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Ketoțiunei. AfUninistrațiiiiiea, 
și Tipografia:

Brașov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefranoste nu te 

primeso. — Manuscripte nu se 
rotrixnet.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașov și la ur- 
mătdrele Birouri do anunolurl: 

în Viena: X Dukes, Hsinrtch 
Schalek, Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergcrg, Eckstein Bernat: în 
Bucuresci: Agcnce Havas, Suo- 
GursaJe de Bon man in ; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prațul Inaorțlunllor: o seria 
garmond pe o coldnă 0 or. și 
fiOcr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.
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„Gazeta" iese în ilă-care dl
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pg un an 12 fl.. pe șese foni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

îmin România si străiBătaio: 
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci. 

8e prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. Qoieotori.

Armamentul pentru Brașov 
adminiBtraținnna, piața r-nare, 
Târgui Inului Nr. 30 etaglu 
I.: pe un an 10 fl.. pe șăse 
luni S fl., j?e trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 cr. v. a. 
seu 16 bani. Atât abonamen
tele aât și ineerțiunilo sunt 

a ae pluti înainte.

1896.

Din Bucuresci.
(A. Popovici contra E. Brote. Opiniunea 

Românilor ardeleni din România.)
Unul dintre fruntașii fraților noștri ardeleni 

afiătorl în România, ne comunică în următorele 
impresiunile sale și ale soților săi ardeleni din 
România, cu privire la cunoscutele destăinuiri ale 
d-lui Aurel C. Popovici.

Ne este binevenită scrisorea scesta lămu- 
ritore tocmai acum înainte de-a trage conclusiu- 
nile nostre față cu cele ce se petrec la stăruința 
sobolilor din compania Slavici-Brote:

— Februarie 28 v.
„Ziua*,  organul radicalilor din 

țeră, publică de vre-o doue cjile re- 
velațiunile d-lui A. Popovici.

Cele publicate în N-rul de-aseră, 
cu data de 28 Febr. v., sunt fârte 
semnificative. In cercurile Românilor 
ardeleni au făcut o durerdsă impre- 
siune.

Durerea lor provine din faptul, 
că un om ca E. Brote, fără destulă 
cunoscință în ale afacerilor Româ
nilor de aici, convbcă și ține adu
nări secrete cu nisce omeni simpli 
ca Gligore Sima a lui Iuon, și la 
cari mai participă și 2—3 Ardeleni 
interesați în causă, adepți și docili 
pentru doctrinele lui E. Brote: mai 
bine ac|î un ou, decât mâne un bou!

Și cine se capete de pomană 
și acel ou? — Slavici-Brote; er Gli
gore Sima a lui Iuon, care îșî per
mite a participa la asemenea adu
nări în numele Munților apuseni, se 
umfle din buze.

Se pbte? — Așa se întrebă Ar
delenii de aici. Noi, cari contribuim 
cu creițerașul nostru la susținerea 
luptelor politice ale fraților noștri, 
se pbte se n’avem norocire pănă 
aeji a cunbsce în personă 
omeni, cari traetbză de 
de noi?

Se pbte? — ca noi,

pe acești 
noi, fără

cari avem 
în mijlocul nostru compatrioțl arde
leni învețați cu trecut nepătat, ne
gustori mari și mici, cinstiți și mari 
patrioțl, proprietari cu mai mare es- 
periență economică, decât Brote, să 
nu fim și noi, seu bmenii noștri pof-

omeni mai cu înveță- 
cu esperiență, decât 
Sima a lui Iuon?
ar fi un lucru se-1 scie 
că din momentul, în

fiți la asemenea adunări, în cari se 
tractâză de patria ndstră, pentru-cari 
cu toții suferim ?

Se p6te ? — ca un Brote și un 
Slavici se se declare pe sine de căpete
niile Ardelenilor din România, ca și a 
Românilor din Transilvania, Bănat 
și Ț6ra-ungurescă, fără să aibă auto- 
risațiă seu procură din partea acestora ?

Cum se p6te, ca în Munții apuseni 
să nu fia alțl 
tură și mai 
popa Gligore

Ori cum 
Slavici-Brote, 
care au părăsit Ardeiul, ei nu mai 
sunt nici chiămațl, nici competenți a 
tracta cu br. Banffy în special și cu 
guvernul din Budapesta în general, 
în numele Românilor din regatul 
ungar.

Fiasco lor politic s’a dovedit 
din cjiua, în care au plecat cu Me
morandul la Viena, ca a doua c|i 
să iugă și se n’aibă curagiul a sta 
alăturea cu amicii lor politici pe 
banca acusaților din reduta Clu- 
șiului.

Decă n’au avut acest curagiu, 
atunci să facă bine a nu presăra 
câmpiile române cu mușuroie, pe cari 
le fac sobolii în întunerecul nopții 
(= Maulwurfsarbeit) fiind-că, sobolii 
nu ved diua.

