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6 fl., pe trei luni 3 fl. 
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Pe uu an 40 frnnoi, pe ș6se 
luni 20 fn, pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tdte oficieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotari.
AJînnamennil neutru Brașov 

administratiunoa, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 80 etagiu 
I.; pe un an 10 fl.. pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă! Pe un &n 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei Iu"? 
3 fl. Un esemplar 5 or. v. a. 
s6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Nr. 40. Brașov, Mercur!, 21 Februarie (4 Martie)

Condeiul simbrîaș.
IV.

Brașov, 20 Februarie v.
Sub rubrica „Situațiunea dela 

1884", loan Slavici voesce s6 arate 
în ce stare s’allau Românii ardeleni 
cu politica lor, când cei din direc- 
toriul „Institutului tipografic" au 
„sciut se-șl asigure până lui", puin- 
du-1 ca director politic în lruntea 
„Tribunei11 nou înființate.

P’atuncl, înainte de a-șl pacheta 
geamantanul, cu care avea să plece 
la Sibiiu, Slavici spunea tuturor cu- 
noscuților sei din Bucuresci în gura 
mare, că „are să mârgă în Transil
vania să-i învețe el pe Românii de 
acolo, cum trebue se facă politică14.

In spiritul acesta plin de înfu
murare și îngâmfare personală este 
scris și capitlul amintit din broșura 
„Tribuna și Tribuniștii“. Autorul ne 
dovedesce, că n’a cunoscut nici îna
inte cu 12 ani situațiunea și că ac|I 
o cunosce încă și mai puțin. Ne mai 
dovedesce, că, cum era atunci, el 
este și ac|i un ignorant istorico-po- 
litic și că acâstă scădere, inherentă 
individualității sale, caută să-o as
cundă desfășurând în schimb apti- 
tudinele sale firesc! de om viclăn și 
mare intrigant.

Der se vedem, cum zugrăvesce 
broșura situațiunea dela 1884.

In trăcăt observăm, că unele 
păreri, ce le marcheză autorul în- 
tr’un capitol, le desvăltă mai departe 
în capitolele următore, puindu-le în 
altă legătură, ba dându-le adese-orl 
chiar un sens cu totul contrar. 
Acesta este particularitatea metodei 
sale săritbre, cu care scie așa de 
bine se încurce pe cetitor, se-1 amă- 
găscă asupra adevăratului seu scop 
și se-1 preocupe pentru planurile sale 
ascunse.

In 1884 Românii ardeleni — 
scrie Slavici — s’afiau într’un mare 
hal. „Matadorii" său „ante-luptătorii 

naționali", cari luaseră, dela 1867, 
conducerea din mânaEpiscopilor, nu 
s’au putut emancipa de sub înrîu- 
rirea celor din urmă. De acâstă în- 
rîurire guvernul unguresc sciea se se 
folosescă spre a zădărnici silințele 
„matadorilor". Strîmtorați astfel în
tre guvern și oposițiunea națională 
română, Episcopii au căutat a se 
pune bine și cu unii și cu alții. Pe 
față „făceau serviciile cerute de gu
vern", 6r pe sub mână „se puneau 
în înțelegere cu ante-luptătorii."

„Tote se hotărau în consfătuiri in
time. .. Parola era: „Voi să nu faoețl nimio 
fără de noi, noi să nu facem nimic fără de 
voi și toți împreună nimio să nu faoem"... 
Acâstă promiscuitate politică se numia apoi 
„solidaritatea națională"... âr guvernului îi 
venia de minune aoestă „tainică" legătură 
dintre oposiționalii independenți și Episcopii 
at.ernătorl de densul...

Guvernul ungar s’a și folosit — 
ne spune Slavici — cu prisos de si
tuațiunea favorabilă, ce i-o crease 
acea „solidaritate națională" a Ro
mânilor și când răposatul loan Bră- 
tianu a inaugurat în România poli
tica de apropiere cătră Austro-Un- 
garia, acel guvern — „necutezând a 
înfrunta opiniunea publică maghiară 
prin o sinceră încercare de-a resolva 
în mod serios conflictul dintre Unguri 
și Români" — „și-a dat silința de-a 
produce în afară aparențele unei resol- 
văn“. Guvernul ungar a pus deci la 
1884 din nou șurubul la Sibiiu și la 
Blașiu și a produs următorul re- 
sultat:

„In ajunul alegerilor dela 1884 s’a 
întrunit la Budapesta o conferență națio
nală română presidată de Metropolitul Mi
ron și a stabilit un program, pe basa că
ruia urma să se organiseze un partid ro
mân guvernamental.

„După înțelegerea luată de „antelup- 
tători* în „consfătuiri intime*, acest partid 
guvernamental avea se lucreze în înțelegere 
cu cel oposițional organisat pe basa progra
mului stabilit la 1881 în conferență dela 

Sibiiu. Președintele acestui partid, părin
tele Vicar Nicolae Popea, neiiind aocesibil 
pentru acâstă politică de duplicitate, s’a 
retras din comitet, âr președința a luat’o 
d l Partenie Cosma, soțul unei nepdte de 
frate a Metropolitulni Miron și cel mai in
tim dintre dmenii de casă ai acestuia".

„Ast-fel tdte elementele erau adunate 
din nou la un loc, „solidaritatea* se „cimen
tase* mai bine decât ori și când și guver
nul era sigur, că n'au JRomânii să mai por- 
născă nici o acțiune superătore pentru densul 
și că, în schimbul câtor-va concesiuni de 
natură personală, va pută se obție din par
tea Românilor o manifestaținne de mul
țumire generală".

Soim cu toții, cât de amarnio s’a în
șelat guvernul și ce mare rușine au pățit 
toți oei ce au luat parte la „cimentarea* 
acestei „solidarități*.

„Prea proști ar fi trebuit să fiă Ro
mânii, pentru ca să fiă înșelați prin o in
trigă atât de primitiv țesută. S’au găsit 
între dânșii pretutindeni omeni neaseme- 
nat mai deștepțl decât „matadorii conso
lidați*, și în timp forte scurt lumea a fost 
luminată și sciea ce are se facă. (pag. 
15, 16).

Ați înțeles ? — Românii noștri 
erau legați și ferecați de mâni și 
de piciore cu „solidaritatea națio
nală" Inaugurată la 1881, care la 
1884 se cimentase în „consfătuiri 
intime" „mai bine ca ori' și când", 
âr conducătorii lui erau gata a-i 
trăda și a-i face să se închine gu
vernului ungar. A trebuit se vină 
loan Slavici cu „amicii sei" și să 
întemeieze — cu ajutorul „omenilor 
cu bun simț practic", cari li-au dat 
banii, — „Institutul tipografic" și 
„Tribuna" editată de acest institut, 
ca lumea românescă se fiă luminată 
asupra primejdiei, în care se afla, și 
se scie ce are se facă!

Eată cum descrie Slavici meta- 
morfosa, ce pretinde că s’a săvârșit, 
îndată după ce densul a apărut, ca 
un „Deus ex machina*, pe scena Ar
dealului :

„Câte-va săptămâni în urmă (după 
înființarea „Tribunei"), oonferența eleofco- 
rală întrunită la Sibiiu s’a pronunțat con
tra politicei de „solidaritate1*, a hotărît 
presentarea memorandului, a făcut loo pen
tru „Tribuniștl* în oomitetul executiv, al 
căruia președinte a fost ales răposatul 
George Barițiu și din care d-1 P. Cosma 
a fost nevoit să se retragă, (pag. 26).

