
Eedactlunei. Aiministratliiaea, 
ji Tipografia:

Ersțov, piața mare Nr. 30.
Sarisori nofriaicase nu o© 

primesc. — Manuc cripte nu se 
fetrimet.

INSERATE se primeoc la Adml- 
nfetrațluno în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do anunolurli 

în Viena : Jf. Lukes, Heinrich 
Schaiek, Rudolf Hasse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik , J. 
Danneocr, în Budapesta ^2. 7. 
Galdbergerg, Eckstein Bemai; în 
Bucureaci: Agence Havas, Suc- 
oursale da Boumanie; în Ham
burg: Karotyi & Liebmann.

Praful Insorțlunl!or: o seria 
garmond pa o aoiânâ 8 or. și 
BOcr. timbru pentru o publi
care. Puniicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 8-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

„Gazeta" iese îi aa-care di.
Abcnameme pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl.f pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlnoou 2 fi. pe an.

Pentiu România si străinătate: 
Pe un an 40 frnnol, pe ș6se 
luni 20 fir., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminocă 8 franol. 

Se prenumără Ia tdte oficiale 
poștale din întru și din arară 

și la dd. colectori.

l^namcnuil pentru Brașov 
adminiBtratiunea, piața mare, 
Târg^il Inului Nr. 80 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe năsa 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 5C or. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl.ț pe 6 luni S fl., pe trei luni 
3 fl, Un esemplar 6 cr. v. a. 
seu 16 bani. Atât abonamen
tele cât și inflerțiunile sunt 

a sg plăti înainte.

Nr. 4G. Brașov, Mercur!, 28 Februarie (11 Martie) 1896.

Condeiul simbriaș.
IX.

Am fi ajuna așader la cestiunea 
„resolvării conflictului dintre Români și 
Maghiari11, care a format și formâza 
obiectul principal al „preocupărilor 
politice11, ce le au, pe lângă multe 
altele, loan Slavici cu ortacii săi.

Și fiind-că ori-ce critică, ca se 
fiă dreptă, trebue se arate tote la- 
turele obiectului ei în adevărata lor 
lumină, constatăm aici, că loan Sla
vici în mijlocul neecsactităților și 
contrazicerilor nesfârșite, ce carac- 
teriseză prosa „preocupărilor11 sale 
politice, a remas doisprezece ani 
de-arendul consecuent în folosirea 
acelorași frase seci și plictisitdre, ce 
le recitâză la tote ocasiunile cu fi
delitatea unui papagal docil, pe care 
îl întrece numai prin speciala sa 
aptitudine de a le reda în variațiunl 
multiple.

Pe lângă „angajamentul, ce l’a 
luat11 de a „veghia asupra bunei re- 
putațiuni a poporului român11 și a 
„combate ori ce mișcare compromi- 
țetâre pentru el“, este cestiunea „în
țelegerii și a învoelii dintre Români 
și Maghiari11, ce l’a preocupat și’l 
preocupă necontenit. Așa vorbind 
de „situațiunea actuală11 în broșura 
„Tribuna și Tribuniștii11 esclamă:

„Ani de (fii0 de-arendul ne dăm si
lința de a-i întări pe frații noștri în con
vingerea.... oă trebue să ne încordăm tote 
puterile spre a-i îndupleca pe Maghiari 
se curme lupta și se îutre la învoială cu 
noi (pag. 87)“.

Cu câteva pagine mai în urmă 
variază aceeași idea astfel:

„Ani de (fii0 mulțl au trecut, de când 
omenii de stat ai Austro-Unganei sunt de 
acord, că trebue se fiă înlăturat conflictul 
dintre Români și Maghiari și în timpul 
acestor ani (!!) conflictul s'a înăsprit și a 
luat dimensiuni din ce în ce mai mari 
(pag. 92)“.

Ca se potă face un salt cutezat

peste colosala contradicțiune între 
postulatul seu dintâiă, că Românii 
trebue se se încârde din răsputeri 
a îndupleca pe Maghiari la învoială 
și între mărturisirea, că aceștia din 
urmă nu vor se scie de învoială, ci 
înăspresc conflictul din ce în ce mai 
mult, Slavici ne spune, că tâtă ne
înțelegerea vine de acolo, că mi
niștrii unguri, cari „au primit sar
cina de a resolva conflictul11 n’au cu
noscut pe Români. Acuma înse s’a 
schimbat situațiunea

...„căci ac|l avem Președinte de Con
siliu, chiar președinte nu mai puțin, 
pe d-1 baron Desideriu Banffy, care a trăit 
mult în mijlocul Românilor, a administrat 
timp îndelungat un colț din Ardeal, a do
vedit, ca oomisar regal în ținutul Năsău- 
dului, că-i cunosce pe Români și scie se 
profite de slăbiciunile lor și are 6menl de 
casă pănă chiar și între fruntașii partidu
lui național român“... (pag. 94.)

Cele ce urmeză sunt deja cunos
cute cetitorilor noștri din nr. dela 
18 Febr, v. al fâiei nâstre, în care 
am reprodus pasagiele de încheiere 
ale broșurei din cestiune, a căror 
cuprins e următorul:

Ca se fiă liniște și ordine în Ar
deal, cum a dorit Majestatea Sa, ba
ron Banffy se-șl desfășure aptitudi- 
nele sale față cu Românii și „pro
fitând de slăbiciunile lor11 să facă 
ceea ce trebue se fiă făcut pentru 
ca să înceteze „nemulțămirile legitime11 
ale Românilor, adecă se începă cu 
crearea unei „legi electorale europe
nești* pentru tâtă Ungaria și atunci 
„dușmanii săi români nu vor mai 
îndrăsni să-și ridice capetele11. Ro
mânii „vor fi nevoiți11 se-și trimită 
representanții în parlamentul ungar 
și „nu vor mai fi nevoiți se alerge la 
Viena și la Bucuresci, ci se vor întâlni 
tot-dâuna la Budapesta și se vor de
prinde a lucra în înțelegere cu frun
tașii concetățenilor lor maghiari11.

In aceste puține șiruri se cu
prinde Alfa și Omega înțelepciunei

politice, pe care loan Slavici a pri
mit angajamentul de a-o propaga 
între Ardeleni.

Pe noi nu ni a surprins nici 
ignoranța desăvârșită a stărilor de 
lucruri, nici perfida sfruntare a pro
gramului nostru național, nici in
fama trădare a principiului luptei 
nâstre pentru esistența națională, ce 
resuflă din propunerea de împăciuire, 
cu care acest condeiu lipsit de ori-ce 
pudâre încununeză pamfletul său.

Nu puteam aștepta dela un ig
norant probat politic, ca după ’doi- 
spreZece ani să fiă mai deștept la 
cap și să scie mai mult decât sciea 
atunci, când venise la noi cu închi
puirea să ne învețe cum să facem 
politică; nu ne puteam aștepta să 
scie, că dela 1866 pănă la 1869 trei 
ani de-arendul Românii activiști din 
Ardeal și-au încercat norocul la Bu
dapesta, der că încercarea lor de-a 
se deprinde să lucre în înțelegere 
cu concetățenii lor maghiari i-a 
adus numai la trista convingere, că 
întrarea lor în dietă și-a pierdut 
basa prin ștergerea drepturilor ga
rantate ale națiunei române; nu 
puteam aștepta dela acela, care ca 
director politic al „Tribunei11 și-a 
început debutul prin a descoperi 
„tendințe nelegitime11 în programul 
nostru național, ca acum după atâta 
timp se afle tâte nemulțumirile nos- 
tre legitime; nu ne puteam aștepta 
în fine dela un om, care a declarat 
înaintea forului public judecătoresc, 
că el și-a perdut consciința de rassă, 
care într’o scriere plătită de un străin 
a defăimat poporul român înaintea 
străinătății și care cât a stat în frun
tea redacțiunei „Tribunei11 nu s’a 
deprins decât numai cu cele mai 
josnice denunțări și calumniări ale 
Românilor naționaliști, ca el se res- 
pecteze principiul luptei nâstre pen
tru românism.