Din acest punct de vedere privită 
certa dintre „exilați11, opiniunea pu
blică îi dă dreptate lui Aurel Po- 
povici, care a descoperit lucrările so
bolilor.

In „Gazeta*  de asără—ce apare 
în Bucuresci de o lună de cjile în 
locul răposatei „Gazeta Poporului" 
— se scălă și Septimiu, împreună cu 
fratele său Liviu Albini, adresând o 
scrisăre deschisă d-lui Aurel Popo- 
viei spre a-i dovedi, că Brote-Slavici 
și-au jucat rolul perfect de bine în 
Bucuresci.

Mai bine nu-și mai răceau gura. 
Brote-Slavici n’au trebuință de 

apărarea fraților Albini; ei sunt mai 
iscusiți în ale intrige!or.

CRONICA POLITICA.
— 29 Februarie.

Ministrul de esterne austriac Golu- 
chowski făcu alaltaerl în Berlin visite can
celarului Hobenlohe, secretarului de stat 
Marscliell și prințului, precum și princeselor 
casei regale. La 6‘/2 ore sâra Goluchowski 
fu primit în audiență de cătră împăratul 
Wilhelm și de cătră împerătăsă', dup’aceea 
merse la prâDdul arangiat de ambasadorul 
austriac Szogyeny, la care luâ parte și pă- 
reohia împărătescă. Pressa 
Germaniei aocentuâză, că 
Goluchowski în Berlin este 
pre relațiunile estra-ordinar 
esistă între 
o aduce îu 
Italia.

din capitala 
visita oontelui 
o dovadă des- 
de bune, cari

Germania și Austro-Ungaria, și 
combinațiă eu evenimentele din

*
cum anunță „ Correspondance 
Bruxella, părechia imperială 
petrece lunile August și Sep-

După
Russe*  din 
rusâscă va 
temvre în Copenhaga și apoi va visita cur
tea din Berlin.

*
Din Constantinopol se depeșâză, că 

sosirea principelui Ferdinand se asceptă 
acolo pe filele de 27 sâu 28 o, și pnnoi- 
pele va lua cuartir în vila Kurutschesme de 
lângă Bosfor, oare de present este pro
prietatea nnei princese imperiale. Se 4i°ej 
că Sultanul are de gând să-1 facă pe principe 
proprietar al unui regiment turcesc. Din Con
stantinopol va trece Ferdinand la Odessa 
și de aci va oălători la Petersburg pentru 
de-a mulțămi Țarului. Din Petersburg 
pleoa apoi la Riviera la soția sa, unde 
afla

va 
va

și pe fiiul său, pe prințul Boris.

Situațiunea în Italia.
„Agenta Ștefani1* anunță că alaltăerl 

așternu generalul Ricotti regelui Umberto 
următârea listă a noului cabinet: Rudini, 
presidiu și interne; Gaetam Sermoneta, 
esterne: Ricotti, resbel; Brin, marină; Co
lombo, tesaur ; Branca, finance; Costa, jus- 
tițiă; Gianurco, culte; Perazzi, lucrări pu
blice ; Guicciardini, agricultură; și Carmine, 
postă și telegraf.

Regele acceptă lista. Senatul și ca
mera vor fi convocate pe Luni,

I
Din Africa sosesc neoontenit soir 

triste pentru Italieni. Astfel clarului „Italia 
Militare11 i-se depeșâză, că 10.000 de Der
viși au împresurat Kassala și înaintâză spre 
Agordat. Generalul Baldissera a ordonat să 
se facă întăriturl în jurul orașului Asmara 
deâre-oe Regele Menelik de aseminea îna
intâză necontenit cu trupele sale. Se anunță 
mai departe, că Abesinienii ar fi masacrat 
o mulțime de medici italieni.

piarul „Independance*  din Bruxella 
afirmă, că un corespondent al ei a cetit o 
scrisore a regelui Menelik, în oare acesta de
clară, că este gata se aștârnă cestiunea de 
cârtă cu Italia unui arbitriu.

După cum este informat „Nor ă-deutsche 
Allg. Zeii.*,  comitetul central al „Crucei 
roșii11 germane a întrebat pe comitetul cen
tral italian, dâcă are lipsă de sprijin la în- 
grigirea bolnavilor și vulneraților din co
lonia Erytrăii. Comitetul italian se fi mul- 
țămit pentru ofert, susținându-șl dreptul 
a-1 accepta, decă va avâ trebuință.

„Tribuna*  din Roma afirmă, că regele 
Umberto ar fi cfs, oă o pace cu Menelik 
ar pute s’o subscrie Victor Emanuel III, 
nicl-odată însă Umberto I. .