Și tote aceste mistificări ten- 
dențiăse și afirmări mincinăse le 
scrie loan Slavici, sigur fiind, că 
nouecjeci la sută dintre cei cari au 
primit și vor primi broșura sa, — ce, 
precum seim, se împarte gratuit, 
negreșit că nu pe socotela autorului, 
printre publicul român de dincoce 
și de dincolo — păte nici ideă nu 
au despre cele ce s’au petrecut la 
1884 în Ardâl și decă au și sciut 
ceva, au uitat, căci sunt 12 ani la 
mijloc.

Să cercetăm însă faptele.
Slavici susține, că planul „an- 

teluptătorilor" din fruntea „solida
rității naționale" a fost de a lucra 
în înțelegere cu partidul guverna
mental al „Viitorului", ce era la 
1884 în formare, ba că erau tăte 
pregătite pentru capitulare.

Ei bine, cumcă n’a fost așa și 
cumcă, prin urmare, tot ce scrie. 
Slavici mai sus este minciună im
pertinentă, o dovedesce mai pe sus 
de tăte faptul următor, ce-1 vom 
reîmprospăta aici în memoria tutu
ror, cari au luat parte într’un mod 
său altul la evenimentele din 1884.

Vreți să scițl ce s’a petrecut 
câte-va săptămâni în urma înființa,- 
rii „Tribunei?" Eată ce:

încă nici nu și-a fost despache
tat bine geamantanul, cu care a so
sit dela Bucuresci la Sibiiu și etă 
că în Nr. 29 al „Tribunui" din 1884 
— o lună după înființarea acestei 
foi — directorul ei politic loan Sla
vici, și-a și luat îndrăsnăla de a se 
adresa în ajunul conferenței națio-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

C e t i n j e.
— Schiță, după Pierre Loti. —

(Fine)

De când esistă mioul Montenegru, 
Europenii fac mereu amintire despre cere
moniile dela nunți și despre cântecele Jor.

Tocmai a(|l îșl serbâză nunta adjutan
tul prinoipelui cu una din cele mai avute 
fete ale ținutului. Privim de alungul oon- 
voiul, care într’adevâr e plăcut și atrăgă
tor. La un capăt al stradei lungi s’upropie 
30 de feciori călăii. Unul din ei flutură 
stindardul naț;onal, pe care e cusută o 
cruoe albă. Toți îșl descarcă armele, firesce, 
că numai în aer. Tinerii duc mirâsa în casa 
mirelui. Fnud-că, după vechiul obiceiu, 
mirâsa au răpit’o la părere, din casa părin- 
tescă, la tot pasul ei isbucneso în mamfes- 
tațiunl de viotonă.

La celalalt capăt al drumului nuntașii 
aștâptă pe feoiorl și îi îmbie din greu cu 
pome și vin. Vinul il beau stând călare. 
Feciorul, care desohide convoiul, bea cel 
dintâifi. II chiamă PetrovicI, și numele lui e 

cunoscut din răsboiul ou Turoii. Sub el 
jocă un armăsar înfocat și alb, și haina lui 
abia birue bogata broderiă de aur.

Deoât toți e mai frumosă și mai stră- 
luoitdre mirâsa. Ea pare’a fi abia de 18 
aul. îmbrăcămintea ei e forte bogată. 
Pieptărelul său de catifea e garnisit ou aur 
și pe umerii ei deboațl se odihnesoe un 
paliu alb brodat ou aur. Frâul i-1 țin doi 
omeni.

Frumdsa mirâsă a părăsit casa părin- 
tâsoă deja des de dimineță; părinții ei lo- 
cueso în drumul, ce duce spre Albania, și 
departe binișor de Cetinje. Ea e singura 
femeiă între acești feoiorl. Puțin e cam 
palidă și obosită de calea lungă, oe a făout, 
și manile îmbrăcate în mănuși albe și-le 
rădimă pe șea. Când ajunge în oraș, unde 
tot oohiul numai asupra ei privesoe, roșind 
îșl pleoă ochii, și acăstă modestia o faoe 
și mai răpitore.

Dinaintea răspântiei stă palatul prin
ciar. Are și grădină și curte. La intrare 
sunt două lămpi. De-altmintreiea palatul 
apare oa locuința unui cetățen mai cu dare 
de mână. In dosul palatului se întinde o 
grădină mare și tristă. Păreți scuncjl, rân
duri 6ble de arbori, tufe dese, de pe oarl 

deja au oărjut frunzele. Mioul moștenitor 
de tron obiclnuesce a-se juca în acâstă 
grădină ou cele două surori ale lui.

In vecinătatea noului palat se vede 
înoă palatul cel veohifi, oare e de un este- 
riOr și mai simplu. In curtea părăsită zao 
niece tunuri luBte dela Turci. Mai departe 
se află capela princiară și un castel veohiă 
care stă culcat pe-o stânoă pleșuvă. In 
vârful stâncei priveghiază un turn rotund, 
care sâmănă unei mori de vent lipsită de 
vântrele. Din turnul aoesta se pdte vedâ 
întreg orașul, câmpurile sămănate, plopii și 
munții surii, oarl împrejmueso orașul în
treg, oa pe un oirc. Odinioră turnul se fo- 
losia pentru un soop forte deosebit. Cape
tele Turcilor uoișl, așeejate în ferâstră, erau 
espuse vederii marelui publio. Obiceiul 
acesta s’a pierdut de mult. In locul oape- 
telor de om au atârnat clopot în turn. 
Clopotul e un dar al Țarului ruseso.

Intr’o sală a castelului, — care sâ- 
mănă c’o adevărată magazie și la care poți 
să ajungi numai ou ajutorul scărei, —sunt 
espuse comorile biserioesol. Dulapuri pline 
de praf asound țesături scumpe, vestminte 
bisericescl de valdre, potire ș. a. Sunt lu
crări prețiose, fine și artistice.

Printre veohile relichii, paiangenul îșl 
țese pânza sa fină, și lângă evangeliul ri
tului slav am aflat în acăstă sală periodi
cul „lievue des deux Mondes* de pe 4eoe 
ani. —

Capela prinoiară e strimtă, soundă și. 
întunecosă. De amândouă părțile intrării se 
află oâte-o statuă nâgră obdusă ' cu argint 
ținând în mână o sabiă. Aici e oripta prin
ciară. Aici răposâză acei principi ou suflet 
de erou, cari și-au aflat mortea în lupta, 
oontra Turoului.

Aoesta într’adevăr e Montenegru! Sa
biă în biserică ! Poporul aoesta vitez și răs- 
boinio îșl mestecă sentimentele religiose ou 
luptă și răsbunare și îșl află plăcere în ca
petele tăiate.

Interiorul oapelei este obdus ou o pă
tură de lemn văpsit și aurit. După datina 
slavă, la altar oonduo trei soărl sculptate. 
Sanctuarul biserioei se află în aripa stângă, 
unde lumina sdrelui străbate numai cu greu. 
Aici se păstreză rehohiile Sântului-Petru 
așe4ate într’un mare cosoiug. De-asupra 
cosciugului atârnă icone bătute ou aur. 
Sunt classioitățl curat slave. Vâourile au 
lăsat urme și pe icone. Din încrețiturile 
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nale dela 1 Iunie a aceluiaș an ast
fel cătră obștea română ardelenescă:

„Trebue se înlăturăm din programa 
dela 1881 tot ceea ce ar putâ să fiă luat 
drept pretext spre a ne bănui de tendințe 
nelegitime, spre a ne desbina, ort spre 
a ne lipsi de simpatiile, de cart ne bucu
răm astăcfi, și se adaugem la el ceea oe 
pote să pună mai bine în evidență drep
tatea oausei representate de noi, pentru 
ca prin acâsta se Ie deschidem șl fraților 
noștri înfrăți în partidul guvernamental 
un drum de retragere din posițiunea umi
lită, ce li-s’e ereat“.

