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Din cele premerse vecjurăm, că 

d6că la 1884 a putut fi temere, că 
cineva din sinul partidului nostru na
țional va „intriga41 în favdrea unei 
înțelegeri eu „partidul român guver
namental44, așa numit al „Viitorului44, 
acostă temere avea loc numai față 
cu directorul politic de cjiar, care 
de-odată cu nou înființata „Tribună44 
a fost introdus în cetatea solidari
tății nbstre.

loan Slavici nici nu s’a vecjut 
bine în Sibiiu și a și început „se-i 
învețe pe Românii ardeleni cum tre- 
bue se facă politică44: recunoscând 
„stările de lucruri44 create dela 1867 
încoce, modificând programul lor 
„ca se nu mai fiă bănuiți de ten
dințe nelegitime44 și întinfiend mâna 
„fraților intrați în partidul guverna
mental44.

Precum densul laudă astăzi în bro
șura sa pe Coloman Tisza $icend:

„este un adevărat om de stat, care are 
conceptnmi clare, scie se alegă mijlocele și îna- 
intâză ou hotărîre nestrămutată sore soopul 
oe-’șl pune44 (pag. 93),

tocmai așa scriea el în ajunul 
conferenței naționale dela 1884:

„e clară idea politică, pe care d. Tisza 
a inceroat a-o reaJisa și nu ’i se pâte tă
gădui nici îndreptățirea44 („Tribuna44 nr. 29 
din 1884).

Să vedem acuma, ce valăre au 
datele istorice, pe cari loan Slavici 
își întemeieza în broșura din ces- 
tiune espunerea „situațiunei44.

False sunt datele, falsă este și 
espunerea.

Mai întâiO dovedesce, că n’are 
ideiă despre cele mai însemnate eve
nimente.

Așa vorbind de atitudinea Me- 

tropoliților noștri imediat după în
cheierea pactului dualist, 4ice:

„Metropolitul Sterca~Șuluț, care ținea 
să conducă lupta și contra guvernului, a 
fost nevoit se se retragă din scaun, âr 
Metropolitul Șaguna, care ținea să-și păs
treze posițiunea, om tot-dâuna oorect, a 
rostit vorbele: Fiere possem, sed juvare non, 
și a stătuit pe Români se se împace cu sta
rea de lucruri creată cu învoirea monar
chal ui lor44.

Mai întâiQ este cu totul fals, că 
Șuluț ar fi fost nevoit se se retragă 
din scaun. El a murit ca Mitropolit în 
Blașiu în Septemvre 1867. Al doilea, 
Șaguna a pronunțat vorbele: „Fiere 
possem, sed juvare nonu (a plânge pot, 
der a ajuta nu) nu la 1867, ci în 
tomna anului 1865 înaintea deschi- 
derei dietei feudale din Clușiu, care 
a făcut prohodul autonomiei Tran
silvaniei. Prin acăstă schimbare a 
timpului, Slavici dovedesce, că pen
tru el ceea ce s’a petrecut între 1865 
și 1867 în Ardei e terra incognita. Și 
totuși acest period a fost decisiv 
pentru Românii ardeleni, căci pac
tului dualist i-a premers decretarea 
fusiunei Ardealului cu Ungaria la 
Clușiu și în acest timp cade lupta 
între cei doi conducători Șaguna și 
Șuluț, cel dintâiti stăruind pentru „îm
păcarea cu starea de lucruri44, cel 
din urmă mergând contra cu curen
tul poporal, luptă, care s’a sfîrșit 
atunci c’o isbendă a lui Șaguna, în
tru cât adecă i-a succes a face pe 
Șuluț se cedeze față cu dieta feu
dală (Noemvre 1865) și se intre în 
ea împreună cu ceilalți regaliști și 
deputațl români.

Din acest moment se dateză 
mișcarea, ce a avut de scop eman
ciparea Românilor ardeleni de sub 
conducerea Episcopilor, nu dela 1867, 
cum 4i°e Slavici. Acesta ignoreză 
asemenea cu totul luptele înfocate, 

ce au urmat între unioniști și au- 
tonomiștl, ori activiști și pasiviștl, 
pănă ce li-a pus capăt „solidaritatea 
națională44 la 1881.

Ceea ce însă este și mai bătă
tor la ochi, Ioan Slavici nu scie nici 
ceea ce s’a petrecut atunci, când 
făcea el „marile isprăvuri44, cu cari 
se laudă în broșură.

Evenemintele dela 1881 le con
fundă cu cele dela 1884, âr pe aceste 
cu cele dela 1887.

Pice de pildă, că la 1884 pre
ședintele partidului a fost părintele 
vicar Nicolae Popea și că acesta — 
nefiind accesibil pentru politica de 
duplicitate cu „Viitoriștii41 — s’a 
retras din comitet, âr președința a 
luat’o d-1 Partenie Cosma. Adevă
rul este însă, că la 1884 președinte 
a fost George Barițiu er d-1 N. 
Popea a fost în comitet numai pănă 
la 1881 când s’a retras, însă nu din 
causa „Viitoriștilpr44, de cari atunci 
nici pomenire nu era încă, ci din 
caușă că soții săi activiști au îm
brățișat deodată cu „solidaritatea44 
și politica resistenței pasive. D-1 P. 
Cosma a fost președintele comitetu
lui dela 1881 pănă la 1884, âr în 
1884 s’a retras de bună voiă din 
comitet, nu „silit44. Pe acesta odată 
îl face „președinte44, la 1884 (pag. 
15), âr mai târziu, tot la 1884, îl 
„silesce44 să se retragă din comitet 
(pag. 26). Mai departe spune, că 
conferența dela 1884, câte-va săptă
mâni după înființarea „Tribunei44 s’a 
pronunțat „contra politicei de solidari
tate44, ce nu s’a întâmplat nici atunci, 
nici mai târziu, spune că s’a hotă- 
rît „presentarea44 Memorandului, ceea 
ce s’a întâmplat numai după trei 
ani, etc. etc.

S’ar părea, că sunt secundare 
scăderile de mai sus. In realitate 
însă pe ele își basâză Slavici deduc- 

țiunile, pe acele își clădesce defăi
mările și denunciațiunile sale.

Decă ar fi ținut semă numai cât 
de puțin de adevărul istoric, putea 
bre s’ajungă la infama conclusiune, 
că „solidaritatea națională44 a fost 
numai o „intrigă primitiv țesută11 pen
tru a înșela pe Români?

Firesce Slavici, ca toți cei de 
sânge străin, scie să facă intrigi mai 
perfect și mai cu meșteșug țesute. 
Și Moții îi trimit „Album!44

0 datoriă.
Unul din amicii fdiei nâstre ne trimite spre 

publicare urm&tdrele rendurl:

Onorate D-le Director !
Dați-ml voiă, oa în acest mult încer

cat și valoros organ românesc de publici
tate, care ou glas profetic ne-a făcut me
reu atențl la urmările triste, ce va avâ pen
tru oausa cea mare a românismului ouren- 
tul primejdios, care a fost importat la noi 
de nisce omeni mid de suflet și mari de 
patimi — să (fio ȘÎ ou câte-va ouvinte la 
situația penibilă, în care ne aflăm. Am ținut 
s’o fao aoâsta tocmai în colonele „Gazetei 
Transilvaniei*, a oărei atitudine sinceră, co
rectă, bărbătâsoă și națională a impus și 
impune pretutindeni, âr dâoă vooea ei gravă 
și seriosă a fost une-orl nebăgată în sâmă 
de unii dintre ai noștri, a<fi fiți pe deplin 
înoredințațl, ,că o aprețiâză și o înțeleg toți 
cei nestrioațl în cugete și simțiri.