Piarul engles „Morning Rost*  vorbind 
despre starea în care se află Italia dice, „că 
statele triplei alianțe ar trebui să recu- 
nosoă în fine, că siguranța popdrelor triplei 
alianțe nu mai atunci se va mări, dâcă și 
Anglia va fi luată în acea combinaiiune.

J XU

Sașii și mileniul.
Am fost amintit de repețite-ori, 

Maghiarii lucră din tote puterile 
se ducă la serbările milenare re-

că
ca
presentanți de ai tuturor naționalităților 
din Ungaria, pentru de ai espune 
și arăta acolo lumei ca pe nisce pă- 
pușe. Pănă acum înse nu li-a suc
ces Maghiarilor de-a îndupleca pe 
alții decât singur numai — pe Sași, 
ca se participe la mileniu. Etă ce 
’i-se scrie din Budapesta 4iaruIui 
„ Wiener Deutsche Montagszeitung “ în 
acdstă cestiune:

Intre altele trebue sâ amintim ca un 
fapt regretabil, că Sașii ardeleni, astăzi așa 
(jicând singurii Germani compacțl în Un
garia — contnbuesc din respuțerl la preamă-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Michail Bacunin.
Din interesantul volum In exil, scris de 

d-1 Z. O. Arbore, cuprindend amin..* —, sale, trăite 
de el, precum și amănunte interesante din vieța 
celebrilor revoluționari ruși, și apărut în editura 
Italian și Ignat Samitca din Craiova, reproducem 
următorul capitol asupra lui Michaii Bacunin:

Plecaserăm la Locarno. Sosind aci, 
Oelsnitz a mers să-și vacjă prietinul, care 
trăsese direct la Bacunin, âr eu rămăsesem 
într’un han Albergo del Csvalo. A doua 
<ji dimineța, pe când abia mă deșteptasem 
din som, văcjui intrând în odaia mea un 
uriaș bătrân, urmat de doi prietini ai mei 
— Oelsnitz și Holstein.

— Scâlă! Scolă, nenorocită victimă a 
lui Neciaeff ! tună vocea uriașului.

Sării în picior6; am priceput, că îna
intea mea stă marele revoluționar rus Ba
cunin.

Am petrecut la Locarno aprope două 
săptămâni, și nici că am băgat de semă, 
cum treoeau (jilele, atât de interesant ne-a 

fost tuturor de a asculta povestirile lui Ba- 
cunin, — despre viața sa plină de aven
turi, despre Europa dela 1848, despre 
âmenii acestei mari epoce, ca Louis Blanc, 
Ledru-Rollin, Mazzini, Herzen, Carl Marx, 
Prudon, Carl Fogt eto. eto. Pe toți i-a cu
noscut Bacunin, cu toți a fost în legături, 
și a lucrat pentru 1 edeșteptarea poporelor 
amăgite în speranțele lor revoluționare. 
Farmeoul lui Bacunin, erudițiunea sa se- 
riâsă, temperamentul său nebiruit de su
ferință, dialectioa puternică și devotamen
tul pururea cald pentru binele omenirei — 
ne-a biruit, ne-a fermecat.

Am fost învinși, convinși, gata de a 
ne jertfi pentru binele acestei omeniri ne
norocite, gata de a întră iarăși în foo, fără 
a ne gândi măcar, că abia am eșit din tem
nița și că nu ne-am vindecat măcar de 
bolele contractate în închisore.

Bacunin era un nobil rus din cap 
pănă în piciâre. Ia calitate de atașat mili
tar pe lângă legațiunea rusă dela Viena, 
el la 1845 a rostit un discurs revoluționar 
la Praga, unde s’au întrunit revoluționarii 
poloni, fugiți din regatul Polon după în

să

frângerea revoluțiunei dela 1830. Acest 
discurs, ținut de un militar în misiune, fu
sese comunicat împăratului Nicolaie, care 
ordonă imediat întorcerea lui în țâră. Pen
tru a-i comunica ordinul împăratului, am
basadorul din Viena îl chiemă la densul 
Bacunin se duse la el.

— Ce poftiți, excelență? întrebă Ba
cunin.

— Am primit ordin dela Maj. Sa, ca 
vă trimit imediat în Rusia.

— Dâr ce s’a întâmplat acolo? A is- 
buonit vr’o revoluția?! întrebă Bacunin.

— Cum? Ce revoluția? esclamă su
părat ambasadorul... dâr...

— Dâcă n’a isbucnit revoluția, ’1 în
trerupse Bacunin, atunci, escelență, cred 
că n’am pentru ce să mă întorc.

Și Bacunin salută pe ambasadorul 
rus, lăsându’l înmărmurit de mirare.

Militarul rus în misiune deveni un 
simplu refugiat politic. Din acest moment 
Bacunin cu tot avântul temperamentului 
său se aruncă în mișcarea revoluționară a 
Europei.