Ceea ce ni-a surprins însă to
tuși și a trebuit se ne indigneze în cea 
mai mare măsură, este cinica cute-

zare, cu care loan Slavici, tocmai 
acum, când noi Ardelenii trebuie se 
suferim mai tare ca ori și când din 
causa înăsprirei conflictului cu duș
manii neamului nostru, a creZut 
momentul bine venit de-a arunca, 
cu ajutorul tovarășilor săi, tăciu
nele desbinarii în mijlocul nostru, 
și de-a culege astfel fructele intrigelor 
țesute de doi-spreZece ani, venind 
în ajutor asupritorilor noștri, ca să 
ne pâtă strivi cu atât mai ușor!

Partidul poporal și naționalitățile.

înainte cu câte-va Zile apăruse 
în „ Pester Lloyd “ un prim-articol, 
scris de șef-redactorul Maximilian 
Falk, în care articol autorul dă nă
vală în modul cel mai vehement 
asupra partidului poporal, care, după 
cum Zice Falk, singur pârtă vina la 
„mișcările și agitațiunile naționalităților* 
mânând apă pe mâra „daco-româ- 
nismului și panslavismului11. In nu
mărul său de ieri Ziarul „Alkotmâny* 
îi răspunde lui „Pest. LI*. Din răs
punsul acesta vom reproduce acum 
părțile principale, pentru-ca de o 
parte cetitorii să vaZă ce raporturi 
esistă între partidul guvernamental 
și cel poporal, ale căror organe prin
cipale se apucă de păr; de altă 
parte să se convingă âmenii noștri, 
că ce politică urmăresce partidul 
poporal față cu naționalitățile. Iiltă 
ce răspunde „Alkotmâny*:

Ne îndoim, că Maximilian Falk și-a 
dat sâmă despre ataourile sale comioe, în
dreptate cdntra politicei de naționalitate a 
partidei poporale. Ar fi naivitate din par
tea nostră, să așteptăm bunăvoința dela 
conducătorul semi-oficiosului german, care 
urcându-se pe paripul șovinismului maghiar, se 
încârcă a batjocori simțemântul național 
maghiar și politica națională a partidei po
porale. Bătrânul „Pester Lloyd“, organul 
german al liberalismului cosmopolit și al 
oavalerilor bursieri internaționali, apostolul 
de căpeteniă al geniului german în Un-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ tuși n’au putut s'o lase să mârgă pe stradă, 
ÎDtre nobilități, în mijlocul conductului. 
Contele Z. însă, care și aoum e forte sen
sibil pentru ceea ce va să fiică „bunăcu- 
viință“, îșl încrețesce fruntea și aruncă pri
viri Deamicale asupra bietei Wlassjewna; 
tinerii prinți X. făureso câte-va glume bine 
primite în contul bătrânei femei. Dâr ce-șl 
sfarmă ea capul cu tote acestea! In gene
ral (fie, vede ea bre pe aoeștl domni ? Pri
cepe ea ore „necuviința" ființei sale de față 
aici? — Ea nu vede decât cosciugul, în 
oare zaoe dragul și iubitul ei Șașa, și ca
rul mortuar, care duce pentru vecie unica 
și neprețuita-i ființă. Și numai la un lucru 
se gândesce, numai un gând îi apasă inima: 
gândul, că n’a putut însa-șl să închidă ochii 
scumpului ei copil, că nu în brațele ei și-a 
dat ultima suflare.

Cosciugul a fost ooborît în gropă, 
peste el se aruncă pământ și brușl. Vă
duva leșină, mulțimea rudeniilor și a cu- 
noscuților o înounjură și toți ișl dau silința 
s’o trezescă. Ișl deschide ochii, și-i rotesce 
odată împrejur, stringe mâna cu câțl-va 
brnenl, mulțumește pentru condolență, âr 
față de notabilități îșl arată respectul.

O petrec pănă la pfirtă, îi ajută cu 
grijă să se urce în trăsură. Ușa se închide, 
oaii plâoă.

Acum, și ceilalți grăbesc în grupuri 
la trăsuri. S’a încheiat ultima scenă a dra
mei, acum se pbte respira și oonversa mai 
liber. Durerea dispare din fețe și numai 
deoât poți vede espresiunl de fețe comune, 
obicinuite în tote (filele.

— „Cum domnă contesă, și d-ta ai 
onorat memoria amicului nostru ?“

— „Dâr nu trebuia s’o fac? Nu-țl 
aduol aminte de taur a, pe care mi-o ofe
rise fericitul ?“

— „Se înțelege, îmi aduc aminte... 
Fermecător, minunat! Tralala, tratala, așa-i 
că acesta îi era cântecul... Dâr d-vostră 
sunteți obosită, contesă. ’Ml dațl voiă să 
vă caut o trăsură ?“

— „D-ta ești forte amabii“.
— „Nu uita der, cher conte, că la noi 

a<fi e ședința comitetului“, (fise f'rumbsa fe
meia cătră elegantul ei cavaler.

— „Dâr cum să-mi pot uita, grațiosă 
ddmnă... dor’ afacerea acâsta stă mai pe 
sus de tote“.

— „Bine, contez în adevăr la d-ta. 
Au sosit petiții cu miile, o mare disouțiă 
are să se încingă. Nici nu sciu, în ce chip 
vom mulțumi pe toți acei nefericiți!“

Cavalerul borborosesce ceva despre 
ajutorul lui Dnmnefieu; dama îl amenință 
drăgălaș cu degetul și uroă în trăsură.

Cei rămași îndărăt de-odată ișl simt 
atinse urechile de un țipet grozav. Prințul 
X., pe care ori-ce domnă îl folosesce de 
curier, a fost trimis să afle causa. Prințul 
îșl duoe monoclul la oohiQ și 'vânturând cu 
bățul de plimbare, plâcă în direoția sgomo- 
tului. A ajuns la mormântul artistului și a 
vefiut întins pe pământ halatul lung și ne
spus de ridioul...

Trăsurile s’au dus. Pe ea o uitaseră 
pe mormânt. Der cine să se mai și gân- 
dâsoă la ea ? Tot omul îșl are năcazurile 
și preocupațiunile sale. Viâța nu dă timp 
și mijloc la gândirea, ca să fim cu băgare 
de sârnă față de cineva...

Și Wlassjewna a plâns încă mult pe 
mormântul lui Șașa. Vântul oaid și ade
menitor a ridicat marginile halatului ei. 
Norișorii aurii ai primăverii treceau peste 
oapul său în golul azuria nemăsurat. In ju-

E osca,
— De Baranzevich X. —

(Urmare).

III.
Conductul f'unebral înainteză pe strada 

principală. Penele negre de struț ale bal
dachinului se legănă în aer și scumpul 
cosciug îngropat cu desăvârșire în cununi 
și flori. Decedatul a fost personă fârte dis
tinsă și astfel, după cosciug mergeau o 
mare mulțime de cetățeni și militari cu 
decorații pe pept. Fața tutui ora era îcona 
tristeții și la pălăriile lor atârnau flor ne
gru. Astfel înaintâză, grupați în mod pito
resc, în depărtare respectabilă de văduva 
frântă de durere, pe care o petreceau doi 
generali în mare ținută..