Lung și greu este drumul, oe nemul 
nostru amar prigonit și nedreptățit are să-1 
străbată înoă de aici înainte spre țînta, 
care să-i asigureze libertatea, independența 
și egala sa îndreptățire națională.

Lung și greu, plin de ispite și amă
giri a fost și pănă acuma acest drum, dâr 
ori cât de peripețios și anevoios a fost el, 
noi l’am străbătut asemenea oălătorului cu- 
ragios și brav, care plecând hotărît înainte, 
urcă dâlurl și munți, treoe peste stânci și

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Contesa de Espanna și mazerea.
Contele de Espanna, ministrul de res- 

bel al regelui Ferdinand VII din Spania, 
și oăpitanul general al Cataloniei, era un 
bărbat plin de spirit și forte original. Era 
pe lângă aceea un gurman în sensul strict 
al cuvântului și îi plăceau mesele acoperite 
cu bucate bune, cu tâte că de altmintrelea 
era păstrător. Mânoarea lui de predilecția 
era mazărea tînără, pe care o poți ave în 
Spania în orl-ce anutimp.

Intr’o 41 contele ordonă buoătăresei 
să-i gătâscă mazăre tînără la prân4, der 
din îutemplare soția sa visitâ în acea di 
bucătăria și afla pe bucătărâsă chiar când 
curețea mazărea. Contesa era o mare duș
mană a acestei legume, se îngrețoșa de 
mazăre, nu o putea vede, ou atât mai pu
țin mânca, și astfel ea porunci bucătăresei 
să nu gătâscă mazărea pentru masă.

La timpul obicinuit se așetjară la mesă. 
După-ce fură servite mai. multe bucate, ge
neralul căuta înzadar mazărea, trimise deci 
pe un servitor în bucătăriă, ca să-i aducă 
mâncarea predilectă. Servitorul se întdrse 
însă cu răspunsul, că contesa a oprit de-a 
se găti mazăre, Generalul nu 4Le nici un 

cuvânt și rămase și mai departe în bună 
disposițiă. După masă chiămâ însă pe ofi- 
cerul, care avea serviciul, și-i porunci să 
nu permită de sără, nici unei persâue fe- 
meiescl să părăsâscă palatul, fiă ori oine va 
fi. Sciind oficerul, că generalul nu glumia 
și pretindea ascultare ârbă, ordona să se 
posteze înaintea fațadei palatului, unde se 
afla singura intrare, doi grenadirl și le re
petă porunca generalului.

Contesa împreună cu fiica ei erau in
vitate pe aceea sără la un bal arangiat de 
contele Santa Colonna. Amândouă îmbră
cate splendid, voiau chiar să plece, când, 
ajungând la portă, paza le respinse cu cu
vintele: „îndărăt, damele mele!44

— „Eu sunt dâr soția generalului44 
4ise contesa iritată, încercând să pășâscă 
înainte. Grenadini însă nu se lăsară înfri- 
oațl, ci înohiseră contesei drumul, încruci- 
șându-șl baionetele. Contesa, nespus de in
dignată, alerga la contele, pentru de a-se 
plânge asupra purtărei soldaților.

Generalul însă îi 4ise: „Liniștește-te, 
draga mea, este luoru fârte natural. Tu îi 
poruncescl buoătăresei tale, âr eu le po
runcesc soldaților mei!44

De atunci nu s’a mai întâmplat, ca 
contesa să opresoă de a-se găti mazăre.

(„B. d. U. u. d. W.*j

Desteritatea jonglerilor îndiani.
După lupta dela Sutledsch în India 

(1844) tabăra englesă fu visitată de un 
renumit joDgler (mag. prestidigitator) in
dian, la producțiunile căruia asistară gene
ralul Napier cu familia și statul major. 
Intre alte producțiunl, Indianul tăia ou 
sabia sa în două o lămâiă, pe oare uceni
cul său o ținea în palmă. Cu tote că se 
amintesce despre un astfel de esperiment 
in romanul lui Walter Scott, întitulat „Ta
lisman44, totuși generalul nu oredea, că 
este posibil a tăia cu o singură lovitură 
drept în două un obieot așa mic, cum este 
lămăia, făr’ de-a vătăma mâna. Napier 
asoriea producțiunea acesta mai mult unei 
înșelătorii decât dibăciei, și pentru de-a 
se convinge despre adevăr, întm4ându-șl 
mâna drâptă, generalul provoca pe Indian, 
să-și probeze la el arta sa.

Artistul esaminâ cu atențiune mâna 
întinsă, și refusâ de-a face proba.

— „Asta am așteptat’o !“ striga ge
neralul. „Șarlataniă44.

— „Nu, nici decum44, 4'se artistul 
„lasă să-ți esaminez mâna stângă!14

Napier ii împlini dorința, și după o 
esaminare precisă, Indianul declara, că va 

face producțiunea, dâoă generalul își va 
ține liniștit brațul.

— „Der pentru-ce mâna stângă și 
nu cea drâptă?44 întrebă Napier.

— „Mâna drâptă are o gropă în pal
mă14 4ise jonglerul, „și ușor ’țl-așl pute 
tăia degetul cel mare. Stânga însă ți-e 
plană, de aceea periodul este mai 
mio“.

Napier mărturisi, că este uimit. „Mă 
încredințasem acum" nara el mai târ4iu, 
„că aci este vorba despre o probă de di
băcia estraordinară, și trebue să mărturi
sesc sincer, că dâoănu l’așl fi numit pe In
dian un șarlatan, și nu l’așl fi provocat în 
presența adjutanților mei, oa să-și probeze 
arta la mâna mea, atunci bucuros ași fi 
abstat dela provocarea mea. După-ce însă 
n’o mai puteam face, îmi așe4ai o lămâiă 
pe palmă și întinsei brațul. Indianul ba
lansa un minut cu sabia, apoi lovi. Lă- 
mâia că4u la pământ, și era tăiată drept 
în două. Simții ascuțișul săbiei, oa și 
când mi-ar fi trecut un fir rece peste 
mână14.
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prăpăstii numai ca să ajungă c’o oră mai 
ourând la limanul doririlor sale.

Vai însă de călătorul, care obosind își 
pierde capul și începe a despera; vai de 
poporul, care îmbrâncind în lupta ou duș
manii săi, își uită de țîuta și de chiămarea 
sa în lume !!

De un lung șir de ani — mai ales 
dela 1881 încooe, când poporul român din 
Ardeal, Bănat’ și Țăra-ungurâsoă a încheiat 
legătura sfântă a frăției și solidarității în 
luptă cu neamicul, constituindu-se într’un 
singur și unic partid, cu unul și aoelașl 
program politic național — noi Românii 
am luptat stăruitor și cu energiă de fier, 
și duhurilor blăstămate nu li-a succes a ne 
înfrânge și desbina în două tabere de luptă 
fratricidă. Au putut dușmanii Românismului 
să ne persecute cu fier și foc; în putere 
li-a fost să ne violenteze drepturile nostre 
cele mai sfinte; cutezat’au ei să sugrume 
orl-ce mișcare liberă pe terenul cultural 
politic și național, să ne hulâscă și bănu- 
ăscă în fața străinătății și a tronului ca pe 
un popor, care hrănesce aspirațiunl neleale 
și răsturnătore de stat — der, repet, n au 
putut să ne desbine, să facă a ne sfâșia 
noi între noi, pregătindu-ne ast-fel oea mai 
crâncenă lovitură.