In acelaș Nr. al „Tribunei" I. 
Slavici mai scriea:

„Noi nu putem contesta legalitatea 
stărilor de lucruri] create prin pactul du
alist."

Doue cțil0 mai târcțiu Slavici a 
îndemnat pe amicii aei: părintele 
N. Cristea, „paveza" tinerilor, cari 
au întemeiat „Tribuna" și pe d-1 
Diamandi Manole, „care a jertfit 
mii de florenl și a alergat ani de 
4ile pentru Tribuna", i-a îndemnat, 
4icem, se propună, în comisiunea 
alesă de conferența națională pentru 
pregătirea resoluțiunilor, ștergerea 
punctului 9 din program, ce tracta des
pre dualism, și care ștergere trebuia 
se aducă cu sine inevitabil și șter
gerea punctului I privitor la auto
nomia Transilvaniei.

Decă au rămas singuri cu pro
punerea lor, și decă programul na
țional a fost terit de știrbire, acesta 
nu este a se mulțumi „deșteptăciu- 
nei neasemănat mai mari" a urzito- 
riului ei, ci fără îndoielă numai 
prostiei „matadorilor consolidați"!

CRONICA POLITICA.
— 20 Februarie.

i
De oât-va timp încoce a înoeput ași 

da părerea și pressa din străinătate asu
pra serbărei mileniului. Mai ales pressa 
din Germania se ocupă mai mult ou acest 
„viitor eveniment europân". Dintre (fiarele 
mai mari germane, „Kolnische Ztg.“ observă 
așa cficând o atitudine neutrală fața cu 
Maghiarii și sărbarea lor, „Munchener Allg. 
Ztg.* și ^Frankfurter Ztg.* țin mai mult 
partea Maghiarilor, pănă când organele 
„ScAwtoerem“-ului iau hotărît posițiă oontra 
sărbărilor milenare. Astfel „Mitteilungen des 
d. Schulvereinsa se esprimă într’unul din 
numeni lor mai noi asupra sărbărilor mile
nare între altele în următorul mod: „Ces- 
tiunea mileniului merită atențiunea mai de 
aprope, dedrece Maghiarii ișl dau tote si
lințele să atragă la sărbărl și pe celelalte 
naționalități nemaghiare și mai ales pe 
„urgisițiiu Germani. Despre asuprirea ger
manismului în Ungaria s’a scris forte mult. 
Șâse milione de Maghiari asupresc și. tero- 
risâză 12 milione de Germani, Români, 
Croațl, Șerbi și Slovaci. Procedarea față 

veștmintelor lor ne privesc cu ochi curioși. 
Privirea lor par’ că vine din trecut.

Dâoă statul sud-slav, despre a cărui 
formare diplomații vorbesc serios, se va 
realisa odată de fapt, atunci acâstă capelă 
va fi sanctuarul principal, tot așa, cum Ni- 
chita va fi domnitorul legitim.

Dâr să întrebăm, ce se va alege din 
Slavi, dâcă vor desoinde din munții lor 
înalțl și se vor înjgheba în adevărată na
țiune. Nu-mi pot închipui, că ei vor de
veni o națiune modernă, care renegându-șl 
ou desăvârșire datinele străbune, să între 
ou totul în eurentul seoolului. Cred, că ei 
îșl vor păstra și mai departe ioonele și vor 
țină osămintele martirilor în cutii soumpe. 
Și acâstă capelă va fi Mecoa lor.

In tăcerea sărbătorâsoâ și cucernică, 
un fel de presimț mă cuprinde, când gân- 
deso, că pote stau lângă legănul unei nouă 
națiuni.

Delațeră. 

cu naționalitățile pote fi numită, cu drept 
ouvent, brutală. Maghiarieâză orașele; la 
ofioii se scrie și vorbesce numai unguresoe; 
unde poporațiunea e nemaghiară se nu- 
meso tot funcționari maghiari etc. O cir
culară germană a fost respinsă cu cuvin
tele: „Nu se primesce, cine mâncă pâne 
„ungară" trebue să cugete și scrie ungu- 
rescc“. Din școlele elementare budapestane 
s’a eliminat limba germană. Nenumărate 
esemple de acestea se pot produce și cita. 
Intre astfel de împrejurări nu se pote în
destul desfătui dela visitarea esposiției mile
nare. Fiă-oare German naționalist să se 
gândâscă bine, pănă oe, va întreprinde o 
oălătoriă oostisitore într’o țâră, unde frații 
săi germani sunt tratați în mod atât de 
brutal."

*
Din Constantinopol se anunță, că 

Nessi7c-Pașa, adlatusul ministrului de răs- 
boiă, majorul Hursid, al doilea comandant 
ai palatului Dolmabagdse, și majorul Ah
med, profesor la șcdla de resbel, au fost 
degradați și osândiți la galere pe viâță, 
pe motiv, că ar sta în legături cu Turcii 
tineri, cari înscenâză conspirațiunl contra 
Sultanului. Mai departe se anunță, că Sul
tanul totuși s’a hotărît să mârgă la biserioa 
sf. Sofii în cfiua de Ramazan. Calea dela 
palat pănă în moșeă a făcut’o Sultanul, 
însoțit de Osman Ghazi Pașa, eroul dela 
Plevna. Nu s’a întâmplat nici un accident, 
singur numai împrejurarea aceea a fost bă- 
tătâre la ochi, că între școlarii, cari formau 
șpalier, u’a fost nici un școlar armân.

*
In Madrid a produs mare iritațiă o 

poruncă ce-a dat’o alaltăerl ministrul de 
resbel spaniol, ca adecă fiota si stea gata 
de plecare. Probabil, că flota va merge la 
insulele Antile. Afară de acâsta mai stau 
gata de plecare și 20,000 soldați de infan- 
teriă și 2000 de cavaleria. Se (fioe, că tote 
aoeste măsuri sunt luate pentru o apărare 
energică a coloniilor și ținuturilor spaniole, 
pe cari în timpul din urmă le amenință 
fdrte mult Republica nord-americană. Am
basada americană din Madrid este cji și 
nopte păzită de polițiști, dedrece este de 
temut, oă poporațiunea va năvăli asupra ei.

„Nume maghiare în șcâle valahe".
Sub acest titlu publică „Magyarorszâg" 

în numărul său mai nou un articul datat 
din Lugoș și subsoris de un Mâthâ Gyorgy, 
care preoum se vede, încă e unul dintre 
aoei flămencfi, cari cu „patriotismul" lor 
vor să-și oâștige câte-un os de ros.

Articulul din vorbă, oare mirdsă forte 
mult a condeiu de renegat, are de scop să 
„dovedâscă" lumei jidano-maghiare, că nu 
Maghiarii âmblă să maghiariseze pe „Va- 
lachl", oi toomai „Valahii" valahisâză pe 
Maghiari, ba încă în aoâstă operă de va- 
lahisare sunt sprijiniți chiar și de Ma
ghiari !