Etă părerile sale asupra Europei dela 
1848 încooe:

Precum păuă la revoluțiunea cea mare 
nobilul a fost prototipul lumei feudale, tot 
așa precupețul, comerciantul și industriașul 
de aoumj e prototipul lumei moderne. Pre
cupețul e un tip intermediar între nobilul 
cavalerul d'n evul-mediu, și între munoi- 
torul diu viitor. Cavalerul avea o fiziono
mie a sa proprie, el era o personalitate, 
care ținâ la demnitatea persânei sale și nu 
depindea numai de averea ce poseda. Pre
cupețul n’are nimic propriu lui, persbna .sa 
e ascunsă, ștârsă, căci el nu e nimic, cj 
proprietatea sa, marfa sa, banii săi sunt 
totul. Cavalerul a fost un ignorant, un be
țivan, gâlcevos, dâr tot-dâuna gata de a 
muri pentru ceea ce credea, oă e dreptul 
său; el îșl avea codeosul său de morală, 
cinstea sa, pe care o apăra pănă la ultima 
picătură de sânge. Preoupețul e omul paol- 
nic, care îșl apără interesele sale cu sfială, 
pentru-că nu crede, ba chiar se îndoesce 
de drepturile sale; strămoșii săi, cu pălăria 
în mână steteau smirna în fața nobililor, 
făcând mătănii pănă la pământ, și în ace-
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rirea esposiției milenare. Abstrăgând dela 
aceea, oă ei vor trimite deputațiuni la es- 
posițiă, în casa săsesoă a satului, clădit la 
esposițiă, (un sat, în care vor ii represen- 
tate tfite tipurile de case și clădiri din Un
garia) se va celebra și o adevărată cununia 
țtfrăndscă săsescă. Părechea mirilor va fi din 
Sighișora și întreg convoiul de nuntă va fi 
transportat la Budapesta pe spesele guver- 
nalui. Căsătoria civilă se va încheia în satul 
esposiției milenare, și tot acolo se va ține 
și ospățul, pentru oarl se vor distribui 
anume bilete.

Este forte regretabil, că toomai Sașii 
se ofer, ca pentru plată să jfice oomediă 
Jidanilor din Pesta. Româuii nu s’arfi oferit 
la așa ceva nicl-odată!

„Sibenburgisch-Deutsches Tageblatt11, 
fără de-a combate mergerea convoiului 
de nuntă la mileniu și încheiarea 
căsătoriei civile, înaintea publicului 
spectator, face privitor la acestă ces- 
tiune în numerul seu de ieri urmă- 
torele observări:

Din cjiarel0 budapestane s’a lățit și 
prin diarele din patriă soirea, că în satul 
clădit la esposițiă milenară se va celebra 
o nuntă săsescă, și că mirii, după înche- 
area căsătoriei civile, vor primi binecuvân
tarea preotului în biserica evangelică de 
pe piața esposiției.

Păcechia mirilor pfite fi cununată însă 
numai de cătră preotul evangelic al res
pectivei comune, de care se ține, seu prin 
delegare, de cătră un alt preot evangelic. 
Și apoi cununia este o ceremonță ou mult 
mai serifisă, decât oa să-’i t/ăsnescă prin 
minte vr’unui preot evangelic al bisericei 
nfistre — abstrăgend dela pedecele de drept 
cari s’ar ivi — să îndeplinâsoă cununia ca 
de comediă, seu. să delege pe cineva pen
tru un astfel de scop.

— 29 Februarie.
Consistor și guvern. „Pester Lloyd14 

prime8ce din Arad cu data de 10 Martie 
următorea telegramă: „In ședința de ac}I 
a comisiunei administrative a comitatului 
Arad se năsou o desbatere vehementă asu
pra afacerei învățătorului Petru Costin, în
vinuit cu „agitațiuni dușmănfise patriei11. 
Inspectorul școlar Varjassy raportă, că con- 
sistorul gr. or. la repețite urgențe din par
tea guvernului, amovâ pe Gostin din pos
tul seu, însă pănă la resolvarea recursului, 
totuși îl lăsă încă în oficiu. „Acâsta de
notă14, dise Varjassy, „că consistorul jocă 
comediă față cu guvernul*.  Comisiunea ad
ministrativă, ca autoritate școlară, hotărî, 
ca fără a mai întreba pe consistor, să ridice 
pe Costin din funcțiune și — eventual și 
cu putere brachială să-1 impedece d-a mai 
propune. — Se vede, că acusațiuniie șovi- 
niste, ce ministrul de culte Wlassics le-a 
ridicat dilele trecute în dietă contra unor 

arohierei români, au înoeput să-și facă | 
efectul. De-altmiatrelea era ușor de înțe
les, că astfel de aous&țiunl nu vor pută 
servi, decât spre încuragiarea șoviniștilor de 
prin comitate, oarl acum vor să dovedescă 
lumei „patriotioe14, că ei nu se vor lăsa a 
fi întrecuțl în șovinism de căpeteniile din 
Pesta. — Dorim să aflăm amănunte în 
oausă.