Lângă ea se tîresce abia cu greu 
Wlassjewna. In loo de caftan portă un ha
lat lung, care îi împiedecă pașii; în loo 
de opinol domna și stăpâna i-a dat nisce 
ghete vechi, cari ii string piciorele. In îm
brăcămintea, cu care venise dela saț, to-
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garia, îmbreoat în oostum ou șinâre roșii- 
albe-vercjl înoercă să dea lovitură de morte 
partidului poporal, care s’a desbrăoat de 
orl-ce adevărat simțământ maghiar 'și e 
gata să jertfesoă oumpanilor săi de națio
nalitate nemaghiară unitate și oaraoterul 
național al statului! „Pester Lloyd" apără 
dinaintea nâstră, intregitatea și unitatea co
ronei, nu a regelui din Ierusalim, ci a re
gelui maghiar: nu e acăsta lucru ridicol 1

Amintitul 4i&r> pentru de-a dovedi în
țelegerile trădătdre de patriă ale partidei 
poporale ou ultraiștii naționali, amintesce 
punctul 13 din programul partidei poporale. 
Eată cum sună aoel punct din cuvânt în 
cuvânt:

„Partidul nostru voesce să observe cea 
mai prevenitore atitudine față cu naționa
litățile, și va apreoia postulatele lor, întru 
cât acestea sunt compatibile cu unitatea și ca
racterul național al statului „maghiar11, și 
doresoe; ca naționalitățile se se împărtă-, 
șâscă de un mod de tratare drept și echi
tabil".

Pote să afle un om ou minte sănătosă 
oeva de esoepționat în punotul acesta, jude- 
oând din punotul de vedere al intereselor 
„unității, și caraoterului național al statului 
maghiar Conoedem, oă un șovimst ultraist 
nu recunâsoe de drepte și echitabile nici 
pe aoele interese ale naționalităților, cari 
sunt compatibile ou unitatea și caracterul 
național al statului maghiar. Der aoela (șo- 
vinistul) ia atunci posițiă fățișă în contra 
legei de naționalitate dela 1868 și în con
tra alcătuitorilor și susținătorilor acelei legi: 
adecă în contra partidului guvernamental 
oare stă la putere dela 1867 încoce. Și apoi 
se soie, că „Pest. Ll.“ tot-dâuna a sprijinit 
guvernul actual și prim-redaotorul numitului 
4iar, nici ca publicist nici ca deputat n’a 
aflat și n’a încercat să escepțioueze vr’o- 
dată legea privitâre la „egala îndreptățire a 
naționalităților11 lege inspirată de înțelep
ciunea praotică și de moderațiunea spiri
tului național maghiar.

Partidul poporal stă pe basă de drept, 
și politica sa e îndreptată intr’aoolo, ca pos
tulatele îndreptățite (! ?) ale naționalităților 
să se mulțămiscă prin adevărata punere în 
praxă a acestei legi.

Pe oând paotul secret al lui Banffy 
ou Sașii, — după cum cjic guvernamentalii 
_  dovedesoe o isousință profundă și demnă 
de un bărbat de stat; pe atuool nisuințele 
partidei poporale de-a faoe ca să se res- 
peoteze legile, sunt privite ca înțelegeri 
eeorete cu naționalitățile. Pe oând „P. Ll.“ 
strigă „Osana 1“ la încercările de odinioră 
ale lui Hieronymi, pentru de-a paota cu 
Valahii, pe atunol la intențiunile drepte și 
echitabile desvoltate în programul nostru 
față ou naționalitățile, tot acel 4iar strigă 
„Pereat!“

Ore să nu soie Falk, că cestiunea na
ționalităților în patria nostră se pote re- 
solva numai prin esținderea libertății perso- 

rul ei domnesce liniște, liniștea caracteris
tică a oimiterelor. I-se părea, oă toți aoeia, 
cari odihnesc sub oorone și pietrii mor- 
menteie, și-ar durtni somnul adânc, și par’ 
oă pe deasupra pământului s’ar pute aucji 
respirul lor greu...

Țipetul bătrânei femei a făcut pe pă
zitorul oimiterului să ese din odaia lui 
oaldă. Asculta cu oohii de jumătate închiși 
privi în jur, și apoi cu pași rari pleca în 
direcția de unde se audia vooea.

— „Tu bătrână! Aucjl bătrână, ce 
faol tu aici, pe mormânt străin ?“

_  „Nu pe mormânt străin zac eu, 
tătuoule, ci pe al meu".

_  „Cum înțelegi tu asta? Vodi doră, 
oă aoolo au îngropat pe un domn de 
frunte".

— fost băiețelul meu, omule".
— „Fiiul tău?" și rîse ironio.
— „Da, scumpul meu fiu, îngerașul 

meu! D6r’ eu l’am crescut! Numai în el, 
drăguțul, îmi aflam bucuria și mângere... 
Copilul meu, — tu, oornora mea!... de ce 
m’ai părăsit, de ce ai lăsat pe bătrâna ta 
mamă?"

Paznicul cimiterului o conduse în că- 

nale și susținerea independenței nâstre con
stituționale, și oă egala îndreptățire a na
ționalităților se pâte mijloci numai prin 
practioarea cinstită a legii?

Puterea atractivă a he/cmoniei ma
ghiare (!!) s’o căutăm în moravurile politioe 
ale națiunei și în sublimitatea spirituală. 
Ore posede o putere de contopire acel stat, 
al cărui guvern, din interese de partid, îi 
despoe pe cetățenii de limbă străină de 
dreptul electoral? Și primatele Ungariei a 
făcut atent pe fostul ministru de culte, conte 
Csuky, că este nefericită acea politică na
țională, oare înstrăineză majoritatea cetă
țenilor prin introducerea de instituțiunl, oe 
vin în confliot ou convingerile lor religiose.

Nu politica naționalistă a partidei po
porale, ci politica bisericescă a partidului 
liberal mână apă pe mOra daco-românilor și 
panslavilor.

Dâcă astăcjl patriotismul lărmuitor 
arunoă suspicionărl și defăimări asupra par
tidei poporale și asupra oontelui Zichy, pen
tru politioa sa înțeleptă și dreptă față cu 
naționalitățile; faptul acesta nu detrage ni
mic din meritul luptelor înverșunate, pe 
cari aceștia le portă oontra statului schi
monosit prin amalgamisare creștină și is
rael! lă.

»Internatul academic român din 
Viena“.

Societatea academică „România 
Jnnă“ din Viena, v©4end referințele 
grele, cu cari âu a se lupta mulțl 
tineri români în decursul studiilor 
lor, a hotărît se înființeze cu oca- 
siunea jubileului ei de 25 de ani o 
fundațiune pentru susținerea tinerilor ro
mâni, cari studiezi in Viena și sunt 
lipsiți de mijlbce.

Pentru ajungerea acestui nobil 
și salutar scop, comitetul sus 4i80i 
societăți, representat prin d-nii: Dr. 
St. N. Ciurcu, ca președinte, Dr. 
Aurel de Onciul, Drd. med. A. Cră- 
ciunescu și Drd. A. Vajda-Foevod, a 
trimis liste de colectare în dinferite 
părți, a vend a se trimite numele co
lectate împreună cu listele contri
buitorilor, ale căror nume se vor 
publica în cțiare, la adresa d-lui Dr. 
Aurel de Onciul în Viena (XIII—4 
Pierrongasse 4.)