Pentru dovedirea acestor năsdrăvănii, 
jupânul Mâthâ se provdcă la școlele medii 
românescl și <jice, că pănă erau stăpâni pe 
matricule, preoții români purtau matricu- 
lele în limba română și așa-șl „permiteau", 
ca numele familiare de origine maghiară 
să le înregistreze schimbate și falsificate. 
După lege, cu ocasiunea înmatriculărilor șco
lare numele de familiă trebue să se scrie 
așa, preoum este scris în estrasul matricu- 
lar. De aoi a urmat, oă și numele de fa
miliă ale studenților „maghiari", cari au 
fost „valahisate" de preoții români, îmatri- 
oulându-se la vre-un gimnasiu ungureeo, au 
rămas tot „valahisate". Ast-fel—(fioe „patrio
tul" Mâthâ — profesorul îmatriculator sano- 
ționâză în mod oficial falsifioarea numelui 
familiar, curat maghiar", oomisă de preot.

După acestea se provdoă la programa 
gimnastului român și a școlei comerciale și 
reale din Brașov pe an. școl. 1894—5 și 
cfice. că în acâstă programă nu este o tabelă 
statistică, care se arate naționalitatea elevilor, 
dâr cu tote acestea el a aflat 32 de tineri 
ou nume familiare ungurescl și cari, prin 
urmare, sunt Maghiari. Intre aceste 32 
nume el înșiră d. es. pe Garoiu (făcut din 
„Garai"), Sasu (nSas“), Bârsan (vBărsdnyu}, 

Voina (nVajna“), Filip (nFulopu), Tanase 
(„Tana*), Noghea („Nagy"). Cașaș („Ka- 
szâs"), Rațiu („Râoz"), Lupescu (făcut din 
„Wolf" sâu „Farkas".) etc.

Asemeni date, cfice jupânul Mâthe, 
se află și la gimnasiul din Blașiu și la cel 
din Năsăud. Mai observă apoi, că în pro
gramele acestor gimnasii,— „în potriva ordi- 
națiunei din 1894 a ministrului de interne, 
de-a se sorie numele localităților din Un
garia în.limba maghiară,—locul nascerei ele
vilor e pretutindenea soris cu numele va
lah al său".

Din tote acestea conchide năsdrăva- 
nul „patriot", că la șoolele române „se co- 
rumpe și falsifică nu numai spiritul și sen
timentul maghiar al școlarilor, ci chiar și 
numele". Dovada cea mai puternică îi 
este numele Jidanului Lupescu, făcut din 
„Wolf" sâu „Farkas", căol — cfice el, — 
nu se pote închipui, oă în cartea ide botez 
a acestui Jidan să fi fost numele „Lu
pescu".

Nu vom 8ta de vorbă cu un nemer
nic ca Mâthe Gyorgy, oăruia „Magyaror
szâg" îi deschide colonele numai fiind-că 
scrie în contra Românilor. Amintim numai, 
oă e o minciună afirmarea lui Mâthâ, oă în 
programa gimnasiului din Brașov nu s’ar 
afla o tabelă statistică, care să arate națio
nalitatea elevilor. Aoâstă tabelă se află pe 
pag. 101 a programei.

Ce privesce Jidanul Lupescu, fost 
anul trecut în cl. I reală, după care îi 
lasă „patriotului" gura apă, amintim numai 
atâta, că el este original din Brăila și 
de-acolo a venit aici cu numele Lupescu, în 
programă însă el e classifioat oa Jidan. 
Dâoă „patriotul" Mâthâ n’ar fi fost con
dus de tendințe mișelesol, ar fi putut să se 
convingă despre acestea din însa-șl pro
grama șcâlelor nâstre.

SOIRILE ȘILE8.
— 20 Februarie.

Imormentarea lui Starcevicî s’a să
vârșit alaltăerl în Agram în presența unei 
mari mulțimi de popor. Au luat parte la 
îmormântare deputății partidei din drâpta, 
reuniunile de cântări din Agram, deputa- 
țiunl numărâse din Croația, Dalmația și 
Istria, studențl în constum național croat și 
multe dame îmbrăcate în negru. Clubuț 
croat din Viena a fost representat prin 
Spinciol Bianohini. Conductul funebral a 
pleoat dela oasa răposatului și a peroure 
ohiar ceroul, pe care l’a representat Star- 
oevicl ca deputat. După ceremoniile biseri- 
oe80l au ținut vorbiri Dr. Frank, Dr. FresicI, 
bar. Rukavina și un student croat. Intre 
multele cununi depuse pe mormânt s’a pu
tut vedâ și cununa deputaților dietei oroate. 
Se (fice, oă din incidentul morții lui Star- 
cevicl se va ținâ astătfi în Agram o adu
nare a partidului, pe care îl representase 
el, și cu aoâstă ooaaiune se vor împăca 
oele două fracțiuni, în cari se desbinase în 
timpul din urmă partidul lui Starcevicî.

—o —
„Agitațiunile partidei poporale", pi 

de cfi publică (fiarele jidano-maghiare din 
Budapesta și din provinciă soiri despre „în- 
grigitorele agitațiuni ale partidei poporale". 
Pe guvern îl supără forte mult mișcarea oe 
s’a pornit cu putere îndoită în sinul acestei 
partide, care în timpul cel mai apropiat îi 
va faoe mari greutăți și îi va pune mari 
pedeol guvernului ungar. Vinerea treoută 
au fost alegeri comunale în comuna Rovne 
din comit. Trenom. In urma presiune! es- 
traordinare a organelor publioe fu ales ca 
primar candidatal „liberal", și faptul acesta 
întru atâta îi înverșuna pe aderenții par
tidei poporale, încât aceștia împreună cu 
locuitorii satului veoin, Dlhepol, sparseră 
ferestrile tuturor alegătorilor „liberali". Fa
natismul mulțimei se îndrepta chiar și în 
oontra unui capelan, de ore-ce acesta n’ar 
ti agitat destul de tare. Nou alesul primar 
se refugia în satul vecin. Câroiumaru din 
Rovne, încă se ascunseră de frioă, cate 
unde putu, și poporul le scdse băuturile 
din pivnițl și tâte le consumă. In fine so
siră gendarmii cari întreveniră cu arma și 
arestară pe 7 indivicfi. A doua (fi iu oo- 

mandat la Rovne un batailon de infanteriă 
din Trencin.

— o —
Pe ai cui baiu? „Revista Orăștiei" 

anunță, că broșura lui Slavici „Tribuna și 
tribuniștii" s’a tipărit în tipografia „Mi
nerva" din Orăștiă în edițiune nouă, fiind 
adause la ea și unele „documente", prin 
oeea ce se deosebesce de cea apărută în 
BuourescI fiind mai voluminosă. Din edițiu- 
noa acâsta s’au trimis gratis esemplare tutu
ror abonenților acelei foi. Se soie, oă tot 
gratis s’a distribuit în mii de esemplare și 
broșura apărută în Bucurescl. Pe ai cui 
bani?

— o —
Despre prima bibliotecă ambulantă a 

Asociațiunei sorie „Transilvania", organul 
Asociațiunei: „Despărțământul Brașov, care 
în timpul mai nou a început a propaga 
causa Asociațiunei cu un zel deosebit, a 
inaugurat Duminecă, la 14 Ianuarie v. o. 
în comuna Feldiâra prima bibliotecă am
bulantă și a predat’o imediat în folosința 
poporului: Prin aeâsta s’a fiiout primul pas 
pentru realisarea unei dorințe vechi și mult 
accentuate in sinul Asociațiunei și ast-fel 
acest început reclamă intriga atențiune a 
cercurilor interesate". In fine „pentru infor
marea direcțiunilor celor-l’alte despărță- 
minte", organul Asooiațiunei publică și el 
instrucțiunile privitore la administrarea 
acestei prime biblioteci ambulante.