Ceea ce însă nu li-a succes inimicilor 
de seooll ai Românismului, a succes, durere, 
acelui spirit diabolic de împărechiere și 
neunire, ce a fost introdus în rândurile 
nostre de nisoe suflete miol și deoădute, de 
nisce caractere vile și venale, cari prin in
trigi și uneltiri, prin șopte infame și bă- 
nuell mișelescl au băgat calul Trojan între 
murii cetății nostre.

Nimic din ce se numesce caracter și 
onestitate politică n’a rămas neatins și ne
terfelit de acești eroi de carneval, sub eti
cheta „naționalismului11. Numit’au „corupțl" 
pe toți bărbații noștri de valdre, pe cari 
nu i-au putut corupe; insultat’au cu epi
tete de „infami" pe toți aceia dintre noi, 
oarl nu li-au dat în glas, și ei, în ale căror 
inimi nu veți afla nimic decât patimi 6rbe 
și doruri după măriri deșerte, au avut pănă 
și tristul curagiu de a grăi de rău în pu
blic chiar și instituțiuni culturale românescl, 
din oarl nu puteau trage folose materiale. 
Elementul, în care pluteau și pluteso înoă 
fără de genă, a fost și le este turbureala 
oelor mai infecte personalități, calumniarea 
și discreditarea oelor mai vrednici ai noștri, 
și degajându-se de orl-ce răspundere, ca 
nisoe maniaol provocat’au și alergat’au după 
tot felul de scandale și s’au jucat în cel 
mai frivol mod cu interesele și onorea nos- 
tră națională.

Și când le făoeau și le fac ei tote 
aoestea ?

Uitându-șl par’oă de Dumne4eul pă
rinților lor și de mama, la al cărei sîn au 
cresout, aoeste esistențe problematioe aprind 
flacăra urelor și desbinărilor în nisoe mo
mente, când arbitriul și despotismul, siluirea 
și forța brutală sunt înălțate la valore de 
lege peste capetele nostre. Ei ridică pum
nalul ucigător al neunirii într’un timp, când 
răul e la culme, când viermele distrugător 
rode puternic la rădăoinile stejarului secu
lar al Românismului, oând esistența națio
nalității nostre este pusă în joc cu mult 
sistem și cu mare impetuositate. Cutezat’au 
aceste ființe rătăcite a îndemna să ne ba
tem și hărțuim noi între noi, când focul 
s’a întins peste întreg ouprinsul mult în
cercatului nostru oămin; când contrarul 
furișat în oasa și la vetrele nostre ne dis
pută pănă și dreptul de individualitate; 
când „liberalismul" corupt al veculni își 
ardgă pretensiunea de a ne lua pănă și ce
nușa din vatră și, aliat par’că cu tâte pu
terile infernului, ne otrăvesoe sufletul, ne 
invadeză și ne sugrumă limba și vieța na
țională.

Evident, că în fața aoestei primejdiose 
și destructive porniri, datori sunt toți Ro
mânii sinceri și desinteresațl, toți bărbații 
noștri cu abnegațiune în luptă și cu du
rere de sortea și viitorul nâmului, a-se ri- 
dioa unul ca unul pentru stîrpirea radicală 
a unui rău, care s’a îucuibat adânc în oor- 
pul nostru național.

Datori suntem noi toți a striga un

veto puternic amăgitorilor și seduoătorilor, 
și a pune la reson pe acei cavaleri de in
dustrial, cari n’au în vedere decât propriul 
or stomao, interesele lor vremelnice.

Scola, din care au eșit acești dmenl, 
este scola ruinii și imoralității politice, er 
„ideile" și rprincipiile“ de cari se con
duc și pe cari vor să ni-le infiltreze, sunt 
venin omorîtor pentru nâmul românesc.

E der supremă datoriă pentru tot Ro
mânul de bine, ca în aoeste vremuri de 
grea îneeroare să-și deschidă ochii și se-șî 
cunoscă omenii. Nici odată la un popor 
mândru și gelos de reputația sa, elemen
tele nesincere și perfide, figurele pocite de 
clownl și paiațl political nu pot ave tre
cere. Atât de mult n’a degenerat dor 
nâmul românesc dintre Tisa și CarpațI, în
cât să permită la nisce 6menl fără căpă
tâie, fără treout și fără nici o seriositate și 
maturitate politică, a i-se pune în cârcă și 
a-1 duce legat de oohl pe calea umilirii și 
a desastrelor !

Am soăpat de robia egiptână; trebue 
ore să mai petrecem înoă patru-cjeol de 
ani în deșertul pocăinței și în pustia greșeli
lor și rătăoirilor, numai din causă, că n’arn 
sciut să ne cunoscem omenii?

Viâța ingrată și năcăjită de pănă acum, 
ore nu ni-a umplut înoă păharul suferințe
lor și amărăciunilor, șl-a trecut ore orl-ce 
feliu de primejdie peste capetele nostre, 
încât să ne permitem luxul de a sta la o 
parte și de a suferi, ca uneltitorii și iubi
torii de vrajbă din și afară de sînul nos
tru să-și continue luorarea lor de submi
nare și nimicire a celor mai sfinte interese 
de solidaritate și unire în luptă?

Nu! Chiămarea nostră nu pdte fi in
dolența și nepăsarea, ci datoria mare de 
stîrpire și curățire a tot oe este rău și ne
folositor în ogorul strămoșesc.

Numai făcând acâsta, lupta nostră va 
fi încununată de succese și numai astfel va 
fi conservată în mod intact onârea și dem
nitatea nostră națională.

Pănă atunci însă nu!
T.

CRONICA POLITICA.
— 21 Februarie.

„Pesi. Lloyd* de ieri publică urmă
torul comunicat: „Se scie, că din Ardei 
emigr^ză în România forte mulțl Maghiari 
— mai ales industriași — unde ei în scurt 
timp se romaniseză cu totul, deore-ce nu
mai arare-orl sunt în posițiă de a-se în- 
torce în patria lor. După ce legile româ
nescl eschid pe emigranțl dela multe be
neficii, pe cari indigenii le pot gusta fără 
nici o piedecă, respectivii Maghiari sunt 
siliți să-și câștige cât de curând indige
natul. Mai ales în Dobrogia se află mulțl 
Maghiari din Ardei, cari s’au domiciliat 
acolo, și numai cjilele trecute au trimis o 
deputațiune la Bucuresol, oa să roge pe 
ministrul-președinte Sturdza, să-i spriji- 
nâscă la câștigarea indigenatului. In Ro
mânia indigenatul se votâză de cameră. 
Ministrul-președinte Sturdza, după cum i-se 
anunță lui „Kel. Ert." a promis deputa- 
țiunei, oă îi va sprijini rugarea. — Credem, 
că aci este o mistificare, deore-ce „Ma
ghiarii romanisațl", despre cari vorbesee 
„Pest. LI." și „Kel. Ert." sunt de sigur 
Români, cari ca cetățeni ungari au emi
grat în Dobrogea și cer acum să li-se în
cuviințeze indigenatul în România.