Membrii Academiei române, d-nii vi
car general I. M. Moldovan și Al. Roman, 
au sosit de câte va dile în BucurescI, ca 
să ia parte la lucrările Academiei. Alaltă- 
erl a sosit acolo și d l Vicențiu Babeș.

—o—
Acuse în contra unui medic. Din Ti- 

mișora se telegrafâză, că la oficiul vice- 
șpanal al comitatului Timiș s’au înaintat 
nisce acusațiunl forte sensaționale în contra 
medicului Francisc Biasini din BuziașI. 
Aousațiunea e însoțită ou o mulțime de 
aote, din cari se vede, că Biasini a ordo
nat clienților săi bolnavi, mai ales însă co
piilor opium și alto medicamente tari în 
cantități mari, ce treceau peste maximul 
permis. împrejurarea acesta a pricinuit 
mfirtea mai multor bolnavi. Vice-șpanul 
oomitatului Timiș a înaintat afacerea mi
nistrului de interne.

— o—
Minlstrul-președinte Banffy și fiii sei. 

„Pol. Ert44. spune, oă ministrul-președinte 
Banffy și-a împărțit cjiiele acestea moșiile 
sale din Ardeal între cei :doi fii ai săi, pe 
cari îi are dela prima sa soțiă, baronăsa 
Maria Kemâny. Anume moșia dela Nușfa- 
lăuși dela Rușii de jos a dăruit’o fiiului său 
Dr. Francisc Banffy, actualmente locote
nent de husari în Mediaș, er fiiului său 
Kâzmer, care e funcționar la comitat în 
Aiud, căsătorit și tată a doi copii, ’i s’au 
dăruit oelelalte moșii din Ardeal. Minis
trul-președinte și-a ținut pentru sine moșia 
dela Șimleu.

Cădeți amăgiți. Doi cădeți din insti
tutul militar dela Kamenitz au fost amă
giți de agențl serbescl, oa să fugă în Ser
bia. Autoritățile militare, (făcând cercetări 
stricte, le-au putut da de urmă numai pănă 
în Semlin, unde în timpul din urmă se 
cjice că ar fi o mulțime de agențl seorețl 
de ai guvernului sârbesc, cari mereu țin 
conventicule ascunse.

— o—
Cutremur de părneut. Acjl-ndpte pe 

la firele 12 s’a simțit în orașul nostru un 
cutremur de pământ destul de puternio, 
care după o mică pausă s’a repetat. Cutre
murul a fost însoțit de-un sgomot suteran 
de asemenea puternic. NenorooirI nu s’a 
întâmplat.

—o—
None vapore române. Direoțiunea oăi- 

lor ferate române va oomanda în curând 

trei nouă vapfire mari de pasageri .'și măr
furi. Două din aceste vapore vor faoe ser
viciul între Constanța și Constantinopole, 
âr cel de al treilea va face servioiul între 
porturile Genua, Marsilia și Anvers. Pe 
lângă aceste trei vapfire mixte se va oo
manda înoă un număr de mai multe va
pfire mari destinate esclusiv la transportul 
de mărfuri.

Dela comună.
Ședința din 11 Martie n. c, sub pre- 

ședința primarului substitut Iakobi, se des- 
ohide la 3 fire după prând. Dr. F1 e o h t e n- 
maoher int^rpeleză în privința șinilor 
dela tramvaiu din târgul cailor, ceri îm- 
pedecă comunicațiunea. Propune depăr
tarea lor și repararea pavagiului prin di
recțiunea tramvaiului.

L u r t z ■ interpeleză în privința nea- 
probării statutului dela abator și numesce 
acâstă trăgănare un scandal. Presidiul pro
mite a veni ou o propunere în ședința 
viitore.

Hubbes se plânge în potriva șini
lor dela tramvaiu din Brașovu-vechiu, cari 
sunt prea ridioate la unele loourl și îm- 
p’edecă comunicațiunea carălor. Propune 
punerea de șinl duple la trecătorele trans
versale. Presidiul promite a se pune în 
înțelegere cu direoțiunea tramvaiului atât 
pentru inconvenientul din Brașovu-vechiu, 
cât și cel din târgul cailor amintit de Dr. 
Flechtenmaoher.

Urmeză ordinea dilei:
1) Cererea comunei Satulung de a i-se 

vinde pământ în Bratuoea pentru edificiile 
vamale să se trimită Magistratului spre 
clarificare.

2) Se voteză ou apel nominal vândarea 
unui loc de 1200 m.Q inginerului O. 
Maugsch în Timișul de sus ou 1200 fl.