Detaiurile fundațiunei inițiate 
se pot vedb din următorul:

I, Societatea academioă social-Iiterară 
„România Jună" înființâză cu ocasiuuea 
iubileului ei de două-deci și cinci de ani 
sub numele de „Internatul academic român 
din Vienau o fundațiune pentru întreținerea 
tineretului român de lege creștină, care 
studieză în Viena și este lipsit de mij- 
looe.

II. Fondul neoesar pentru fundațiunea 
acesta se va forma prin colecte și prin 

sulia lui. Și fiind-că biata femeiă bătrână 
nu avea pe nimeni în lume, îșl deschise 
inima înaintea străinului.

„O, bâtrânule, bătrânule", cjIse clăti
nând din oap; „lui dău, nu i-a prea plăcut 
vieța asta, pilele vieții le-a petrecut sin
gur, deși mulțl erau în juru-i... Nevaetă-sa, 
Dumnezeu să-i ierte, pare-mi-se, că nu l’a 
iubit. Vecinie âspețl, plimbări, baluri! Pe
treceri, găteli, înfrumsețărl: acestea i-au 
răpit ei tot minutul, și tote aceste plăceri 
și-le făcea pe socotâla lui... L’a chinuit, în 
sfîrșit l’a ohinuit de morte și el era așa de 
șubred, sărmanul! Tot-dâuna i-am d,s : 
„Dragă, de ce intri în atingere cu ațâți 
omeni! Nopțile ți-le petreci fără somn, ai 
slăbit te-ai stors. Odihnesce-te, pentru 
Dumnezeu lasă pe aoei omeni!" Și el, 
scumpul, obiclnuia se-ml răspundă zimbind: 
„Așteptă, ‘WRssjewna, voiă odihni, void 
ave răpaus pă vecie". Aoum și-l’a aflat! 
O, Dumne4eule, Dumnedeule! In timpul 
din urmă s’a bolnăvit, a devenit trist, 
omenii i-se păreau spre greutate... în casă 
însă lărmuiau mereu, acolo nu era decât 
sgomot veolnio și pompă! In totă sera 
veniau mulțl omeni, și el, drăguțul, cânta 

taxele ctitorilor. Ctitori sunt personale 
(institutele, corporațiunile) cari doneză fon
dului odată pentru tot-dâuna suma de o 
mie da florini sâu de două mii de lei.

III. Capitalul fundațiunei rămâne nea- 
taoabil, folosindu-se spre scopul menit nu
mai veniturile lui. Averea fundațională se 
va administra de comitetul sooietății „Ro
mânia Jună“, sub controla unui ourator de 
șâpte membri.

IV. Modalitățile administrării și ale 
conferirii benefioielor se vor stători prin 
un regulament special, adaus actului fun- 
dațional, reservându-se otitorilor dreptul 
de a designa câte un benefioiat.

Recomand căldurosului sprijin 
al publicului românesc acâstă lău
dabilă și prea salutară inițiativă a 
societății tinerimei ndstre din Viena.

SOIRILE D8LE!.
— 27 Februarie.

Din Bucovina. Cetim în „Gaz. Buco
vinei". Nou-numitul Archiepiscop și Metro- 
polit Arcadie Ciupercovici, a oferit pentru 
scopuri filantropice și culturale suma de 
500 fl. și anume: pentru împărțire între 
sărmanii, fără privire la confesiune și na
ționalitate, din orașele Cernăuți, Rădăuți și 
Câmpulung câte 50 fl,; societăților: „So
cietatea Domnelor române", „Societatea 
D-nelor rutene", „România jună în Viena", 
„Școla română" în Suceavă, „Lumina" în 
Cernăuți, Societatea de ajutorare a amplo- 
iaților auxiliari (diurniștl)" în Cernăuți și 
șcâlei poporale gr. or. de 4 clase în Cer
năuți câte 50 fl. — Aceeași fbiă comunică: 
Din incidentul valorâsei sale vorbiri din 
28 Februarie a. o. în camera din Viena, 
d-1 deputat, baronul Vasilco este obiectul 
celor mai mari ovațiunl. Soți de principii 
și amici de ai D-Sale din tote părțile îl 
felioită călduros pentru bărbatesca apărare 
a causei nostre naționale. Intre mulțimea 
de gratulanțl amintim sooietatea politică 
„Concordia11 din Cernăuți, oare încă i-a adre
sat o depeșă de mulțumită.

— o —
Scene scandalose în Roma. Numai 

acum publică diarele mai amănunțit sce
nele scandalose petrecute în 4lua dimisio- 
nărei cabinetului Crispi. Etă unele dintre 
aoele scene: Când declară Crispi în ca
meră, că regele a primit dimisiunea cabi
netului se iscă un tumul nedescriptibil, chiar 
și damele de prin loge băteau în palmi și 
striga cât puteau: „Evviva îl re!" Stânga 
estremă începu a arunoa insulte la adresa 
lui Crispi, a fluere, a bate cu piciorele și 
a striga: „Afară, afară cu bandiții!" Afară 
cu tâlharii și uoigașii!" Tribunele la rândul 
lor acompaniau pe deputății oposiționall. 

I In fine miniștrii părăsiră sala între strigă
tele și urletele massei, care necontenit ges- 
tioula și amenința. Intr’aceea pe Monte 
Citorio și pe piața Colonna se adunase o 

în conținu, ospeții îl ascultau, aplaudau, îl 
lăudau, preamăriau... Cea mai păcătâsă însă 
e femeia lui, singur ea aduna ospeții, ea 
singură e pricinuitorea morții iubitului 
meu! Nu erau ei unul pentru altul, se deo- 
sebiau forte mult: el, iubia vieța familiară, 
der femeia... umbla înoooe și încolo și îi 
plăceau sindrofiile! Câte parale l’a oostat 
tote acestea — grozav de mult!... Oând el 
se nisuia să-i descopere starea, în care se 
află, — Domne, cum se înfuria femeia, 
oum da cu piciorul în pământ... se făcea, 
că mâre — domnii cei mari numeso acâsta 
„leșin". Ei, dâr el ceda, că inima lui era 
de aur. Femeii îi plăcea grozav așa oeva... 
bietul meu copil se făcu tot mai trist. Se 
bolnăvise, și astfel a pierit ângerul meu !“

Wlassjewna îșl mai reaminti anii co
pilăriei lui, plâase și vorbi mai departe. 
Paznicul cimiterului trăgea puternic din 
lulea, îșl olătmă capul cărunt acum în 
semn de compătimire, acum minunându-se, 
er cânele lui mare și negru ii sări pe 
umeri și se freca de grumazii usca',1 și 
sbârcițl ai bătrânului.

(Va urina.) 

mare mulțime de popor, care făoea o larmă, 
asurditore și fluera pe miniștri cari ieșau 
din edificiul camerei. Crispi se refugia pe 
o stradă laterală. Demonstranții începură 
apoi a percurge diferite strade spărgând 
ferestri, galantare și producând scandale 
oribile. Prințul Odescalchi, care din întâm
plare se ivi în fața masselor turbate, fu în- 
preșoat cu tină in față și fu provocat să 
strige „Vivat Menelik!" De-6rece însă prin
țul nu voi să asoulte de poporul sălbatec, 
el fu insultat în modul cel mai dejositor. 
Asemeni scene s’au petrecut nenumărate în 
acea cji, far’ de-a pute fi împedecate de 
polițiă și milițiă.

— o —
Societatea „Carpații" din Bucuresci 

a organisat pentru cfiua A0 Sâmbătă 2 Mar
tie st. v. în sala Hugo un bal pentru spo
rirea fondului său. Intre alte joourl va fi
gura la acest bal și „Romana". Având în 
vedere scopul eminamente cultural româ- 
neso, arangiatorii speră, că balul va fi 
visitat de toți binevoitorii soo. Carpații. 
ArangiatorI sunt următorii domni, membrii 
în comitetul societății: G. I. Fitiș, I. A. 
Ciur a, I. Țetew, G. N. Căciulescu, D. Z. Fur
nică și G. Bedițeanu.

