat 
turburările. Guvernorul insulei și-a 
dat abcjicerea, care i-s’a primit. Co
mitetul revoluționar a edat procla- 
mațiuni, prin cari Creștinii sunt pro- 
vocațl se fiă precauțL

Mentone, 26 Februarie. Monar- 
chul Austriei a visitat astăcji pe 
ex-împerătâsa Eugenia și pe princesa 
Maria Luisa, soția prințului Ferdi
nand al Bulgariei. In 6 Martie va 
sosi aci Felix Faure, președintele re- 
publicei francese și tot în aceași 
4i va ave loc întâlnirea între pre
ședinte și împăratul Francisc Iosif I.

DIVERSE,
Giuvaerele Șahului Persiei. Șahul 

Persiei poseda între toți Suveranii oea mai 
bogată comâră, judecând după următorul 
inventar: într’o pivniță suterană a pala
tului său sunt depuse obieete de argint, 
aur și petri scumpe, cari prețuesc peste 
300 milione. Mai întâiu este vechia corână 
a Regilor Persiei, în forma unui vas de 
flori (răvar) purtând în vârf un rubin ne
cioplit, de grosimea unui ou de găină; mai 
departe o oingătâre, care face parte ase
menea din insemnele regatului și ale căreia 
diamante sunt nu mai puțin de 9 ohiogr. 
de grele; mânere de sabiă superb lucrate 
și îmbogățite ou petri scumpe a căror va
lora aproximativă e de 8 milione ; un vas 
de flori de argint în care se află 100 sma- 
ragde, cari n’au părechiă în totă lumea, 
nici oa mărime, nici oa frumseță. Pe unul 
din aceste smaragde de grosimea unei nuol 
sunt săpate tote numele Suveranilor Per
siei. Perle, diamante, rubiue, saphire, to
paze oompletâză acâstă comâiă, la oare 
nu trebue să uităm de-a adaoge un cub 
de chihlibar de vre-o 40 centimetri, căcjut 
se flice, din oeriu, în timpul lui Mohamed, 
și care asigură posesorului său forțași ne- 
vulnerabilitatea.

Istoria gogoșelor. Precum tote în 
lume îșl au istoria lor, toomai așa îșl au 
și gogoșele (pancove, pănișore, germ : Krap- 
fen) istoria lor. Istoria pancovelor îșl trage 
originea din timpurile vechi. Deja și 
Wolfram Eschenbach vorbesce în „Parși
va^ despre pancove, cari se frig în 
tigae. In Viena mai întâiă în suta a 17-a 
i-s’a dat acestui aluat numele de ,Krap- 
fenu. Pe timpul acela trăia în Viena o fe
meia confetară, cu numele Emilia Krap- 
fen, oare vindea asemenea gogise atât de 
gustose, încât Vienesii de atunci pănă în 
4iua de astăcjl le (fie: ^Krapfen11, după nu
mele femeii, oare le pregătea. Gogâșa 
(Krapfen) s’a numit întâiașl-dată „gălușoă“. 
Omenii mai avuțl lăsau a li-se pre
găti galusce din făină albă prăjite în 
unsore. Mai târdiu după Emilia Krapfen, 
în Viena a pregătit astfel de prăjituri o 
domnișâră de 80 de ani ou numele Cata
lina Platzer. Gogoșele pregătite de d-șora 
Platzer erau mai miouțe ca cele de a4l, 
și peste mijloo erau crestate, constând din 
două buoățl mai mici; prin acâsta, prăji
tura și-a pierdut cu totul forma gogâșe- 
lor fi a găluscelor de mai înainte. La con
gresul vienes din 1815 întrunindu-se atâ
tea capete și domni străini, au vorbit 
mult despre gogoșele pregătite de Platzer, 
lăudându-le ca peste măsură de bune. 
Acâsta laudă atâta ridică în numele go- 
goșelor în Viena, încât oarnevalul anului 
1815 s’au pregătit în hotelele, oafenelele 
și. confetăriile din Viena vr’o 8 pănă în 
10 milione de „Krapfe-ne“, oarl tâte au 
fost vândute.