*
Alaltăerl ținură în Agram o adunare 

comună ambele fracțiuni ale partidei 
drepte croate. Afară de Felnegovici luară 
parte la adunare toți aderenții partidei; 
cel mai mare contingent îl formau însă 
studenții, și mai ales cei dela universitatea 
din Graz. Problema adunărei a fost de-a 
delătura divergențele iscate între ambele 
fraoțiunl. După lungi consultări și desba- 
terl sgomotose, adunarea se disolvâ făr’ 
de-a fi ajuns la ceva resultat. Din inci
dentul aoesta charele maghiare anunță cu 
bucuriă, că partida drâptă croată e pe 
cale să se disolveze.

♦

Lui „Pol- Corr* ’i-se anunță din Bel
grad, oâ prințul Ferdinand al Bulgariei a 
trimis un autograf regelui Alexandru, care 
autograf între altele conține asigurarea, că 
Ferdinand își va da tote silințele pentru 
promovarea raporturilor celor mai pretinesci cu 
Serbia. Asigurarea acâsta, se cjioe, că a 
produs cea mai bună impresiune în cerou- 
rile guvernamentale sârbescl, și că va fi în 
stare să ștârgă tote urmele, pe cari le-a 
lăsat după sine resbelul sârbo-bulgar. Visita 
prințului Ferdinand în Belgrad se aștâptă 
în decursul lunei Aprilie.

*
Din inoidentul aniversărei ocupărei sf. 

scaun, Papa primi alaltăerl deputațiunea 
festivă a cardinalilor și prelaților. In răs
punsul său Papa făcu amintire și despre 
trecerea prințului bulgar Boris la ortodoxism, 
cjicend următârele: „Spre nenorocire ne-a 
produs adâncă jale actul demn de com
pătimire al aceluia, care, uitând vorbele 
evangeliei, și-a jertfit atât sufletul propriu, 
cât și sufletul fiului său, deorece a pus mo
tivele politicei lumescl înaintea dignității 
creștine și consciinței creștine. Măcar 
de-ar lumina Dumnefleu pe cel rătăcit și 
nu ar permite, ca esemplul trist să tur
bure activitatea nostră paclnică pentru lă
țirea împărăției Atotputernicului".

*
In camera englesă își desvoltâ Goschen 

programul său privitor la reorganisarea 
flotei. El propuse să se construâscă urmă- 
tdrele năi nouă: 5 panțerate de resbel, 4 
încrucișătore cl. I 3 de cl. II, și 6 încruci- 
șătore de cl. III și 28 nimicitore de tor
pilori. Conform programului lui G-oscheu, 
corăbiile acestea ar trebui să se construăscă 
pănă în 1899, și spesele construirilor s’ar 
urca la 10 miliOne funțl sterlingl.

*

ț)iarului engles „Times* ’i-se anunță 
din Kobe, că regele Coreii și aoum înoă 
se află în palatul ambasadei rusescl, și stă
rile revoluționare din internul regatului încă 
nu au încetat. Se epoe, că Japonia ar fi 
propus Rusiei, oa amândouă statele să ins- 
titue o controlă asupra Coreii, și că între 
Rusia și Japonia să se înckeiă o alianță.

Victoria antisemiților în Viena.
Cea mai nOuă învingere a antisemi- 

ților din Viena a fost cea raportată alaltă
erl, cu ooasiunea alegerilor comunale din 
colegiul al doilea electoral.

In 3 dintre 19 cercuri au învins „li
beralii", pe când in tote celelalte 16 cercuri 
au învins antisemiții. Victoria antisemiților 
stă mai ales în aceea, că „liberalii", deși 
și-au încordat tote puterile, nu numai oă 
n’au foBt în stare să câștige niol un man
dat nou, der și în cele trei oercurl ale lor 
au pierdut, în raport ou numărul lor de 
astă-tomnă, vre-o 100 voturi, pe oând 
antisemiții, deși n’au cucerit vre-un man
dat nou, dâr au câștigai aprope 700 de vo
turi nouă. La votarea din Septemvre adecă 
„liberalii" au primit 9292 voturi, pe când 
acum au primit numai 9200; din oontră 
însă, antisemiții, oarl la votarea din Sep
temvre au primit 11.064 voturi, acum au 
căpătat 11.700 voturi. Acesta eBte o dovadă, 
că antisemitismul se lățesce repede chiar și 
între zidurile cele mai puternice ale libe
ralismului jidovesc, oare în timp de o ju
mătate de an a perdut aprope 1000 de 
alegători.

La votarea de alaltăerl, dintre 27,270 
alegători au luat parce 21,580. Dintre 
aceștia au votat oa antisemiții 11,700, va 
să 4i°ă majoritatea absolută. E de observat, 
că pănă la amedi anti-semiții erau stă
pâni și în cele trei cerourl ale „liberalilor". 
Atunci însă guvernul, înspăimântat, mo- 
bilisâ in grabă o puternică trupă de func
ționari de-ai statului, pe oarl în ceasul 
din urmă îi trimise la urnă. Ast-fel au 
isbutit „liberalii" să câștige tote manda
tele acelor trei cercuri pentru ei.

Astfel dâră, în urma alegerilor săvîr- 
șite pănă acum în cele două colegii eleo- 
torale, siiuațiunea viitorului consiliu orășenesc 
din Viena se presentă astfel: 78 antisemițî 

i și 14 „liberali'4. Mâne, Joi, se va faoe ale

gerea în colegiul I electoral. Anti-semiții 
speră ou siguranță, că aici vor faoe nouă 
cuceriri.

OrI-care ar fi însă resultatul alegeri
lor de mâne, anti-semiții vor ave în noul 
consiliu orășenesc al capitalei austriaco două 
din trei părți, va să cjică consiliul orășenesc 
va fi cum se cade anti-semit, cum a fost și 
după alegerile din Septemvre.

Marea întrebare e acum, că ce va face 
ore Badeni în fața aoestei manifestări a 
sentimentului public vienes, care deja pen
tru a treia oră s’a pronunțat în acest chip 
pentru anti-semițl? O soire telefonică din 
Viena spune, că acolo sunt forte mulțl de 
părerea, că în cele din urmă Lueger totuși 
va trebui să fiă întărit.

Noul metropolit al Bucovinei,
Din Bucovina, Martie 1896.

După multă așteptare totuși a fost 
numit administratorul arohidiecesei de Mi
tropolit. Prin Maid 1895 în Nr. 115 al „Gaze
tei Transilvaniei" am arătat, câți dușmani 
are Ciupercovid, cari se îndăsă „fără de-a țină 
cont de treoutul si presentul lor și fără de-a 
se esamina, ori de posed aptitudine și dește- 
ritate de-a conduoe naia ortodoxismului în 
aoestă țărișoră pe valurile violente, ce se 
ridică oa munții din tote părțile".