—o —
Terg de cai pentru milițiă. Din causa 

lipsei de cai la milițiă, ministrul comun de 
resbel anunță târgurile din a. o. din Ardei, 
când și unde se vor cumpăra oai pentru 
milițiă și anume: In comitatul Solnoo-Do- 
bâca, târgul va fi la Deșiu în 16 Martie 
a. c., în oomit. Turda-Arieș, la Ghiriș 17 
Martie a. c,, în comit. Mureș-Turda, la 
Târgul-Mureșului (M. Vâsârhely) 19 1. c., 
în comit. Târnavei-marl, la Cohalm în 21 
1. c., în comit. Brașov, la Brașov în 23 
1. c., în comit. Trei-scaune, la Sz. St. Geor- 
giu în 24 1. c., și la Zabola în 26 1. o., in 
comit. Sibiiului, la Sibiiu în 28 1. o. La 
aceste târguri va fi de față o comisiune 
militară, care va cumpăra oaii corăspuntjâ- 
torl pentru milițiă. Vor fi oumpărațl numai 
aoei cai, cari au etatea dela 4—7 ani și 
oel puțin 158 om. înălțime. Oaii trecuțl de 
7 ani și mai mici de 158 cm. la niol un 
cas nu vor fi cumpărați. Afară de aceea se 
vor mai cumpăra și mânzl de câte trei ani 
cari sunt bine desvoltațl și de rassă nobilă

Cestiunea celor doi macedoneni, 
d-nii Dr. P. C%nsiWcî și Filip Apostolescu, 
cari ca membri ai Eforiei șoolelor române 
din Bitoliu au mers la Bucuresci pentru 
a solicita ajutorul guvernului român în fa
vorul acelor școle, — a fost discutată în 
camera română. Au vorbit în favorul Ro
mânilor Macedoneni d-nii: Scorțescu, N. 
Ceaur-Aslan, N. Fleva, G. Dobrescu și Ionel 
Grădișteanu.

După o disouțiă înfocată, lă care a 
luat parte miniștrul-președinte Sturdza și 
ministrul de interne Stolojanu, se propune 
a se vota încredere guvernului, ceea ce se 
și face cu 98 voturi contra 21.

— Adunarea de protestare, oe se con- 
chiămase pe Dumineoă in afaceroa celor 
doi Macedoneni nu s’a ținut, fiind-oă gu
vernul a renunțat la espulsarea lor.

Societatea geografică română 
sub Augusta presideuță a 31. S. Regelui 
Alteței Sale Regale Prințului Ferdinand

Conform art. 13 din statutele Socie
tății, în numele Comitetului, subsemnații 
au onâre a convooa pe toți domnii socie
tari a-8e întruni în adunare generală obli
gatorie la 2, 3 și 4 Martie 1896. la 8’/2 
6re sera, în sala de ședințe a Senatului. 
Ședințele vor ti presidate de Majestatea 
Sa Regele.

Programa lucrărilor: Sâmbătă 2 
Martie 1896, âra 8‘/2 sera: 1) Raportul 
anual al d-lui Secretar General G. I. Laho- 
vary. 2) D-1 V. A. Ureche'. Despre coloni- 
sările cu Sârbi dintre 1808-1812 și alte 
documente din aceeași epocă. 3) D-1 C. 
Chirw. Despre esploatarea Telefonelor și a 
Cablelor subterane și submarine.

Duminecă 3 Martie, 6ra 8'/2 sera. 1) 
D-1 Gr Tocilescu'. Raportul asupra concur
surilor. 2) D-l lonescu Gion G.: Planul
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unei istorii a Buouresoilor. 3) C. Alimăni- 
șteanu: Sondagiul dela Mărculesol-Bărăgan. 
4) D-l 1. 1. Dacian: Ferdinand de Les- 
seps.

Luni 4 Martie 1896, ora 8l/2 săra: 1) 
D-l T. Burada: Despre „Secțiunea Valacă 
din esposițiunea etnografioă din Praga din 
anul 1895“ și despre „Românii de peste 
Dnistru din Gubernia Oamenitz-Podolsk și 
Oherson". 2 D-l Constantin 1. Lupa: Din 
legendele întemeierii oâtor-va comune din 
județul Putna. 3) D-l Glian dela Gruia: 
Despre Insulele Ioniene. 4) Ședința intimă 
pentru questiile administrative și financiare 
ale Societății.

Bucuresci, Martie 1896.
Vioe-președînți:

General G. Mânu. General C. Barozzi
Secretar-General: George 1. Lahovary.

NT. Tribunele și lojile din sala Sena
tului sunt la disposiția publicului, care ar 
dori să asiste la aceste conferințe.

Academia IRomână
Sesiunea generală din anul 1896.

(Urmare.)

7. In urma deoisiunii luate de Aca
demie în ședința dela 29 Martie a sesiunii 
.generale, s’a făout începutul publicațiu- 
nilor de documente istorice din Fondul 
Frincesa Alina Știrbei prin continuarea și 
terminarea coleoțiunii de Acte și documente 
privităre la Istoria Benascerei României, în
cepută de seoretarul d-v6stre general ou 
ajutorul I. P. S. Sale Metropolitului Pri
mat, pe atunci Episcop de Argeș, și al 
d-lui D. C. Sturdza-Șoheianu. Continuarea 
acestei publioațiunl s’a început ou tomul 
'VI, destinat a cuprinde desbaterile și ao- 
tele celor două DivanurI ad-hoo dela Iași 
și Bucuresol și prooesele verbale ale Co- 
misiunii europene, formate din represen- 
tanții Puterilor garante. S’a tipărit partea 
l-a a tomului VI, cuprinzând lucrările Di
vanului ad-hoo al Moldovei. Partea 2-a se

__ I 

va tipări în anul viitor și va cuprinde Di- i 
vanul ad-hoo al Munteniei și Comisiunea 
■europeană.

8. Nu s’a putut începe în acest an 
tipărirea Bibliografiei românești, cu a cărei 
întoomire și publioare a-țl însărcinat pe d-l 
Biblioteoar al Academiei I. Bianu. Strân
gerea materialului pentru desorierea căr
ților din secolii XVI și XVII causeză ore- 
care întârZiere, pentru-că unele din acele 
cărți nu le posedă Biblioteca Academiei, 
:seu de loo, seu numai în esemplare defec- 
tuose. S’au făcut mai multe olișeurl de fac
simile, a căror eseoutare ârășl ia un timp 
mai îndelungat. Lucrarea va înoepe a se 
tipări în cursul acestui an,

9. S’a înoeput tipărirea Catalogului 
analitic al manuscriptelor. Acestă lucrare 
•este în mare parte pregătită, și în anul 
viitor tipărirea ei va pute înainta repede.

10. Catalogul descriptiv al documentelor 
tdin ooleoțiunea Academiei nu a putut în- 
.cepe să se tipăresoă în acest an, din causă 
<eă traducerea său resumatele numeroselor 
documente slavone nu s’au putut prepara. 
In anul viitor, publioațiunea se va înoepe 
.§i va înainta repede.