3) Vendarea Vilei Rombauer nu se 
pote pertracta și se va pune de nou la 
ordinea tjilei-

4) Soootela și raportul despre chel
tuirea împrumutului de 1.330,000 fl. la 
propunerea D-rului Lurtz nu se i-au spre 
sciințâ, oi se predau unei oomisiunl spre 
esaminare. In acâstă comisiune se aieg C. 
Fabritius, Schiel și prof. Vlaicu. Tot-odata 
se votâză membrilor și o remunerațiune de 
câte 50 fl.

5) Cancelistului dela polițiă I. Zaccaria 
i-se prelungesoe concediul din causă de 
bolă pănă la 4 Martie.

6) Cassierului de dare P. Richter i-se 
prelungesoe concediul avut pănă 15 Martie c.

7) Magistratul raportezăl, că a încas- 
sat dela stat ca despăgubire de dijmă 
23,210 fl. ca capital și vre-o 50,000 fl. ca 
interese, cu totul 74,147 fl. 80 or. Servesce 
spre soiință și se Invită Magistratul a veni 
cu o propunere și pentru folosirea capita
lului de 23,210 fl., căci pentru folosirea 
intereselor sunt propuneri în ordinea de di.

8) La propunerea Magistratului se 
decide a se plăti datoria de 35,000 fl. dela 
banca națională; acești bani să se ia din 
interesele despăgubirii amintite in punotul 
precedent.

9) Cererea bisericii române gr. or. din 
Stupini pentru arendarea unui loc se res
pinge.

10) Se decide a se pune la ordinea 
cjilei cumpărarea unei parțele pentru ca
mera cavaleriei.

11) Aprobarea statutului și a regu" 
lamentului pentru comisiunea agricolă din 
partea comitatului se i-au spre soiință. 
Tot-odată se aleg și membrii comisiunei.

12) Comuna primesoe ofertul lui 
Eichberger pentru cumpărarea unui loc din 
târgul cailor (magazinul de fântâni) cu 
prețul de 2100 fl.

13) Se primesoe în sînul comunei fa
bricantul de ciment I. H. Kugler, dfioă în 
termiu de 1 an va deveni cive ungar și 
va plăti o taxă de 50 fl.

La 6 fire se încheie ședința și se va 
oontinua a dona di.

Din Maramureș-1
— Martie 1896.

Prea Știm. D-Ie Redactor! După pă
rerea mea, foile nostre naționale ar trebui 
să aibă în tfite oomitatele locuite de Ro
mâni corespondenții lor, cari să raporteze 
despre toți pașii Românilor și despre tote 
întâmplările privitfire la Români. Durere 
însă, că foile nostre n’au atari corespon
denți, de unde urmâză, că se iau informa- 
țiunile despre Români din foile străine, 
cari în tfite capitalele Comitatelor îșl au 
corespondenții lor plătiți.

Astfel am văcjut mai de multe-orl, 
foile nfistre au comunicat unele și altele 
și despre Românii din Maramureș după 
foile din Pesta. Mai aprfipe în numărul 35 
a. c. al prețuitului D-vostră <jiar a-ți scris 
un articul cu provooare la datele oomuni- 
oate de foile străine, despre maghiarisarea 
numelor unor comune din comitatul nos
tru, și apoi ați făcut unele observări la 
adresa nfistră a Maramurășenilor.

După-ce causa ou schimbarea nume
lor unor comune' din Maramureș nu stă 
așa și după-ce în acel articul ni-se fac 
imputări grave, cari nu le merităm, vă 
rog să bine-voiți a da loc. următorelor:

Causa eu schimbarea și respective 
maghiarisarea numelor comunelor din Ma
ramureș s’a pertractat în anul trecut în 
comisiunl comitatense și în urmă în oongre- 
gațiunea comitatensă, în care Sp. D. Dr. 
Ioan Mihali, protofiscalul comitatens, a 
protestat contra maghiarisărei volnice a 
numelor comunelor române, căci, oum 
dise,' acele au istoria și trecutul lor, sunt 
comunități nobile din veacuri trecute, au 
drepturile lor nobilitare, și nu se pfite 
sohimba numele lor. In urma aceșteia s’a 
propus, ca să fiă întrebate comunele.

A urmat apoi, că dintre comunele 
române, ale căror nume s’au propus a se 
sohimba, n’au primit schimbarea deoât 
două, anume Poienii (Sajopolyana), o co
mună de sub munți, care mi-se pare va 
dobândi nume de „Sajomezli* , și o oomu- 
mună mică filială cu nume Slaiioră (Szla- 
tinka), care va dobândi nume pare-mi-se 
de „Sospatak*,  er celelalte comune (43) 
sunt rutene. Insă Poienii tot PoenI, și 
Slatiorenii tot slătiora vor rămâne. Multe 
se fac și fără voia poporului, fir altele nu 
le pricepe poporul.

lași timp furând și înșelând la bani pe 
nobili.