„Tribuna" în Nr. 117 din 1895, re
dactată în acel timp de Bogdan-Duioă, vă
zând cele ce-am c}fiî despre Ciupercovid, 
se apuoâ de mine, âr eu în Nr. 132 al 
„Gaz. Trans." îi fao replioa cuvenită. Tot 
așa am replicat „Tribunei" și în Nr. 147 
relativ la cele ce-a scris ea în Nr. 135. 
Am mai scris în „Gaz. Trans." Nr. 157 des
pre cumătrul ghimpel, cum să fi tradat pe 
Ciupercovid și ’n urmă în Nr. 264 al „Gaz. 
Trans." tot din anul 1895, când cu tele
grama cea falsifioată. Așa-dâră „Gazeta 
Transilvaniei" cu corespondentul |ei a fost 
unica foie română, care în dfle de supărări 
a vorbit făiă interes și-a ținut partea lui. 
Ciupcrcoviol. Acâsta o dicem, ca, să cu- 
noscă lumea, că „Gaz. Trans." și corespon
dentul ei nu scriu vercjl și uscate numai ca 
să se umple foia.

De-aouma va tăcâ gelosia. „Wiener 
Zeitung" dela 29 Faur a publioat denu
mirea lui Ciupercovid de mitropolit și-a lui 
Repta de archimandrit de scaun său vicar 
general al Arohidiecesei.

Dela acești doi bărbați se așteptă o 
nouă eră, care să reverse racile ei calde 
și binefăcătore asupra colora, ce aștâptă 
mult dorita mântuire, — mântuirea sorților.

Ridicarea salarului preoțesc stă aprope 
de un an și aștâptă să vie Mitropolitul și 
să cjioă consilierului consistorial: 5O°/0 să 
oapete fiă-care mai mult la salar. Ce oca- 
siune binevenită spre a face pe Giuperco- 
vicl slăvit și inmortal. Are numai să 4i°ă : 
așa vrâu, cunosc sortea preoților, 5O°/0 să 
li-se dea adaus la fiă-care sută din salar și 
eestiunea salarului este resolvată și mii de 
glasuri de-ale preoților și oopiilor lor se 
vor ruga lui Dumnezeu să-’i lungâscă firul 
vieții!

Vin apoi cooperatorii, cărora li-a nins 
pe plete așteptând parochii. Și aceștia aș- 
tâptă mântuire, așteptă dreptate și nu pre
ferare, spre a însorie numele lui Ciuperoo- 
vicl ca tată și binefăcător în inimile lor și 
se vor ruga fierbinte lui Dumnezeu pentru 
salvatorul lor.

Asta se așteptă dela nou numitul Mir 
tropolit și fiă-care se întrâbă, întru cât va 
fi așteptarea realisată. De-ocamdaiă lumea 
crede a nu fi înșelată în așteptarea ei, căci 
Ciupercovid și Repta nu sunt indispușl 
de-a nu aucji și acorda justele cereri. Dee 
Domnul să fiă așa și numele lor să fiă în 
veoi pomenite.

Căletorescu.

SCMLE DSLEI.
— 21 Februarie.

Prigoniri pentru „Manifest". Din Re
ghinul săsesc ni-se anunță, că d-lui advocat 
Patriciu Barbu i-s’a înaintat alaltăerl, în 2 
Martie n. c., sentința, prin care e judecat 
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pentru subscrierea „Manifestului" la maxi
mul pedepsei, adecă la 15 4'1° închisore și 
100 fi. amendă.

— o—
Academia Română. Alaltăerl s’a des

chis sesiunea ordinară a Academiei. Des
chiderea sesiunei s’a făout de Regele.

—o —
Scir’t personale. D-l Dr. loan Rațiu 

sosind erl după amâ4l Brașov, a petrecut 
o fii orașul nostru. In același timp a 
fost aici și D-l Feriețeanu-Buzeu. Ambii au 
plecat adi după amâfil.

— o —
Un fișpan—român ! Cine naiba ar fi 

crefiut, oă tocmai acum, sub stăpânirea lui 
Banffy, ne va fi dat să vedem și un fișpan 
Român. De pe timpul regretatului căpitan 
suprem al Chiorului, Sigismund Fop, — 
oum constată o fbiă ungurescă, — nu s’a 
mai pomenit fișpan român pănă afil, sub 
stăpânirea lui Banffy. Dâr să vedem, cine 
este Românul ales de Banffy?—Este Vincz 
Gyula, al căruia tată a fost sulgăbirăul 
Vincz Gyorgy, dr moș său bunic al său a 
fost protopopul român greco-catolic din Ma
ramureș, George Vinț. Vincz Gyula, de cu
rând numitul fișpan al comitatului Ugooia, 
s’a născut la 1841 în comuna Apșa de sus, 
în Maramureș, va să fiică este consăten cu 
EscelențaSaMetropolitul Mihalyi din Blașiu; 
ba ni-se spune, oă el este absolvent al teo
logiei din Gherla, unde ca cleric român 

. greoo-catolio se numia luliu Vinț. După 
absolv area teologiei, el a ocupat funoțiunl 
în administrația comitatului Maramureș, ser
vind într’un timp ca solgăbirău, apoi fisol- 
găbirău, la 1892 fu ales Reputat dietal, se 
înțelege, cu program guvernamental. Pen
tru ca să se scie mai lămurit, pentru cari 
„merite" a ajuns aoest „Român" să fiă nu
mit fișpan, vom spune, că el este vice-pre- 
ședintele și tot-odaiă cel dinlâiă membru fun
dator al Kulturegylet-ului din Maramureș. 
Atâta ajunge. Ca o oaraoteristioă mai adau- 
gem, oă fâia ungurdscă „Bud. Hirl.“, după 
ce constată, oă acesta este „piimul fișpan 
de naționalitate română?, adauge imediat: 
*dâr e Maghiar cu trup, cu suflet!11

—o—
Proces (le pressă. Prooesul de pressă 

intentat de procuratura din Oradea-mare 
contra fiiarului „Lumina", oe apărea anul 
trecut în Giula pentru articolul. „50 fl. său 
ispita dascălilor confesionali11, se va pertracta 
mâne, în 5 Martie n. în Oradea-mare.

— o —
Conferință inaugurală. Cetim în tZiuau: 

Vineri săra la Universitate, d-l Onoiul șl-a 
înoeput cursul de Istoria Românilor din 
seoolele XIII—XVIII printr’o remarcabilă 
conferință asupra conoepției soiințelor isto- 
rioe și importanței lor. Noul profesor a fost 
onorat la cursul său inaugural cu presența 
mai multor colegi universitari — d-nii 
Urechiă, Bogdan, lorga și alții, cari l-au 
aplaudat din totă inima. D-l Onciul a insis
tat în deosebi asupra importanței istoriei 
naționale pentru orl-oe societate, oare are 
pretențiunl de progres și cultură. Studiul 
istoriei naționale este sabla, la care se fao 
bunii cetățeni prin întărirea oousciinței de 
stat politic. Se pare că aoestă lecție inau
gurală, oare a avut o așa de frumosă reu
șită, se va publica într’o revistă literară. 
D-l Onciul este buoovindn; d-sa n’are to
tuși aprdpe de loo aocentul provincial, și 
deși crescut la scola germană, vorbesce o 
limbă românâscă forte ourată. Afară de două 
trei asperități datorite terminologiei ger
mane, ou care este deprins, tînărul pro
fesor, deși savant, vorbesoe ou toți omeuii. 
Acesta a adăogat mult la suooesul d-sam, 
succes, care nu i-ar fi lipsit ori și oum prin 
fondul conferinței și prin vădita putere de 
stăpânirea obiectului. Cursurile d-lui Onoiul 
vor urma regulat de două-orl pe săptă
mână: Marța la 8 și jum. dimineța; Vine
rea, la 5 d. a.