PrOBTletar: Ofb Aurel ffliore^sanwo

ReMor resuonsallil: Eregeriu
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Seiden-Damaste 65 Kr.
bis fl. (<ț.65 p. XHef. — forote Behwarze, 
weisse uni) farbige lien n e b e r g ■ 
Se id e you 35 Itr. bis li. 14.4:5 p. filet. 
— glatt, geftreift, farriert, gemuftert. fianiafte etc. 
(ca. 2^0 nerfcț. Qual, unb 2000 Derfdj. ^arben, 
fieffins etc.), porto und steuerfrei ins Haus. filuf= 
ter utigețenb. fioppeites Sriefporto nacb ber Srf)®etj.

Seiden-Fabriken G. Henneberg, 
6. (k. u. k. Hofl), Zurich.

AURARIA cassa de economii societate pe acțiuni în ABRUD.
COXT'VOO-^KS.

Cursul Ia bursa din Viersa.
Din 26 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.20
Renta de corone ung. 4% • • • 99-—
Inopr. oăil. fer. ung. în aur 4%% • 124.—
Impr. oftil. fer. ung. în argint 41/2% 101.54
Oblig, oftil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. ou premii .... 154.50
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin, 142,50
Renta de hârtie austr................... 101.—
Bonta de argint austr.......................... 101.05
Renta de aur austr. ..... 122.05
Losurî din 860   147.40
A.cț;ii de ale Bâncei austro-ungară. 995.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 417.—
Aoții de-ale Bâncei austr. de credit. 378.75
Napoleon dori........................................ 9.56'/2
Mărci imperiale germane . . , 58.97’/2
London vista....................................120.70
Paris vista.................................. 47.80
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.35
Note italiene.................................. 42.55

Domnii acționari a cassei de economii „AURARIA“ 
societate pe acții în Abrud se convâcă prin acesta la

a Vlil-a adunare generală ordinară, 
carea sS va ține în Abrud în 21 Martie 1896 la 9 ore 
înainte de prânc| în localitatea institutului.

Obiectele discuțiunei vor fi:
1. Raportul anual al direcțiunei asupra comptului 

anual, a bilanțului și a impărțirei profitului.
2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. împărțirea profitului curat.

1-3

4. Sortarea celor trei, și alegerea celor cinci 
membrii în sinul direcțiunei.

5. Fixarea mareei de presență pre anul 1896.
6. Alegerea consiliului de supraveghiare pe un an.
In sensul §-lui 17 din statute, la adunare vor putâ 

participa numai acei acționari, cari Bunt trecuțl cu 6 
luni mai înainte ca acționari în registrul acționarilor, 
și cari cel puțin până în 20 Martie 1896 d. a. la 5 
6re și-au depus pe lângă revers la cassa societăței, 
acțiile scrise pe numele lor, respective pe al acelora 
pre cari îi represintă împreună cu dovezile de pleni- 
potență.

Abrud, în 24 Februarie 1896.
Oirecțîunea.

Ooxxtij.1 Io 11 sizxț ixlxxi

n
Diverse

A C
Cassa în numărar
Cambii de bancă 
împrumuturi hipotecare
Efecte........................
Mobiliar........................

după amortisare de 
conturi debitore .

fi. cr.

5663 88
295626 01
55539 25
12490 01

283 82
174 40

PASIVE
Capital social 300 acțiuni â, 100 fi. . . . 
Fondul de reservă statutar al acționarilor . 
Fondul special de reservă........................
Fondul de pensiune al funcționarilor. . .
Depuneri pentru fructificare.........................
Cambii de bancă reescomptate....................
Interesa anticipate pro 1896 .........................
Diverse, conturi creditore.........................
Profit transpus din 1894 . . fi. 3000.— cr. 
Profitnet.........................„ 10487.44 n

369777 37

Corxtxxl si 2pexd erilor

a. cr.