11. Au rămas a se tipării în anii ur
mători: a) Țăranul român de d-l Gr. G. 
’Tocilescu, lucrare premiată la 1882. b) Ca
talogul inscripțiunilor antice descoperite in 
țtiă, de d-l Gr. G. Tocilescu, conform de- 
cisiunii Academiei dela 28 Martie 1894. c) 
Tomul II din Psaltirea publicată românesce 
ila 1577 de Diaconul Coresi, lucrare cu care 
este însărcinat colegul nostru d-l B. P. 
Hasdeu. d) Discursurile și alocuțiunile M. S. 
Regelui in anii 1866—1891, din carl, con
form deoisiunii luate la 1890, s’au tipărit 
intâiele 10 cole, e) Flora Dobrogei, de 
răposatul nostru Coleg Dr. D. Brâudză, a 
fost premiată la 1887. Manuscriptul s’a 
restituit autorului pentru a-1 revede și 
completa. Lucrarea se va pute publica în 
.starea, în oare autorul a lăsat’o.

12. In anul acesta s’a intrat în rela- 
țiune de schimb de publicațiunl cu Uni
versitatea aela Juritiv (Dorpat) în Rusia.

(Va urma-)

Coresp. part, a „Gaz. Trans."
Bihor, Martie 1896.

On. Redacțiune! Am oetit în On. 
„Gazetă" despre noua ordinațiune ministe
rială, după care căsătoriile între romano- 
catoliol și greco-oatolicl nu sunt a se so
coti de mixte, pentru-că sunt o oonfesiune 
și nu mai în rituale se deosebesc.

Mulțl se vor fi mirat de acestă mi
nisterială constatare, dâr nu-i de mirat. Oa 
esemplu aduo întâmplările din oomuna Bi- 
caciu, protopopiatul Ținea, cari vorbesc în 
de-ajuns.

In aoâstă comună erau două confe
siuni : greoo-orientall și romano-oatoliol; 
de-odată însă 10—12 familii (cu totul sunt 
vre-o 70) se fac gr. oat. Ca să nu fiă „ne- 
mângăiețl“, li-se și trimite administrator, și 
acesta „pentru mângâierea sufletelor", le 
servesce în biserica rom. cat. 1

Apoi oe mai lucru mare; de ce să 
nu se râge în biserica oatolicilor, dâcă 
aceștia le conced? Ba catolicii sunt și 
„mai ospitall", căci neavend uniții tot- 
dâuna preot, îi primesc să se roge îm
preună cu ei. Așa apoi s’a întâmplat, că 
eșind catolicii cu procesiunea la ohipul S. 
loan, Românii uniți formau ebda convoiu
lui. Uude vă trebue mai mare „unitate" ?

Intr’un timp spiritele se mai molco
mise, când âtă vine „Bobotâza", sărbătore 
mare și de buouriă la Români. Ce-o fi 
acuma, căci catolicii nu umblă cu crucea? 
Se pun deci câți-va pe sanie și merg la 
curtea gr. cat. în Orade și cer preot la 
sânțirea caselor, ce au și oăpătat. Acuma 
să veZl târg: umblau în ajun doi popi cu 
crucea, apoi pe la porțl câte 10 inși, băr
bați, femei și prunci, de cugetai, că se 
umblă cu „turca" și nu cu s. cruce.

In Z*ua de „Botobâză" s’a sfințit apa 
în biserioa gr. or. Aici erau și femei de- 
ale uniților, și la luarea apei era aprope să 
fiă lucrul de cap între muieri, căci îndru
mau pe cele unite să mergă la catolici 
după apă.

De-altmintrelea preotul gr. cat. nu 
are a se plânge, căci a avut bună primire 
atât la plebanul catolic, cât și la notarul 
calvin', ba fîșpanul capitlului rom. cat. a 
trimis trăsura ca să-l ducă și în pustă, pote 
că va afla și aoolo vre-un credincios.

Câtă dragoste are d-l fișpan cătră 
„Bobotâza" Românilor, deși în anul trecut 
chiar în Zlua acestei sărbători a purtat 
gunoiă ou birișii 1

Deși susțin, că cea mai mare osândă 
pentru noi Românii e desbinarea în două 
confesiuni, eu nu sunt contrar al nici 
uneia din ele, ba sunt de părere, că ar fi 
o norooire pentru noi, decă în comunele 
mixte, minoritatea s’ar alătura întot-deuna 
lă majoritate, ca astfel mai ușor să potă 
susțină biserica, scola, preot și îevățător. 
In cașul de față însă nu cred, că cine-va 
să aprăbe procederea greco-catolioilor, când 
pentru câte-va familii, cari nu din atra
gere său convingere, ci din resbunare se 
fac uniți — se amestecă și prin acâsta 
ațîță focul urei între frați.

Gând bioăcenii, fără amestecul oatoli
cilor, ar fi trecut toți la unire nu ași fi 
prins pena ca să vă scriu, și nu ași oon- 
damna nici pe bicacenl, nici pe uniți; 
dâr între împrejurările de față mă aflu îndato
rat să vă vestesc uoeste triste întâmplări.

Cum s’a înoeput desbinarea între 
bieăcenl, void descrie după ce vom trece 
ou totul peste alegerea, respective întărirea 
de protopop în traotul Tioca, căol acâstă 
alegere are legături cu causa bicăcemlor, 
ți pote că și unii superiori de ai noștri vor 
avă parte din „menitul" aoestui scandal.

„Jlinor".

Raport asupra stărei sanitare și mișcărei 
poporațiunei din orașul Brașov in 1895.

Starea sanitară din anul trecut nu 
pote fi numită favorabilă. Cu tăte oă în 
1894 încă bântuise o epidermă de vărsat, 
totuși în anul acesta se ivi din nou scar
latina prin luna Februarie, și-și ejunse 
culmea în Iunie mai ales în Dârste și Nou, 
și prin Septemvre în oraș și suburbii, așa 
că la finea anului erau înregistrate 221 

oasurl de soarlatină, dintre cari 135 s’au 
finit cu vindecare, 74 cu morte și 12 au 
rămas în cură. Deci proectul mortalității 
este 33.4.

Dintre alte bole sunt a-se aminti: dif- 
terită 47 cașuri, bubat 40, pojar 38, tușă 
măgărâscă 6, tifus 31, lăuziă 4, friguri 10 
și influenza 4 cașuri. Au murit: de difte- 
rită 13, bubat 1, tifus 5, aprindere de plu- 
mânl 23, tuberculosă 86, lăuziă 7, catarh 
de intestine 63 și de influenză 2 persone.

E de observat, că oasurile de tifus 
în anul treout au fost mai dese ca în 1894, 
dâr s’au finit numai pe jumătate ca în 
1894 cu mârte (10—5).

Cu totul au murit anul trecut 714 
persone (389 bărb. 325 fem.), dintre cari 
43 străini. Procentul mortalității generale 
faoe 20 la miiă. După confesiuni au murit: 
rom. cat. 197 (109 b. 88 f.); evang. lut. 
161 (84 b. 77 f.) helv. și unit. 48 (28 b. 
20 f.) gr. or. și gr. cat. 286 (152 b. 133 f.) 
și isrl. 22 (15 b. 7 f.)

S’au născut cu totul 958 (499 b. 459 
f.) După confesiuni s’au născut: rom. cat. 
247 (123 b. 124 f.); ev. lut. 224 (121 b. 
103 f.) helv. și unit. 99 (52 b. 47 f.) gr. 
or. și gr. cat. 365 (191 b. 147 f.) și isrl. 
23 (12 b. 11 f.)

S’au sinuois 9 indiviZl.
Dintre oopiil nou născuțl au murit 

înainte de-a ajunge etatea de un an 168 
(95 b. 73 f) și bătrâni peste 80 ani au 
murit 34 (11 b, 23 f.)