—o—
Budgetul român. Cetim în „Le 

Progres": D-l G. C. Cantacuzmo, ministrul 
financelor, este oompleot restabilit. Afil 
sdu mâne va putea eși din casă. Depu
nerea budgetului, întârfiiată prin bdla mi
nistrului de finance, se va face de sigur 

Marți său Miercuri. Cu privire la acâsta, 
aflăm că budgetul e perfeot eohilibrat; că 
ou o diferință oam de 100.000 lei, budge
tul atinge suma din anul budgetar cur
gător, adeoă 209 milione, și că, față cu 
suprimarea taxei de 4 lei pentru întreține
rea clerului și cu sporirea cheltuelilor pen
tru armată și pentru instrucțiunea primară, 
echilibrul s’a obținut prin seriose eoonomii 
în administrație.

— o —
Religionea în scolele poporale. In 

ședința dela 2 Martie a Reiohsrath-ului 
austriac, deputatul polon Chotkovski a 
cerut, să se pună mai mare pond pe pro
punerea religiunei în sodlele poporale. Mi
nistrul de culte numai decât a și promis 
acesta.

Costumul național maghiar. Tineri
mea universitară maghiară din Budapesta 
a trimis un apel tuturor scdlelor înalte din 
Ungaria, în oare studenții acestor institute 
sunt provocațl să se alăture la mișcarea 
pornită în oestiunea purtărei de oostume 
naționale. In apel se spune tot-odată, ca 
din costumul național să se facă costume 
studențescl, ca așa la or'l-ce ooasiune fes
tivă studenții se pdtă apărâ în aoeste 
costume.

Statistica sanitară pe anul 1894.
Statistica nu descopere nimica nou, ea 

scote numai realul la ivelă, punendu-l în bună 
ordine, ca se-'l potă vede cel ce are ochi și 
priceperea cuvenită. Astfel statistica finan
ciară și agricolă ne dă iodna averii unei 
țări, dr statistica sanitară sodte în relief pu
terea de vieță a unui popor.

E bine și absolut de lipsă, ca și noi 
Românii transilvăneni să ne mai ocupăm 
câte odată ou statistioa ; er nefiind noi în 
stare a o compune înșine, să studiăm lu
crarea altora.

Mai de căpeteniă este statistica sanitară, 
pentru-că mai întâiu trăesoe un popor, ur
mând celelalte — așa fiicând — cu o con- 
secuență naturală.

In timpul din urmă a apărut statistica 
sanitară a României de Dr. Felix și cea a 
Ungariei pentru anul 1894, în cari țări lo- 
cuesce majoritatea poporului român. Amân
două ne intereseză în măsură egală, căci 
numai la olaită ne pot da icbna fidelă a 
progresului său regresului sanitar al Ro
mânilor.

Să constatăm cu bucuriă înoă dela în
oeput, oă în amândouă regatele serviciul 
sanitar a făcut în anii din urmă progrese 
însemnate. S’au sistemisat cercurile sanitare, 
înzestrându-se după putință cu organele ne
cesare, s’a înmulțit personalul sanitar, spi
talele, stațiunile de cură etc. Der cu tbte 
acestea starea sanitară a populației nu prea 
este mulțămitore; căci bdlele molipsitore 
seceră încă cu grămada jertfe între copiii 
nevinovațl, sifilisul nu scade de loo, tifusul 
și malaria (mai ou sdmă în România) gra- 
seză în multe locuri.

Dâr să vedem câteva cifre, pentru-că 
ele vorbesc mai eloouent și mai convingă
tor, decât vorbele simple. Voiu considera 
mai mult pe cele din România după Dr. 
Felix, referindu-se cele din Ungaria în mare 
măsură și la alte popdre.

Au murit în decursul anului 1894 de 
bole infeoțiose în România 8841 indivifil, 
er în Ungaria 36,600. (Pentru orientarea 
cetitorilor notez, că între poporațiunea Ro
mâniei și a Ungariei e proporția ca 1 la 
3). Cele mai multe decese sunt causate de 
scarlatină și anghina ditterioă, mai puțin 
vinovate sunt pojarul, tusa măgărescă și 
lâtigorea.

De amintit e, că in România s’au 
constatat în anul 1894 și 32 cașuri de le
pră, care în Ungaria nu se află.

O bolă în consecuențele sale primej- 
diosă este conjunctivita granulosă (tra- 
chomă), a cărei vindeoare radicală reoere 
un tratament îndelungat și o răbdare 
esemplară atât din partea medicului cât și 

bolnavului. Ea e din cale afară lipi- 
oiosă și de sigur prioinuesce orbirea multor 
mii de indivifil, cari devin apoi o plagă 
socială. In anul 1894 au fost 443 persone 

internate cu trachomă în spitalele Româ
niei, consultațiunl s’au dat la 5431 bolnavi 
ambulanți; âr în Ungaria s’a oonstatat tra- 
homa în 24,227 de cașuri. Aoestea sunt cifre 
enorme!

Un morb de asemenea forte periculos 
pentru societate e sifilisul, care — durere 1 
— se sporesee din an în an. Statistica Ro
mâniei pe 1894 ne arată 8061 de persone 
infectate de sifilis, cari și-au căutat sănăta
tea în spitale, er 41,615 persone au luat 
oonsultații medicale, ca bolnavi ambulanți. 
Numărul sifiliticilor în Ungaria nu se pbte 
spune esact, dedre-oe în lucrarea ofioidsă 
datele nu sunt sumate ; că nu e mic, se 
pdte vedd din împrejurarea, că în unele 
regiuni ale țărei a trebuit să se instaleze 
spitale speciale. Atât statul român cât și 
oel ungar are presoripțiunl anumite contra 
sifilisului: der ele nu vor aduce rode, pănă 
ce nu va sta și societatea într’ajutor și 
nu-și va ridica moralul în vederea înspăi- 
mentătdrelor urmări, ce are sifilisul.

Ga bdle — ași putâ dice — proprii 
României sunt de însemnat paludismul 
(frigurile), cu formele lui aoute și chronice, 
și pelagra. Cea dintâiu e causată de eva- 
porațiunile bălților și mlăștinelor puturdse, 
ce se află în multe părți ale României; er 
cea din urmă eșțe ^bfila miseriei, oausată 
prin porumb stricat". Amâdduă răpesc 
multe jertfe și fac o mulțime de bmenl in
capabili de luoru.

Multe din remediile propuse de Dr. 
Felix pentru combaterea paludismuiui n’ar 
strica nici la noi, în speoial regularea unor 
ape curgătdre, cari an de an se revarsă, 
curățirea și pardosirea stradelor și cur
ților etc.

(Va urma).

SCIBI ULTIME.
Budapesta, 3 Martie. Guvernul a 

rugat în. scris pe primatele, se facă 
pași la Roma, ca Papa încă se fiă 
representat Ia serbarea mileniului.