Pană când preoupeții au fost striviți 
sub călcâiul nobilimei, ei formau în sînul 
lor o elită de omeni, cari îd unire cu o 
parte din nobili s’au pus in fruntea mulți- 
mei pentru causa sfântă a desrobirei oelor 
asupriți si desmoștenițl. Lupta acestor pre
cupeți ou lumea feudală a fost frumfisă, 
plină de poesie, căci era plină de saorificii. 
Dâr după ce lupta s’a sfîrșit în favorea lor 
Sanoio-Panoha s’a aședat în lumea boerilor 
și a rupt orl-ce relații cu mulțimea sdren- 
țurfisă. Sub influența precupețimoi totul s’a 
sohimbat în Europa. Cinstea cavaleresoă 
— s’a prefăcut în contabilitate duplă; buna 
ouviiuță — în îngâmfare; mândria — în 
lingușire, parcurile — în bostănării și pa- 
laturile în hoteluri și hanuri.

Ce sunt regulele moralei curente? 
Idei romane despre stat, și o constituțiune 
cu două puteri: salus populi și chacun pour 
soi. Evengelia și Bentham, religia și Scho
penhauer. Intregă morala societăței mo
derne oonstă în regula, că oel care n’are 
trebue să adune, er cel oare are să păstreze, 
adunând mereu.

Cestiunea politică dela 1848, (jlcea Ba- 
cunin, a devenit esclusiv o cesțiune precu- 
pețescă. Viața societăței pare un joc de 
bursă; totul astădl nu e decât prăvăliă, 
restaurant, cârciumă. Englesii așa s’au obi
cinuit eu nomenclatura prăvăliei, încât nu
mesc vechea lor biserică anglicană Old 
chop. Astădl tote nuanțele, tfite partidele 
din lumea politică formeză două lagăre 
mari: dintr’o parte sunt burghezii proprie
tari, din altă parte poporul muncitor. Unii 
sunt calici, alții plini de invidiă. De aceea 
noi, revoluționarii de astădl, nu putem sta 
nici într’unul din aceste lagăre, căci nici 
calicia nici invidia nu ne pot stimula ca 
să ne jertfim vieța.

Regimul parlamentar modern, mai 
dicea Bacunin, n’are nimic comun cu ve- 
ohiul Commonlaw anglo-sacson.

Europa modernă are două trăsuri ca
racteristice, ambele sunt din prăvălie, de 
la tejghea. Dintr’o parte fățărnicia, din alta 
etalagiul.

In Europa modernă totul a devenit 
simplu decor; așa de pildă țărănimea el
vețiană e tot așa de ignorantă ca și oazacul 

din Ural, — posedă totuși o spoială fire- 
care de oivilisațiă. Ați vorbit de sigur cu 
vr’un burghez elvețian! Nu-i așa oă ați 
fost surprinși ce ignorant e el? O educația 
teoretică seriosă îi lipsesce cu desăvârșire, 
pentru-că bietul om n’a avut timp s’o facă 
fimd-că șcfila ’iar fi răpit mai mulțl ani, și 
acesta ar fi fost dăunător intereselor pră
văliei.

— La noblesse oblige, tjicea Bacuniu, 
lucru logic însă, că precum drepturile no- 
bilimei au fost fantastice, tot așa au fost 
și datoriile sale; der totuși aceste datorii 
și drepturi se considerau de obligatorii. 
Catolicismul impunea și mai multe obliga
țiuni. Cavalerii, și cei credincioși, când 
nu-’șl îndeplineau obligațiunile, simțeau re- 
mușcărl de consoiință; și toomai de aceea 
nu putea să se fixeze o normă a conduitei. 
Ei aveau obiceiuri și moravuri, cari nu erau 
simple decoruri, oi se considerau ea un fel 
de ideal. Lucru firesc, oă noi, omenii de 
aoum, n’aveam ce faoe cu acest ideal. Pro- 
oesul nobilimei ca și al catolicismului s’a 
sfîrșit, ei sunt condamnați fără apel....  Eu
voesc să 410 numai, că burghezimea n’are 
absolut niol o obligațiune, și idealul ei este : 

înavuțesce-te, folosesce-te de averea adu
nată și vei trăi bine și vei muri ca un 
bun cetățean și bun părinte de familiă! 
Lumea cavaleresoă și cea catolioă trebuia 
să pâră, der peirea sa n’a fost pregătită 
de burghezi, ci de ideologi revoluționari 
ca Ulrich von Hutten, ca Arnet Volter, ca 
J. J. Rousseau, Schiller, Goethe. Burghe
zimea numai s’a folosit de munca lor inte
lectuală, și s’a liberat nu numai de împă
rați, ci și de orl-ce ideal. Etă dâr în ce 
timp trist trăim noi! Atmosfera în care 
respirăm e forte grea, de aceea eu unul 
respir mai liber în Italia și Ispania, deoât 
în Franoia și Anglia; etă pentru ce în 
munții Elveției m’am ascuns ca într’o mă
năstire !