" —o—
Afacerea Maurer — Koos. încă nu 

s’a împlinit o dună de oând fișpanul Brașo
vului, Mihail Maurer de Uermds, provocase 
la duel pe redaotorul (fiarului „Kronstădter 
Zeitung", și deja acum publicul brașovân 
vorbesoe de o nouă provooare a numitului 
fișpan. D-1 Francisc Koos, inspector ecoiar 
în pensiune, publică adecă în „Ellenzâk"-ui 
din Glușiu o corespondență, în oare el sa- 
tirisâ cestiunea de ondre, oe a avut’o fiș
panul cu redactorul lui „Kr. Zt.“ Intre al
tele d-1 Koos aminti și aceea, „că fișpanul 
Maurer mai are o afacere neresolvată" (ou 
advocatul Dr. Veiss) și acum nimeni nu va 
mai vota încredere d-lni de Maurer, de- 
ore-oe la spatele lui Korodi stă un partid 
organisat, vercfii". Fișpanul Maurer sim- 
țindu-se ofensat prin acâstă corespondență 
incredință alaltăerl pe martorii săi, d-nii 
Teodor Beldi de Bodola și baron Szent- 
kereszty oa să provoce la duel pe d-1 
Koos. Acesta, primind pe martori le spuse, 
că d 1 de Maurer mai are două afaceri de 
onore neresolvate, dealtmintrelea el (Koos) 
e de trei luni greu bolnav, nu aude și nu 
vede bine, și astfel — luând în conside
rare și aceea, că d-1 fișpan provocă tot- 
dâuna numai la duel cu pistâle—el (Koos) 
nu se află în posiția de-a satisface dorinței 
d-lui Maurer, dâr speră oă în curând se va 
putâ rastaura într'atâta oa să-i stea d-lui 
fișpan la disposițiă înaintea — judecătoriei. 
In urma acâsta martorii fișpanului Maurer 
publică în „Kolozsvar“-ul de ieri o decla
rația, în care — după oe spun ca d-1 Koos 
nici n’a voit se dea satiefacțiă, și nici să-și 
retragă corespondența „defăimătâre" — con
stată, că d-1 Koos „nu are nici ideă despre 
onore și cinste, și prin urmare este inoa- 
pabil de-a da satisfaoțiă sâu de-a ofensa.

—o —
„România agricolă". Asupra acestui 

studiu economic al d-lui Dr. George Maior, 
publică foia Asooiațiunei un resumat com
parativ de d-1 inginer O. Tilea. In intro
ducere d-1 Tilea (fioe: Cu motto: „sărao 
în țeră săracă" a publicat d-1 Dr. George 
Maior întâiu in „Gazeta Transilvaniei", pe 
urmă în o broșură separată, un studiu eco
nomic despre România. Persona autorului 
— fiind de o parte profesor de agrioultură, 
âr de altă parce timp mai înaelungit es- 
pertul unei societăți de bani în afaceri fi- 
nanoiare agricole, — ne dă deplină ga- 
ranță, că desorierea e fidelă și ne arată 
adevărata situațiune agronomică din Ro
mânia, deși cetirea acestui studiu impor
tant a făout asupra mea impresiunea, oă 
autorul vede lucrurile ou mult mai negre 
deoum sunt în realitate. Legătura de sânge 
cu frații din România, raporturile ndstre 
economice și financiare ou țâra vecină, mă 
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îndemnă să scot în relief datele mai mo- 
mentuose din acest studia și, încât îmî 
permite cadrul acestui articol, să fac o pa
ralelă între starea ndstră eoOnomică și a 
oelor din regat. — Observăm, că impor
tantul studiu al d-lui Dr. G. Maior se află 
•de vendare și la administrația foiei ndstre. 
Un esemplar cOstă 80 or.

—o—
Costumul național maghiar și tine

rimea. Am fost amintit, că între studenții 
aniversitarl din Budapesta s’a pornit miș
carea, ca ei în timpul sărbăulor milenare 
să umble toți îmbrăcațl în costume națio
nale maghiare. Pentru a desbate acâstă 
cestiune, presidentul clubului universitar 
convocă pe cjina de 28 Febr. o mare adu
nare a tinerimei universitare. Se și adu
nară cam 3C0 de universitari în edifioinl 
universității și se ținură vorbiri înfocate, 
însă — tote fură zădarnice. Foile Buda- 
pestane spun, că oposițiunea (?) făcu în 
conținu spectacol, și ast-fel neputându-se 
lua o hotărîre definitivă, președintele clu
bului închise ședința, care de-ocamdată nu 
avu niol un resultat. Mare mirare!

—o—
„Creditul Agricol" în România. — 

Direcțiunea aoestei Societăți a încheiat bi
lanțul pentru anul 1895. Bilanțul se sol- 
dâză ou un benefioiu de 1.550.071 fr., din 
care soădendu-se 155.000 franci pentru fon
dul de reservă, rămâne un beneficiu net 
de 1.395.000 franol, cifra care urmăză a-se 
vărsa în cassa Statului și care aooperă ou 
prisos anuitatea oapitalului de 20 milione 
fr. procurat prin ©misiune de rentă amor- 
tisabilă. Este de observat, că anul 1895 a 
fost unul din oei mai buni ani. Rămășițele 
datorite de sătenii împrumutați la Creditul 
Agricol, care în Septemvre se urcau la 10 
milione franci, s’au plătit aprope tote, ast
fel că la 31 Decemvre 1895, ele erau re
duse la 1.800.000 franci. „C. F“.

—o —
Credință deșartă. Intre locuitorii de 

rend ai orașului Semlin și ai împrejurimei 
de acolo se lățise cailele treoute credința, 
oă în spitalul orășenesc din Semlin zaoe o 
țărancă din satul Sucrin, și ea e bătută ou 
potcbve, atât la mâni cât și la piciore, și 
că ea ar fi o vrăjitor©, care peste nopte se 
preface într’un oal. Poporațiunea Semlinu- 
lui începu a merge în masse la spital, pen
tru de-a vede pe acea femeiă. Direcțiunea 
spitalului ordona, ca Omenii să fiă lăsațl să 
între în tdte încăperile spitalului, pentru 
de a-se convinge, oă ei au căcjut jertfă ore- 
dinței lor deșerte.