Viena, 3 Martie. Ministrul aus
triac de finanțe Bilinsley declară în 
cameră, că cestiunea pactului, fiind 
de-o importanță estra-ordinară pen
tru interesele de stat și economice 
ale monarchiei, recere timp de cu
getare și de aceea rugă camera să-i 
dea guvernului timpul necesar pen
tru de-a afla calea potrivită spre a 
îndestuli ambele emisfere ale mo
narchiei.

De aci se conchide, că minis
trul se gândesce la amânarea per
tractărilor pactului.

Sciri telegrafice.
Roma, 4 Martie. înfrângerea, 

ce-a suferit armata italiană în Africa, 
a produs aici mare consternare. Se 
crede, că trei generali au căcțut.

S’a hotărît, ca numai decât să 
se trimită în Africa alți 30,000 de 
soldați.

DIVERSE.
Servitorele englese. Multe lucruri 

frumose se vorbeso despre servitdrele en
glese și ou deosebire despre destoinicia, 
despre ourățenia și hărnioia lor. O femeiă 
din Anglia însă, cu totul altoum caraoteri- 
sdză într’o fbiă englesă, pe servitdrele de 
aoolo. Etă ce fiice ea între alte multe: 
Servitorele nostre de cele mai muite-orl, 
sunt atât de neghiobe, înoât omul trebue 
să se mire de ele. Totă sciința bucătăresei 
stă în aceea, că aruncă într’o olă var4ă 
ori cartofi, său că grămădesce în cuptor 
mai multe lucruri peste olaită. Rostbeef-ul 
(friptură) se fuge de sine pe frigare, âr 
carnea o taie o mașină anume. Sosul îl 
cumpără dotnna oasei în sticlă. O bucătă- 
râsă, oare scie să gătescă o prăjitură său 
vre-o pâpară trece de mare lucrătore. Ca
meriera așterne paturile, der hainele nu 
le întdree, ci iasă să se adune gunoiul 

și numai oând și când, cam odată în 
săptămână, ori chiar la două săptă
mâni odată îl ourăță. Când curăță, 
cameriera târăe tote mobilele în mijlocul 
odăei și le grămădesce peste-olaltă. Prin, 
unghețe însă, gunoiul rămâne grămefil. După 
ce a măturat, târăe mobilele drășl, der nu 
la locul lor de mai nainte. Odăile după-ce 
le-a grijii, așa sunt de curate, ca și im
periul roman după năvălirea Goților. Din
tre servitore nici una nu scie să cdse, nici 
atâta măcar cât li-e de lipsă lor, la spălat 
și călcat de asemenea nu se pricep. Pentru 
spălatul rufelor se folosesc mașini de spă
lat, în care pun rufele, și atâta le freoă, 
pănă când mai tbte se rup. Fiă-care ser- 
vitdre are două toalete. Când lucră pdrtă 
o toaletă de carton simplă și pe cap o 
năframă. După amefil însă, oam pe la 4 
ore, urmeză o „metamorfosare" generală. 
Servitorele îmbracă o toaletă nâgră, gar
nisită frumos cu pantlicl și pe cap o legă- 
tore frumdsă. Când cineva se întelnesce cu 
o servitore pe stradă, crede că-i vre-o 
coconă din cine sciă oe familiă. Servitdrele 
Englesilor după 4 ore p. m. nu mai lu- 
oreză nimic, oi șed și cetesc romane. Ele 
îșl ppt părăsi stăpânul forte ușor; e destul 
să spună la polițiă, oă sunt bolnave, său 
că a primit dela părinți telegramă, ori 
epistolă că sunt bolnavi și că trebue să 
mârgă acasă, în acest oas stăpânul nu le 
pote opri și trebue să le lase să mergă- 
Astfel servitdrele englese duc o vidță li
beră, vrednică de invidiat.

Aventurile unor emigranțl din Un
garia în Brasilia. Din Pojun se scrie ur- 
mătdrele; In primăvara anului 1893 vre-o 
50 de locuitori din comuna Zavod (Czili) 
comitatul Pojun, s’au decis să-și părăsescă 
patria lor pentru totdduna, și să-și caute 
norocul în Brasilia, pentru-oa acolo să se 
înavuțdscă. Intre emigranțl, cari cei mai 
mulți erau dmenl inteligența erau și femei 
și la vre-o 30 de băețl micuți. Cu cele 
mai frumose speranțe au ajuns emigranții 
în Brasilia, dâr aoi s’au văfiut amar înșe
lați în planurile lor. In Brasilia erupse cu
noscutul resbel intern, și emigranții nu 
prea erau sigurr ou vidța. Astfel bieții emi- 
granțl se duseră în luna Noemvre al ace
luiași an la San-Paolo, oa de aci cât mai 
iute să pornescă er spre Europa. Era prin 
22 Noemvre, eând emigranții steteau cu 
femei, copii, ou tote la port, fiind-oă se 
aufiise, că totuși în fine va fi vre-o naie, 
care să mârgă spre Hamburg. Abia se făcu 
nopte, câud de-odată sosi la port un oficer 
cu un despărțământ de ostași (gardiști na
ționali), cari prinseră pe 11 dintre emi
granțl, pe cei mai robuștl și mai sănătoși 
și cu puterea îi escortară în casarmă și îi 
îmbrăcară în uniformă militară. Cu tbte 
că femeile plângeau și se rugau oa să-i 
lase în libertate, totuși emigranții numai 
decât fură duși pe câmpul de bătaiă. Luni 
întregi n’au mai aufiit rudeniile de consoții 
lor duși în bătaie. In fine totuși, când preo
tul din Zavoda primi o epistolă dela unul 
din eroii fără voiă, pe care o și publică 
în mai multe foi din Ungaria, regimul un
gar luâ în apărare pe cetățenii săi, cari au 
fost tractați așa de neuman. Consulatul 
austro-ungar a aflat, că oei asentațl fără 
voie au fost următorii: Martin și Florian 
Prevay, Mahail Sisolao, Iosif Maizun, Iosif 
și Florian Prelecz, Iosif Studenits, Mih. 
Pușcaș, Paul Gajda și Marcus Mesni. Mih, 
Horvath și M. Mesni la apararea dela Loja 
au fost răniți de morte. Resbelul se fini, 
și oei 11 oetățenl ungari fură liberați fără 
să li-se plătâscă ceva. Numai pășirei ener- 
gioe a consulatului austro-ungar din Rio- 
de-Janeiro este a-se mulțămi, că emigranții 
în fine și-au primit plată dela regimul din. 
Brasilia în sumă de 1650 fl. 8 ^r. Locui
torilor din Zavoda, cari s’au luptat în Bra
silia li-s’au trimis suma prin viceșpanul 
comitatului Pojun și pe fiă-care s’au venit 
150 fl.