„ALBIM A“ în 1895.
Raportul Consiliului de administrațiune 
cătră adunarea generală a acționarilor din 

28 Martie 1896.
(Urmare).

Direcțiunea D-vostră crede, că prin 
înființarea aoestui așeZământ de binefacere 
a interpelat în modul oel mai oorăspunZâ- 
tor intențiunea §-lui 62 punct g, din sta
tute, care dispune, ca cel puțin 2°/0 din 
profitul curat să se dea pentru scopuri de 
binefaoere, venind prin binefacere și în 
ajutorul instrucțiunei, că a umplut un gol 
de mult simțit și a făcut înoeputul, oa 
alțl factori mai competențl să cugete se
rios la înființarea unui internat de băețl 
pentru adăpostirea număroșilor tineri ro
mâni, oarl studiâză la șcâlele medii din 
Sibiiu.

Vă rugăm să luațl spre scire cu apro
bare acest aot al direcțiunei, și să dațl es- 
presiune la prooesul verbal mulțămitei 
D-vostră cătră Reuniunea femeilor române 
din Sibiiu pentru neprețuitul ajutor, ce 
ni-1 dă, pentru zelul și abnegațiunea, cu 
oare a îmbrățișat realisarea acestui act de 
binefacere.

Fondul de garanță de 200,000 fl. al 
scrisurilor nostre fonciare, în sensul §-lui 
97 din statute este creat din capitalul so
cial. Tot acel §. autorisâză însă pe adu
narea generală ca atunci, oând va fi posi
bil, să devinculeze acestă parte însemnată 
a capitalului social, creând alt fond de 
garanță din fondul special de reservă.

Acest scop l’au urmărit adunările ge
nerale dela 1892 înoâce, de când au oreat 
fondul speoial de reservă, dându-i re
surse bogate și dotându-1 tot în mod 
generos, încât astăZl, decă veți bine
voi a primi propunerea direoțiunei cu pri
vire la distribuirea profitului net, din acel 
fond, deja în al cincelea an al esistenței sale, 
veți fi în stare se creați fondul de garanță al 
scrisurilor fonciare, prin ce veți contribui 
mult la augmentare creditului institutului 
în sus și în jos.

Depresiunea cursurilor de bursă la 
efeote, ni-au causat și nouă daune transi- 
torie și anume: la centrală de 3757 fl. 71 
cr.; er la filială de 7260 fl. 28 cr., cu care 
s’au debitat fondul speoial de reservă.

După ordinea vechimei ies din consi
liul de direcțiune domnii Io:m Hannia și 
loan Fopa, cari în sensul §-Jui 36 din sta
tute se pot realege.

După acestea dați-ne voie să Vă es- 
punem mișcarea operațiunilor principale în 
cursul anului 1895.

(Va urma.)

SOIRI ULTIME.

Milan, 9 Martie. „Secolo" rapor- 
teză, că cu ocasiunea sortărei osta
șilor, ce aveau se întreprindă o es- 
pedițiune în Africa, în casarma re
gimentului 67 s’au petrecut scene 
furtunose. Ostașii așecjațl în rând în
cepură se se resvretescă si se strige: „Nu 
vom merge la abatoriul" In ast-fel de 
împrejurare a trebuit se se lase sorta
rea neisprăvită. Intre pionerl și bersa- 
glierl, cari erî au făcut serviciul de 
polițiști, de-asemenea este mare agi
tațiune și aplicare spre resvretire.

Londra, 9 Martie. Se anunță din 
isvor demn de încredere, că guver
nul regelui Umberto se. teme de revolu
ția și din astă causă a și început trac- 
tările de pace cu regele Menelic.

Belgrad, 9 Martie. (Telegr. lui 
„N. Fr. Presse") Cu ocasiunea ilu
minației, ce s’a făcut aici în 5 Mar
tie, cu prilegiul aniversării urcărei 
pe tron a regelui Alexandru, clădi
rea legațiunei române, ce nu eră ilu
minată, a fost bombardată cu pietrii 
din partea mulțimei, ce cutriera 
stradele cu musica în frunte.

Budapesta, 9 Martie. Foile de 
aici publică următdrea telegramă 
datată din Bucuresci: Pentru înaugu- 
rarea unei acțiuni paralele în Bal
cani între România și Grecia, atât 
aici,cât și în Atena se observă o 
hotărîta înclinare de-a eși din reser- 
va de pană aci, alfiturendu-se în mod 
formal la tripla-alianță. '

Petersburg, 9 Martie. Diarul 
„Nowje Wremja11 a deschis o listă de 
subscripțiune pentru acoperirea spe- 
selor, cu cari se se trimită un des
părțământ al ,. Crucei roșii" pentru în
tărirea regelui Melenik în Abesinia.

Li t e r at ass’ ă.
Din partea Iustitutului de Editură 

Ralian și Ignat Samitca din Craiova pri
mim volumul In Exil, de Z. C. Arbore. 
Volumul acesta prin faptul, că coprinde 
amintiri reale și trăite de însu-șl autorul, 
este de un interes particular pentru noi, 
dând la ivâlă, pe lângă amănunte intere
sante din viâța revoluționarilor ruși oele- 
bri, partea oea mare ce au luat-o Româ
nii oa Eugeniu Lupu și N. Zubcu Co- 
dreanu în aceste mișcări umanitare ale 
veacului.

Cetitorii vor găsi capitole, unul mai 
atractiv și mai captivant decât celalalt, a 
căror cetire te ține într’un fel de înoor- 
dare oontinuă și stârnesce cea mai sin
ceră compătimire pentru cei ce sufer.

Recomandăm cu plăcere lectorilor 
procurarea aoestui prețios volum, care se 
pâte cumpăra dela orl-ce librăria pe pre
țul de Lei 2,50.

Contra dinților falși. Profesorul 
Kronlein din Ziirich ținu nu de mult o 
prelegere despre dinții falși, în care prele
gere el aminti mai multe lucruri intere
sante. Forte des se întâmplă dise Kron- 
lein, că dinții falși să înghite, pișe apoi 
că el însuși a făout 37 de operații în gât 
din causa acâsta și încă operații forte pe- 
riculose, așa că 8 dintre indiviZii operați au 
și murit. De aceea, el e de părere, că 
acei omeni, cari au dinți falși, peste nâp- 
te să și-i ia din gură, âr acei dinți, cari 
au început a-se strica, să-i repareze oât 
de în grabă.

0 ciudată societate. Aveam pănă 
acum liga în contra sărutatului în oontra 
salutului prin scoterea pălăriei, și în oon
tra strângerii de mână. In Germania s’a 
format acum o ligă în contra obiceiului 
de-a pune mânile în buzunar. Aoâstă aso- 
oiațiune portă oiudatul nume de Antihand- 
indenhosentaschenhalienverein.

Proprietar: Murețianu.

Redactor responsabil: KSaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.40
Renta de cordne ung. 4% • . • 99.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’///o . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% 101.80
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% • • . 96.75

Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.25
Imprum. ung. ou premii .... 158.— 
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 144.— 
Renta de hârtie austr...................101 20
Renta de argint austr......................... 101.25
Renta de aur austr.............................. 122.85
Losuri din 860   148.75
Acții de ale Băncei austro-ungară. 994.—

Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 419 50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 380.50
Na'poleondorl.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . . 59.05
London vista....................................120.70
Paris vista.................................. 47.87*/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.50
Note italiene.................................. 43.10

„FURNICA" cassa de economii societate pe acțiuni în Făgăraș.

Din 10 Martie 1896.
Cursul pâetei Brașov.