—o—
Incendiile în România. Intre diferitele 

aocidente, cari păgubeso avuția națională, 
incendiile sunt fără îndoială cele mai sim
țitor©. Desvoltarea asigurărilor, cari eon- 
tribue forte mult la ușurarea riscurilor, se 
pote vedă din următorele cifre estrase din- 
tr’un tablou asupra Statisticei incendiilor pe 
anul 1894 publicat de direcțiunea generală 
a statisticei oficiale: Imobile incendiate 

:2838, valărea pagubei 7.432,893 valbrea 
asigurărei 3.454,866; Producte incend. val. 
pagubei 1.208,563 val. asig. 650,489 ; Fân și 
pae incend. val. pag. 1.007,166 val. asig. 
'211,120; Păduri, hectare 9.072 val. pag. 
821.824; Animale, capete 413 val. pag. 
36 039; Diverse 2.483,342. Total val. pag. 
12.999 827 val. asig. 4.316,475. După cum 
se vede din aceste oifre, totalul sinistrelor 
oausate de incendii este de trei ori mai 
mare decât suma asigurată, ceea-ce denotă 
oă spiritul de asigurare oontra risicunlor 
nu este înoă destui de răspândit în Ro
mânia. In oeea ce privesce agrioultura, 
-asigurarea productelor a fost fârce slabă in 
raport ou valdrea pagubelor. Ar fi de dorit 
oa agrioultorii români să-și dea mai bine 
săma de gravitatea pagubelor, și să nu ne
glijeze nimic pentru a asigura productele 
lor. AoelașI luoru am don eă-l vedem și 
pentru păduri, vite și altele, a oăror va- 
lore se urcă la peste 3 milione, der care 
nefiind asigurate, acesta valore a dispărut 
spre marea pagubă a posesorilor lor. „O. F.“

—o—
Societatea filarmonică din loc va da 

mâne, (Miercuri) săra in sala de concerte 

al doilea concert al său sub direcțiunea 
d-lui Anton Brundner, și cu concursul ar
tistului de violonoe1, d-lui Cerol Klein din 
Bucuresol, precum și a musicei orășenesol. 
Programul: 1. E. N. Reznicek : Uvertura 
din opera „Dona Diana" ; 2. Saint-Saens: 
Concert A-moll pentru violoncel ou acomp. 
de orchestră; 3. R. Volkmann: Serenadă 
pentru violoncel și orchestră; 4. Haydn: 
Symphonia D-dur. Inoeputul la 8 ore săra. 
Intrarea e permisă numai în pause.

ii comitatul Făgărașului.
Comit. Făgărașului, Februarie 1896.

Foie verde măgheran, 
M’a făcut maica oltean, 
Oltean mândru și voinio 
Nu mi-i frică de nimic!

Va fi fost, va fi fost vre-odată și așa! 
De bună sâmă, oă va fi fost, căci de n’ar 
fi, nu s’ar povesti. S’au metamorfosat însă 
bieții Olteni în decursul timpului tot spre 
mai rău și acjl li-e frică de tote.

Și că contribuit’a la acăstă durerosă 
decadință vitregitatea timpurilor și a trac- 
tărei politice atât de demoralisatore și scan
dalos©, cum este și acjl, ori oă amesteoul 
Oltenilor cu elemente importate și mai ao- 
cesibile pentru slugărnicia față cu cei dela 
putere este causa, — acesta e indiferent. 
Destul, că în ce ne privesce pe noi, stările 
în aoest comitat putem 4i°6 curat româ
nesc, sunt atât de deplorabile și destrăbă
late, încât nu mai pot ave păreohe nicăirl.

In 24 Februarie n. c. s’a ținut ale
gere de membri munioipall în 4 cercuri 
curat românescl. După multele desastre, oe 
le-am suferit în treout și după volnioiile ne 
mai pomenite comise de stăpânire ou oca- 
siunea ultimelor alegeri de funcționari mu
nioipall, eram în drept să așteptăm, că 
ni-se vor Btrînge șirele, și că omenii noștri 
vor fi una, luptând cu însuflețire pentru 
biruința causei ndstre.

— Dăr ce să vecjl? — Și ou astă 
ocasiune în oercurl ourat românesol s’au 
ales membri municipali: la Veneția infe- 
rioră groful Delamot, la Mărgineni Zanko 
Emil și la Viștea inferioră Bisztrai Jozsef. 
Și acești patrioțl patentați, de sigur, oă 
numai pentru Români și ou Românii nu 
vor lucra. Românii îi soiu, oă nu le pot fi 
amici, îi soiu că trebue să le fiă și le sunt 
dușmani neîmpăcațl, ea și in treout, și to
tuși îi aleg să le fiă domni, să le porun- 
căscă, să decidă peste sortea lor contra lor. 
Asta este oeva de desperat!

Dăr de mult se continuă aoest proces 
nefast în poporațiunea n6stră și aoâsta din 
simpla causă, că inteligența chiămată să 
conducă cu sinceritate și desinteresare po
porul, fiă de frică, fiă din indiferentism, 
lasă poporul speculanților politici-, mai adau- 
gem apoi, că unii conduoătorl ai nenorocitu
lui popor de sub oouducerea lor, avend in
teresele lor particulare, tac mulcom, ba așa 
pe sub mână, pe furișate, unii chiar aprbbă 
pașii prigonitorilor noștri, oa așa binevă- 
4uțl în oohii acestora, să-și potă face și ei 
trebșorele și să li-se împlinescă dorințele.

6re alegerile de mai sus și ou deo
sebire alegerea spulberatului Benedek la 
Tohanul vechiu și a altor patrioțl paten
tați în oercurl curat românesol nu dove- 
desoe acesta rușine? — Ba da! ba da! o 
dovedesce păuă la evidență, oăcl inteligența 
nostră, dâcă mai ține ceva la causa nostră 
națională, este datore să lupte pe cale le
gală luptă energică și desinteresată, și să nu 
iase poporul în orbeoare!

in centru, în Făgăraș, advocatul Miou 
și pănă a fost independent, din timpuri 
veohl, cocheta ou oei mai neîmpăcațl duș
mani ai noștri. S’a mai sens deja în foi 
despre acâsta. Lucrul e cunoscut. El s’a 
făcut membru la „Karpategylet". Față de 
căușele lomâue însă acțiunea și răspunsul 
’i era, că tot-deuna umfla din umeri și își 
rîdea flegmatio obicinuitul său rîs nătăvă- 
los. Să-i fiă bine! El li-a jucat pe pluo și 
ei l’au pus de fiscal ia comitat. Și-a primit 
plata, lusă să nu uite, că tocă plata își are 
și răsplata.

Cei dela sate nu prea cunoscem tote 
secretele deplorabilelor stări, dăcă vedem 

tristele urmări și în tote suntem neorien
tați. Lipsiți și de oea mai mioă organisare, 
stăm ou toții oa imposibili și contrarii noș
tri își joc mendrele după bunul lor plao. 
Slăbiciuuea și ticăloșia ndstră, er nu pu
terea lor, îi întăresc pe ei.

In scurtul timp, de când este Baus- 
uern fișpan, a alungat din ofioii pe vice- 
comitele român, pe cassarul și pe toți prirn- 
pretorii din cercuri si alțl funoționarl ro
mâni și în locul Românilor alungați și 
nimiciți fără îndurare, fără respect de lege 
și fără frioă de Dumnecjeu, au căpătuit tot 
Neromâni clicași și sateliți de ai lor.

Dăr dăi pace, că prin astfel de păcă
toșii puternicii cjilei ne presentă sistemul 
lor tot mai monstruos și mai înfiorător, 
face abisul tot mai adeno și diferențele, 
ce ne desparte, le măresce și le înseni- 
neză tot mai tare.