Proprietar: Op» ÂuFei KSure^iasaaso

Redactor responsabil; Qregorîu fiSaior.
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Verfâlschte schwarze Seîde.
ÎTÎan nerbrenne ein IHiifterdjen bes Stoffcs von 

bcm man faufen mill, unb bie etwaige Derfalfdjurtg 
tritt fofort 311 Sage: <Edjie, rein gefărbte Seibe frău- 
felt fofort sufammen, cerlofd;t balb unb bjinterldgt 
toenig 2Ifcf;e con gaii3 tjellbraunlidjer ^arbe.—Per- 
faifdjtc Seibe (bte leic^t fpeefig tnirb unb bridțt) 
brennt langfam fort, namentlicf; glimmen bie „Sdjuff- 
făben" wetter (menu fei;r mit ^arbftoff erfd/mert), 
unb tjinterlSgt eine bunfelbraune Ztfcbe, bie fiefj im 
(Segenfa^ 3itr edțten Seibe nidjt frdufelt, fonbern 
friimmt. gjerbriieft man bie Jtfdțe ber edjten Seibe, 
fo 3erftaubt fie, bie ber oerfalfdjten nid;t, Bie Sei- 
<lcBi-JFahriBi G. Hesuieberg (K. 11. K. 
£)oflief.), Zui-ieli uerfenben gem lîlufter von 
it|ren ed)ten Seibenftoffen an 3e^ermann, unb Iiefern 
eirLjelne Koben unb gan3e Stiicfe porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung.

Cursul 8a bursa dm tfiena.
Din 3 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de cordne ung. 4% ■ • . 99.—
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 4,/2°/0 • 124.— 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.75
Oblig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96.50
Imprum. ung. ou premii .... 154.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 143.25
Renta de hârtie austr.......... 101 15

„Renta de argint austr.......... 101.10
Renta de aur austr............... 122.60
Losurî din 860   146.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 988.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 413 50 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 376.50 
Napoleondorî.................................. 9.57y2
Mărci imperiale germane . . . 59.02y2
London vista....................................120.75
Paris vista.................................. 47.82 */2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.45
Note italiene.................................. 42.55

CwrsaaS pieței Brașov.
Din 4 Martie. 1896.

Bancnote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.53 
Argint român, Cump. 9.44 Vend. 9.49 
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.56*/2 
fâ-ftlbeni Cump. 5.62 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 127.y2 Vend, — 
Mărci germane Cump. 58,60 Vend, — 
Lire turoesci Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fono. Albina 5"/^ 100,76 Vend, 101.75

Nrul 26 58 -1896.

Publicațiune!
In I Aprilie a. c. la 121/4 ore îna 

iîlte de prânij se va tinea în biroul 
D-lui primar al orașului Brașov (în 
Ungaria) o pertractare de oferte 
asupra venepirei per trunchiu â 
34.800m3 de lemne de brad și mo- 
lif, ca quantitate pentru perioda ani
lor I896 pănă la I904, inclusive cru
țările lemnelor de același soiu din 
anul I895, mai departe 15000m3 de 
lemne de fag din classa economică 
B. ca quantitate pentru perioda ani
lor 1897 pănă 1904, ambele quan- 
titățl și soiuri din revierul Timiș.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot examina dela 
7—1 bră în biroul forestieral orășe
nesc.

Ofertele provecjute cu timbru 
de 50 cr., în care au de a-se aminti 
în cifre și litere ofertul pentru me
tru cubic și în cari este de a-se 
da din partea oferentului declara- 
tiunea, că ’i sunt cunoscute condi- 
tiunile de oferte și acele contrac
tuale și că se supune lor necondi
ționat, au de a se ascerne până la 
12 ore a amintitei cp D lui primar 
locpitor, senatorului Carol Iacobi.

Ofertele au se conțină ca vadiu 
10% din ofertul pentru un quant 
anual de 3900 m3 lemne de brad 
și 1900 m3 lemne de fag, mai de
parte numele și locuința oferentului.

Deschiderea ofertelor va avea 
loc la 12% bre a mințitei cțile.

Pădurea se află în nemijlocita 
apropiere a calei ferate de stat.

Brașov, în 27 Februarie 1896. 
9i8,i-3. Magistratul orășenesc.

;op. 10651/1 10652 și 10653, care 
oc este în mărime de 2343 metri 

cuadrați și pe care se pote edifica 
o vilă.

2. Un loc aprbpe de gara Bra
șovului pe lângă strada tramvaiului 
spre gară în mărime de 1147 me
tri cuadtați Nr. top. 10727/1.

Pentru venejarea acestor două 
ucruri se va ținea licitațiune ver- 
ială în 19/31 Martie 1896 în can
celaria advocatului, Nicolae Strevoiu 
Brașov cetate piața cailor Nr. 6.

Pănă la fliua licitațiunei se pot 
trimite oferte în scris la adresa Ad
vocatului Nicolae Strevoiu în Bra
șov unde se pot vedea și schița de 
situațiune și condițiunile licitațiunei.

Brașov, 17 Februarie 1896 st. v.

Se caută.
Un comer-

sant sol
vent de

(mehanic), ca representaut 
pentru piața ele aici.

Oferte cu indicarea și de refe- 
rențe a se adresa la

Diîrkopp & C-ie,
913,2-2 Viena V/3.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 

ă 5 cr. se pot* cumpera în 
librăria Nicolae Ciurca.

r

X

Publicațlune de licitație.
Bisericile române ort. res. dela 

Sf. Nicolae din suburb. Scheiiu și 
dela St. Adormire din lăuntru Cetății 
Brașov vend, pe cale de licitațiune, 
urmetbrele pământuri respective lo
curi de clădire, ce constitue proprie
tatea lor, și sunt situate în hotarul 
Brașovului și adecă:

1. Un loc situat lângă Blumena 
între strada fabricei și între strada 
cea nouă, pe care trece tramvaiul 
spre gară, din complexul sub Nr.

ABONAMENTE
IiA

„GAZETA TAHSILVAHIEZ1'
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni. 
șese luni. 
und anu .

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

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe
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fl.
fl.
fl.

âtaameate la atunmle ci data de 

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

Pentru România și străinătate: 
ană. .
șese luni 
trei luni
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Pe
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20
40

fr.
fr.
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Duminecă,
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50 cr.

|A. Mureșianu
c|S Brasovu. T^rgwlia Imiiui NIr. 3®.

A cest* stabiliment* este provedut* cu cele mai 
© bune mijloce tehnice și fiind* bine asortat* cu tot* 
O felul* de caractere de litere din cele mai moderne 

/g) este pus* în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUB.tr, ABGINTtr ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST.AJT’TTT’ZE.

FOI periodice.
BILETE dFvISITÂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEELEGANTE.BILETE DE LOGODHĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov* Târgul* Inului Nr. 30, eta- Sg 
giul* I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-® 
mandele din afară rugăm* a le adresa la (&

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov*. O

REGISTRE șl IMPRIMATEJ 
pentru tote speciile de serviciuri.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Sou/veA/te^ in Iotă măzimea.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PRETURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE IM0RMENTÂR1.

se primesc* în biuroul*

INDUSTRIALE, de HOTELURI

s
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Sosifoa sl Blocarea tranarilor îi Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

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

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după atnecjl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul aocel.: — ore — minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m, d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 inin. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Bras.
1, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. diminua.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sera 
Tr. accelerat: — 6re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimin;. 
Tr. accelerat; — dre — m. dimin,
Trenul mixt: 11 dre înainte de amscjl. 
Trenul aooel.: 2 dre 19 min. după am, 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)- 

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindț-a.
„ „ 4 j 55 m. după am.

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

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

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 dre 40 min. sera..

. . 8 franci.

. . 4 franci.
. 2 franci.

și mai repede prin
X
MM 
g
§JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXX

nou, să binevoiescă
X
M

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se facă mai ușoru 
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din
& scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admin istrațiunea „Gazetei Transilvaniei." *) Acest tren circuleză numai Joia Dumitieca și la serbătorl.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