30000
20000

2101 25
5421 28

236273 09
58529

3387 46
577 85

13487
369777 37

Cursufi pieței Brasov.
Din 27 Februarie 1896.

E Ș I T E

Banonote tom. Camp. 9.49 Vând. 9.52
Argint român. Cump. 9.44 Vând. 9.49
Napoleon-d’ori Camp. 9.53 Vând. 9.56
Galbeni Camp. 5.60 Vând. o.6o
Ruble rusescl Cump. 127.% Vând.
Mărci germane Cump. 58.60 Vând.
Lire turcesc! Cump. 10 55 Vând. —
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Publicația de licitațiile.
Muntele Sântiliă din județul Pra

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

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

Sterie Stinghe,
906,3—3 epitrop.

Interese:
pentru depuneri spre fruc
tificare ................................. fi.
pentru fon. spec, de reservă „ 
pentru fondul de pensiune „ 

Sp es e:
Salare, chirie, spese de postă 
și altele de birou . -
Maree de presență .

O o n tri b uți un e :
directă ....
10% dare la interesele dela 
depuneri și comp, de timbr. fi.

Amortisare din mobiliar . .
Profit transpus din 1894 
Profit net ......

. fi.
• r

fi.

. fi.
• n

1248 07 cr.

4866 70
432 -

2298 55 cr.

cr.

3000 — cr.
10487 44 „

11719 64
101 25
260 28

fi. cr.

12081 17

5298 70

3546 62
31 54

13487 44
34445 47

Interese:

dela 25605

dela 4447

80

ProvisiunI

împrum hipotecare . „

dela
i

Profit transpus

cambii de bancă . fi.

efecte publice . . „

VENITE

36 cr.

42

80

n

fi. cr.

30133

3000

1311

34445

58

89

47

Abrud, în 31 Decemvre 1895.
A. Filip 

director esecutiv.
j\zE e rxx lorii <â.irec
Canclin S&avid. Cothisel

lîsl

Silviu Cazar 
comptabil.

ț i -o. n e i:
Fetru WlacaveiuG. Ivascu

Subsemnatul comitet de supraveghiare a esaminat bilanțul present, contul profitului și al perderilor 
și confrontându-le cu registrele principali și auxiliari ale institutului, constatăm că le-am aflat cu acelea în 
deplină consonanță și în ordine.

Abrud, în 25 Februarie 1896.
Sasiliu SSasiota. Wieolau fiiohontiu. E.sbboș Giurchescu. foas» Todescu. Ur. Tasile Fodoiv

Sosirea $i plecarea trenărilor în Brașor
avisului din Nr. 211, 1895 al „Gazetei Tran- 
am onâre a aduce la cunoscința P. T. public, că 
Octomvre 1895.

Pe basa 
s i 1 v a n i e i “ 
cu data de I

Am desefiâs în ISrașov Str. „Aței’4 Wr. *

„Școla mea industrială de femei".
La acesta șcâlă pot participa tote fetele dela 12 ani în sus 

cu prețuri moderate, învățând tot felul de lucru de mână 
precum:

Croit și cusut de haine și albituri; pregătirea și împodobirea 
pălăriilor; broderie de monograme și albituri în tot felul cu mă
tase colorată și aur; pontotirato; poentlas; dantele venețiene; 
construiri de flori artificiale et. etc.

Fetițele din provinciă pot căpăta cuartir, cost și tote 
necesare în institut pe lângă prețurile cele mai mo
derate.

Rugând părtinirea a P. T. public remân cu distinsă stimă
Detailuri la numita.

999.1—2
WIIMIA FAIT,

învâțătore de lucruri de mână.

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — bre — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după amecjl. 
Trenul de persone: 9 bre 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sdra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min, după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 bre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 bre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Bras,
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera 
Tr. accelerat: — bre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.. 
Tc. accelerat; — bre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amedl. 
Trenul aooel.: 2 dre 19 min. după am
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.): 

Trenul mixt: 8 bre 35 min. dimindța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am. 
.Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenul de pers.: 5 bre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

*) Acest tren circuldză numai Joia Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