Slăbiciunea, slăbiciunea și ticăloșia 
Românilor trebue curmată, căci altfel tot 
la mai rău și, la mai mare ooară vom 
ajunge. La stările miserabile de acjl se po
trivesc© numai cjioala:

Țâra Oltului 
Para fooului 
Pită de săcară 
Țâră de ocară.
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IVlulțămită publică
aduce societatea de leotură „loan Popasu" 
a studenților români din Brașov onor, 
p. t. public, care a binevoit cu ocasiunea 

. ședinței festive aranjată în 11 Febr. a. c. 
de a contribui cu următârele sume pen
tru mărirea fondului bibliotecei:

V. Voina, protopop 2 fl., Negoesou, 
Poiana-Sărată 1 fl., D. Voina, contab. Der
ate 50 cr., I. Avrigeanu 1 fl., Ștef. Chi- 
oomban 2 fl., Dragomir Pulpaș 1 fl., Gă- 
mulea 60 or., Internat, din Prund de fete 
3 fl. 50 or., Parasehiva Lenoescu, Rotbav 
50 cr., D-na I. Săbădeanu 1 fl., D-na Po- 
povioiă 5 fl., I. Lacea, învățăt. 50 or., 
Fiorea Preșmereanu 50 cr.. O. B’du 50 
cr., G. Mânu 2 fl., Cost. Lacea 50 or., 
Vătășan, învăț. 50 cr,, Stoicoviciă 1 fl., 
Elena Toeanie 15 or., I. Priou, Iancuirpu- 
derca, Vas. Baboe, contab., Ștef. Bărbu- 
ceanu, Teod. Spuderca câte 50 cr., D-na
M. Stănesou 2 fl., D-na Branisce, G. Ste- 
rianu, Mica Stinghe, Ios. Moldovan funct. 
de bancă, I. Dariu câte 1 fl., D-na Dariu 
50 or., D-na Perșenar 50 or., Maria Cer
nea 1 fl., P. Pop jude 1 fl., I. Săbădeanu 
2 fl., I. Dușoiu 1 fl., Damian adv. 1 fl. 
50 or., Ianou Coliban 1 fl., Chioomban 
40 or., Bunea prof. 1 fl., Niool. Fluștu- 
reanu 50 or., I. C. Panțu, prof. 50 cr., 
Vătășan 1 fl., Maria Cristu 50 cr., G. 
Pop 1 fl., Carl Jurak, senior 1 fl., Inter. 
„Bellu" 4 fl., P. Petrescu 1 fl., Vas. Glo- 
dar prof. 30 or., B. Popoviciu 1 fl. 50 cr., 
B. Baiulesou 1 fl., Ioan Sooaciu prof. 1 
fl., Belisimus 2 fl., Popescu prof. 2 fl., 
los. Maxim 1 fl., Ier. Barițiu 1 fl., D-șora 
Ungur 50 cr., D-șora Bogdan 1 fl., G. 
Chelariu prof. 1 fl., 8. Bărbucean 1 fl., D. 
Platoș 1 fl. 50 cr. Ars. Vlaicu, prof. 1 fl., 
Amos Gligor 50 or., Căpățînă 30 or., Vas. 
Meșotă 30 cr., D-na Rusu 50 cr., N. Stin
ghe 20 or. V. Fulga 30 or. Nic. Bersan, 
înv, 1 fl., Emiba Aron 1 fl., G. Căpățînă 
20 cr., I. Preda 20 cr., Ardelean 20 cr.,
N. Loga 20 cr., Virgil OnițiQ 3 fl., D-na 
Zoe Dima 1 fl., Dumitru larca 1 fl., Aleo- 
sandru Dogariă, Herman 90 cr., G. Gal 
50 or., I. Străvoiîl 1 fl., G. Șerban 1 fl., 
Pomp. Dan, prof. 1 fl., I. Butnariu, înv. 
50 or., Damian 1 fl., StrâvoiO 50 or., D. 
Făgărășan prof. 2 fl., P. Dima prof. 1 fl., 
Iosif Biaga 2 fl., I. Bugariu, preot militar 
5 fl., Naehe Dușoiu 50 er., Moldovan Alex. 
1 fl., 1. Morariu 50 cr., D-na Muntean 70 
cr., Major 50 cr., Ioan Popea, prof. 1 fl., 
Muntean 3 fl., T. Stănescu 10 fl., G. Da- 
videsou 50 cr., I. Săniuță 2 fl., N. N. 50 
or., G. Doganu, paroch 50 cr., Moeanu 
Elena 1 fl. 60 or., D-șorele Wagner 2 fl. 
50 cr., Maria Parzaghivan 40 cr., Parasch. 
Bădițoiă 40 cr., Elena Bombăn 40 cr., G. 
Preșmerean 50 or., G. Navrea 1 fl., Mușlea 
50 or., Charlota Hiemesch 40 or., Ioan 
Lemâny 1 fl., L. Nastasi, prof. 1 fl., N. 
Biju oăpit. 1 fl., Baptist Boiu, prof. 1 
fl., C. Biju 50 cr., D-ua Găvruș 1 fl., So- 
rescu 40 cr., N. Zarnoveau 20 cr., N. Du
șoiu 50 cr., H. Pușcanu adv. 1 ti., D. 
Steri u 20 or., G. N. 20 or., N. Hebean 20 
cr., 1. Burduloiu 3 fl., Latzina 60 or., G. 
Loga 20 er., 1. Ardelean 20 cr., Petric, 
protop. 1 ti., H^riton 5l) or., Ip. Ilasievici 
prof. 1 ti., Bologa 50 or., Popea 50 cr., 
Petno 50 cr., G. Nica 2 fl., V. Ocășanu 
50 or., I. Zănescu 1 fl., M. Giuvăloă 50 

or., Reveica Giuvălcă 20 or., Parasch. Lu
pan 50 cr., Ioan de Lemeny senior 2 fl., 
Teod. Ploscă 25 cr., Axente Sever 50 cr., 
D-ș6ra Panțu 50 or., Elena Sfetea 1 fl., 
Florea Pernea 50 cr., Ghiță Popp 5 fl., 
V. Goldiș, prof. 1 fl., Dr. Lemeny Euge- 
niu 1 fl., Dela elevii din clase infer. 7 fl. 
65 or. — Suma totală 163 fl. 35 or.

Brașov, 11 Faur 1896.
N. Bogdan, St. Bărbuceanu,
președinte. seoretar.

G. Stănescu, N. Bercu,
cassar. control.

Literatură.
A apărut Nr. 4 din anul al șaptelea, 

al interesantei reviste bilunare, „România 
musicală", sub direcțiunea artistică a d-lui 
Constantin M. Cordoneanu, ou următorul 
bogat și plin de interes sumar artistic- 
iiterar: Catedra de flaut și clasa corală, 
de C. M. Cordoneanu; De peste GarpațI; 
Dorel (nuvelă) de Th. Avr. Aguletti; Cro
nica teatrală de V. Gr. Elvir ; Concert Sin- 
fonic de C. M. Cordoneanu; Profil©—Glinka 
de T. A. Aguletti; O nouă artistă română 
de Ildem; Un raport de Alex. Podoleanu; 
Rubnoa seridsă de Satyr; O întreprindere 
lăudabilă de I. P.; Ambrois Tomas de II- 
dem; Academia de medicină din Paris — 
despre musică (urmare); Teatrul Popular 
de Vergiliu N. Cucu; Baritonul Renaud de 
C.; O făolie de Pasce; Din gazetei© străine \ 
Mersul musioei peste CarpatI; Una-alta^ 
Bibliografii. — Prețul abonamentului în 
România: pe an lei 12 ; pe șese luni lei 7, 
in străinătate : pe an lei 14; pe șâse luni 
lei 8. Pentru preoți, învețătorl și elevi pe 
an lei 8, și in Transilvania 3 fl. 50 cr. 
Redacția și administrația în Bucuresol str. 
Olteni 46.

Schi telegrafice.
Viena, 3 Martie. La alegerile co

munale în colegiul al doilea s’au 
ales 14 liberali și 32 anti-semiți, adecă 
ca și în Septemvre a. tr. Alegători 
anti-semițl inse au fost mai mulțl ca în 
anul trecut.

Orșova, 3 Martie. Canalul dela 
Porțile de fier este gata. Se va preda 
comunicației înse numai după ce se 
va deschide și navigația între Or
șova și Porta de fier.