Banonote rom. Gumo. 9.50 Vend. 9.54
Argint român. Gump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Gump. 9.55 Vend. 9.58
Q-albenI Camp. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Cump. 1.24 Vend. 1.28
Mărci germane Oump. 58.90 Vend. 59.05
Lire turcescf Oump. 10.76 Veni. 10.90
Boris, fono. Albina 5°/o 10140 Ven 1. 101.25

c o w " c A p. r.
Domnii acționari ai „Cassei de economii „FURNICA11 societate pe acțiuni", se învită prin acesta 

în virtutea §. 16 al statutelor societății la

a ZlI-a adunare generală ordinară,
care se va ținea la Făgăraș, Miercuri, în 8 Aprilie 1896 st. n. înainte de ame^T la 10 ore în localul societății.

O BIE CTELE:
1. Raportul anual al direcțiunei, bilanțul anului 1895 și raportul comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului rea lisat conform bilanțului.
3. Ficsarea prețului marcelor de presență, pentru direcțiune și pentru comisarul de cp-
4. Alegerea, conform §§. 30 și 57 diu statute a 2 membrii în consiliul direcțiunei în locul cdor eșițî.
5. Eventuale propuneri făcute în sensul §. 27 lit. g. din statute.
Domnii acționari, cari în sensul §§. 17, 18 și 19 din statutele societății voiesc a participa în per- 

s6nă seu prin plenipotențl, sunt rugați a-și depune la cassa societății seu la institutul de credit și de eco
nomii „Albina" în Sibiiu, acțiunile lor și eventual dovezile de plenipotență cel mult pănă în 7 Aprilie 1896 st. n.

Făgăraș, în 22 Faur 1896. Direcțiunea.

Dbmna Marie Balogh născ. 
Schneider în numele seu cum și 
al copiilor Kălman, Josefine și Jo
sef, cu adâncă durere fac cu
noscut încetarea din vieță a iu
bitului lor soț și părinte

Contul "b 11 nxxtui 1 ui 1•9

ACTIVE
Cassa în numerar...................................
Cambii escomptate. . fi. 373,050.10 cr. 
Credite cambiale cu aco

perire hipotecară fi. 64,878.10 cr. 
împrumuturi pe obligațiuni cu cavențl 
Efecte ..............................
Realități, casa societății 
Diverse conturi debitâre 
Mobiliar.........................

după amortisare de .
fi. 493.52 cr.

49.35 „

fi. cr. PASIVE fi. cr.

5,278 74 Capital social:
300 acțiuni ă fi. 200 ......................... 60,000 —

20 Fondul de reservă.............................. 10,815
437,928 50 Fondul de pensiuni al funcționarilor . 1,680 —

28,934 — Depuneri spre fructificare.................... 388,261 55
3,602 10 Cambii reescomptate......................... 64.795 —

61,156 Interese transitbre anticipate 766 56
737 54 Dividende neridicate.......................... 68 —

Diverse conturi creditbre.................... 2,383 71
444 17 Profit transpus din a. 1894 fi. 853.29 cr.

Profit curat . . . „ 8,458.14 cr. 9,311 43
■538,081 25 538,081 25

ALEXIUS BALOGH 
p ă I ă r i e r, 

decedat în 4ina de 9 Martie a. 
c. la 6ra 3% d. m. împărtășit 
fiind cu sf. taine, în etate de 
60 ani și al 25 lea al fericitei 
sale căsătorii.

Remășițele pământesc! se vor 
depune spre veclnică odihnă în 
11 Martie la 3 ore d. a. din casa 
sa propriă Ulița nouă Nr. 32 în 
cimiteriul bisericei rom. cat. din 
Blumena.

Requiemul se va oficia Joi 
în 12 Martie la 8 ore dimineța 
în biserica romano-catolică.

Fiă-i țârîna ușbra! 
Brașov, 10 Martie 1896.

Făgăraș, 31 Decemvre 1895.
JBasiliu Itatiw m. p., 

președinte.
SSasiliu Stanciu m. p., 

membru al direcțiunei.
Iiiliu SBanu m. p., 
membru -al direcțiunei.

loan Ifiejenariu m. p.,
comptabil.

Nîcolau ©osgaria m. p., 
membru al direcțiunei.

loan Turcii m. p., 
membru al direcțiunei.

Uimitele €Tiisiea*ianu m. p. 
membru al direcțiunei.

Subsemnatul comitet am esaminat contul present și confrontându-1 
liare ale societății ținute în bună regulă, l’am găsit în consonanță cu aceleași și esact.

Făgăraș, 6 Faur 1896.
O o m. i t e t u. 1 d.e supraveghiere:

6regos*iu iWegrea m. p., Oierasim Graiiia m. p., losif ILissai m. p.

cu registrele principale și ausi-

DEBIT
Interese: 
pentru depuneri spre fuctificare . .

S p e s e:
Salarie, imprimate, porto, 
remunerațiunl, diverse fi. 3,908.73 cr. 
Maree de presență . . 980.— cr.

Contribuțiune: 
directă........................ fi. 1,847.64 cr.
10% dare la interesele 
spre fructificare . .

Amortisare: 
10% din mobiliar .

Profit transpus din a. 1894 fi. 853.29 cr. 
Profit curat . . . fi. 8,458.14 cr.

fl. 1,864.05 cr.

1895.

fi. cr. CREDIT fi. cr.

Profit transpus din anul 1894 . . .
Interese:

853 29

19,005

4,888

19

73

dela cambii escomptate fi. 32,103.38 cr. 
dela împrumuturi pe
obligațiuni cu cavenți „ 2,594.39 „ 34,697 77

T a c 8 e:
pentru transcrieri de acțiuni . . .

Chirie:
14 —

3,711 69
dela casa societății.............................. 1,401 33

49 35

9,311 43
36,966 39 36 966 39

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 noue, pe care trece tramvaiul 
spre gară, din complexul sub Nr.. 
top. 10651/1 10652 și 10653, care 
loc este în mărime de 2343 metri 
cuadrați și pe care se pote edifica 
o vilă.

2. Un Ioc aprdpe de gara Bra
șovului pe lângă strada tramvaiului 
spre gară în mărime de 1147 me
tri cuadrați Nr. top. 10727/1.

Pentru vânzarea acestor dou& 
lucruri se va ținea licitațiune ver
bală în 19/31 Martie 1896 în can
celaria advocatului, Nicolae Strevoiu 
Brașov cetate piața cailor Nr. 6.

Pănă la $iua licitațiunei sg 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..

Făgăraș, în 31 Decemvre
ISasiBiu BSathi m. p., 

președinte.
BjsIîbb m. p.,
membru al direcțiunei.

loan Dejenariu m. p.,
comptabil.

ISasiliu Stancin m. p., loan Turcii m. p.,
membru al direcțiunei. membru al direcțiunei.

Nicolau ©osșaria m. p. JDemctrie țlhisiea'ianu m. p.,
membru al direcțiunei. membru al direcțiunei.

Subsemnatul comitet am esaminat contul present și conirontându-1 cu registrele principale și ausi- 
liare ale societății ținute în bună regulă, l’am găsit în consonanță cu aceleași și esact.

Făgăraș, în 6 Faur 1896.
Comitetul ele supraveghiere:

<Mi*egoriu Negrea m. p., Oierasâm ^raina m. p. S®sâf Siissafi m. p.

(mserțiwi și r@clame>
Suntă a se adresa subscrise^ 

administrailuna. in cașul pu- 
biicăr i unui anunciu mai mult 
de odată se face scădenwnt, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muite-ori.

Admioistr. „Gazeta Trans11..

IRf" Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“ 

& 5 cr. se o o tu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