0 invenținne sensațională. Grapholo- 
gul Muller din Germania a inventat un 
aparat, prin car© s© fac© posibil ca cins-va, 
la plimbări și escursiunl etc., să pdtă scria 
umblând. Aparatul, s© cjio», că se pot© 
ușor aplica pe pieptul poetului, reporterului, 
învățatului etc. călător; apăsând cu dege
tul arătător asupra unui nasture se pune în 
funcțiune o mioă lampă electrică. Noua in- 
vențiune, asupra căreia i s’a raportat îm
păratului german în preseuța ministrului 
d© instrucțiuue, s© cțice, că va primi nu
mele : „Dromograph'‘-.

linulțirea poporaținnei în Europa. 
După „Economiste Europeen", poporațiunea 
Europei s’a înmulțit din anul 1885 pănă 
în 1895 ou 29,922.800. Dintre aceștia pe 
Rusia se vin 12,510.800; po Germania 
4,522.200; pe Austro-Ungaria 3,502.200; 
pe Anglia 2,472.400; pr Turcia 1,100.000; 
în Francia, a cărei poporațiune în jumă
tatea a doua a deceniului din vorbă a soă- 
<jut continuu, crescerea a fost de 674,000 
suflete.

Cursul pieței Brașov.
Din 3 Martie 1896.

Bancnote rom. Gump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.

9.50 Vend. 9.53
9.44 Vend. 9.49
9.54 Vend. 9.567,
5.62 Vend. 5.67

Ruble rusescl Oump. 127.72 Vend. —.— 
Mărci germane Gump. 58.60 Vend. —.— 
Lire turoesol Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietar I Aurei Ifflureșiîsmgăo 

Redactor responsabil: ssregoriu ^Saâor.
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Cursul a bursa din 'Usena.
Din 2 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% . . . . 
Renta de cordne ung. 4% • • • 
Impr. căii. fer. ung. în aur 472% •
Impr. oftil. fer. ung. în argint 472°/o

122.-
99.05

124.-
101.75

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 Renta de argint austr.................... 101.05
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.80 Renta de aur austr......................... 122.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.— Losurl din 860 ......................... 147.-
[mprum. ung. cu premii .... 154.50 Acții de aie Băncei austro-ungară. 988.-
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 143.— Acții de-ale Băncei ung. de credit. 416 25
Renta de hârtie austr................... 101 10 Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 377.50

Napoleondorî..................................
Mărci imperiale germane . . ,
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de cordne austr. 4°/0, . .
Note italiene...................................

9.57'/2
59.02

120.75'
47.85'

101.35
42.75

PUBLICAȚIUNE.
Pentru edificarea unui grajd de 

lemn în doue despărțeminte cu un 
șopron pentru cară în stupinile Bra
șovului se va ținea licitațiune mi- 
nuendă Luni în 4 (16) Martie 1896 
la 10 6re înainte de amiatji în can
celaria Eforiei scdlelor centrale ro
mâne ort. răs. Edificiul gimnasial 
suburb. Scheid groverl.

Planul de edificare precum și 
condițiunile licitațiunei se pot vedea 
în cancelaria sus arătată.

Brașov, 19 Februarie, (2 Martie) 
1896.

AURARIA cassa de economii societate pe acțiuni în ABRUD.
Domnii acționari a cassei de economii „AURARIA“ 

societate pe acții în Abrud se convbcă prin acesta la

a Vlil-a adunare generală ordinară, 
carea se va ține în Abrud în 21 Martie 1896 la 9 
înainte

1.
anual,

Schutzmarke.

cari au efect escelent în contra tutu
ror bălelor de stomach, sunt un me
dicament neapemt «le igisă 
pentru ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachuluî, respi
rația cu miros greu, venturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl- 
binare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu- 
lui cu mâncări’ și băuturi, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi- 
căturile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile simt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele : „B e z e u g e 
die Echtheitu cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Both, H. G. Obert. H o sszufal u : 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

lll—llll IWI

ore
de prâni] în localitatea institutului.
Obiectele discuțiunei vor fl:
Raportul anual al direcțiune! asupra coruptului 
a bilanțului și a impărțirei profitului.
Raportul comitetului de supraveghiare. 
împărțirea profitului curat. i

Contul "bi 1 azolțxx 1 ui 1

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

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

participa numai acei acționari, cari sunt trecuți 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 doveflile de pleni- 
potență.

Abrud, în 24 Februarie 1896.
direcțiunea.

fi. cr.

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

„ după amortisare de 
Diverse conturi debitore .

5663 
295626 
55539 
12490

283
174

369777

88
01
25
01

82
40

37

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

Coxxtxxl pxozfitxxlxxi. si pexciexilox.

E Ș I T E
Interese:

pentru depuneri spre fruc
tificare ..................................fl.
pentru fon. spec, de reservă „ 
pentru fondul de pensiune „ 

Spese:
Salare, chirie, spese de postă 
și altele de birou
Maree de presență . . . ,

Gontribuțiune:
directă.............................fl.
10% dare la interesele dela
depuneri și comp, de timbr. fl. 

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

. fl.
• n

or.fi.

30000
20000

2101 25
5421 28

236273 09
58529

3387 46
577 85

13487 44
369777 37

fl. cr. VENITE fl. cr.

Interese:

11719 64 cr. dela cambii de bancă . fl. 25605 36 cr.
101 25 „
260 28 „ 12081 17 dela împrum hipotecare . „ 4447 42 „

dela efecte publice . . „ 80 80 „ 30133 58
4866 70 „
432 - „ 5298 70 Profit transpus............................................ 3000 —

2298 55 or. ProvisiunI...................................................... 1311 89

1248 07 cr. 3546 62
31 54

3000 — cr.
10487 44 „ 13487 44

34445 47 34445 47
Abrud, în 31 Decemvre 1895.

A. Filsp 
director esecutiv.

e ixi brii d-ire
Fanții»» Mavitl.

Silviu Fazai*
■comptabil.

țiunei:o
G. Ivascw. Fandin ISavid. !Vic®dim FotSaisel. Petri» Macavelu.
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.
ISasiliu KBasiota. Wicolau Fobentiu. Faneț Giurchescm. loan Todescu. E>r. VasiBe Fodoiv.

Mostre atrăgetăre
pentru mușterii privați gratis și franco. Faete Ci» mostre, cum nu 

s’au mai vSdut pănă acum, peutru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - AHortîment forte bogat de LOJIE5 din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment da șaluri fine și durabile pentru dame in colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a curnpera postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6rnu sdrenț.e eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, sS se adreseze B 

JOH. STIKAROFSKY în BrUnn. postavuri" austriaco).
Deposit permanent <Ie postavuri peste ’/2 milion® florini.

(09^ Trimiterea numai cu ramburse. "Vo
n n r cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „"Marfa lui Sti-
\P PP karofsk “ oferă, alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend
IJU OU lulUfiuU. sui, njci o condiție marfă.

899,3—24.

Sg
<

deSemewțe de trifoiSa roșu, 
doue-orî curățit, mohor (cuscuta), apoi

Luțerffsă veritabilă francesă, 
seu sfecle de Oberndorf, 

fcpl s6u sfecle Mamuth, 
Lmte de semenat, 

de semenat.
Oferă cu pretură ieftine:

Martin Fromm, 
ffihrașov, coinercit» cu producte i 

și proprietai* de inoi'ă.

Numere singuratice din , Gazeta Transilvaniei * 
â 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

i