De alt-fel Michail Bacunin nici că pute 
ieși pe aceste vremuri din Elveția; In Italia 
dânsul era condamnat ia munoă silnică, în 
Francia la morte, er în Germania ar fi.fost 
arestat imediat și remis în manile Rusiei.

(Va urma.)
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Scrieți apoi, oă noi Maramureșenii 
suntem în majoritate față cu Maghiarii din 
comitat. Acesta nu este cu totul esact, 
căol, har Domnului, deja suntem peste 70 
mii de suflete (în 1825 am fost 30,000), 
der nu suntem în majoritate, deore-oe în 
acest comitat locuesc peste 120 mii Ru
teni, și peste 50 mii Maghiari și Evrei, și 
astfel suntem numai aprope a patra parte 
a locuitorilor din Comitat.*)

*j N’a 4is nimenea, că ați fi în majoritate 
în comitat, ci s’a dis, că sunteți în majoritate în 
.raport față cu Maghiarii. — Red.

Totuși au fost timpuri buue, când 
așa cjicend Românii au condus acest co
mitat, astădi îl conduc rlții; der acesta 
este astfel în totă țâra.

Der pentru aceea anteoesorii noștri 
de piiă memoriă și și noi n’am stat și nu 
stăm cu manile în sin, ci unde numai am 
putut am cuprins terenul nouâ compețitor.

Am avut și noi parte de lupte și 
încă lupte gre'e, și greșâla nostră este nu
mai, că acele nu le-am făcut cunoscute 
publicului celui mare, âr unele succese și 
fapte vrednice ale nostre publicate și în 
foile nostre române așa se vede s’au dat 
uitărei.

piceți, că noi nu ne luptăm pe te
renul cultural național. Acesta o neg. O 
neg, căci Românii puțini din acest oomi- 
t t au fost cei dintâiă, cari în anul 1861 
au înființat: „Asociațiunea pentru cultura 
poporului român din Maramureș11. Acostă 
asociațiune a susținut în 10 ani o prepa
randia națională română, din care sub di
recțiunea vicarului de atunci Miha’l Pavel 
și a zelosului profesor român din Ardeal 
loan când-va Busița au eșit peste 100 de 
dooențl români, atunci când abia în al 
treilea sat era câte-un dooente.

Apoi aoestă Asociațiune a zidit un 
Alumnat, un palat frumos in piâța Sigetu- 
lui, care valoreză la 70 mii florenl, și 
în acela de 10 ani întreține studențl mi- 
serl români, mai ales dintre fii poporului 
și ai docenților; și în acești 10 ani a spe- 
sat pentru susținerea elevilor 27 mii flo
renl.

Asociațiunea nostră în anii trecuțl a 
fost atacată și s’a poftit ca sS-și schimbe 
statutele, și noi Maramureșenii, în frunte 
cu zelosul președinte și ablegat dietale 
Petru Mihali, ne-am opus regimului, ne-am 
luptat în restimp de 5 ani, am fose și la 
Pesta și am protestat și cu graiii viu, și 
am ajuns oă a rămas caracterul românesc 
al institutului, și s'a pierdut caracterul con
fesional — însă numai la aparență, dedre-oe 
în institut se pot primi numai elevi gr. 
catolici români din Maramureș și ast-fel 
institutul este numai al Românilor greco- 
catolicl din Maramureș. Ore în care comi
tat s’au adus în timpurile mai nouă atâta 
jertfă pentru cultura națională?

Noi avem din anul 1883 „Reuniunea 
docenților greco-catolici români din Mara- 
mureșu cu o averușcă de 700 florini. Mem
brii bravi ai acestei reuniuni numai în 
anii 1890—1895 au altuit prin grădinile 
poporului român 25 mii de pomi. Acești 
docenți au făcut o coleoțiune despre da- 
tinele poporului din Maramureș, au colec
tat doine, hori, chiuituri etc. din cari o 
parte s’au premiat de Asociațiunea din 
'Transilvania ou 96 florini, er cealaltă parte 
•se va da la timpul său sub tipar.

In tote comunele nostre române avem 
•școlele nostre confesionale, și le susținem 
chiar și în cele 8 comune, în cari statul 
are școlile sale frecuentate mai ales de 
.Evrei, ba în unele susținem și câte două 
.școli. N’avem in comitat în comunele ro
mâne nici o școlă comună, deși s’a inten
ționat a se face atari școle, der ne-.-m 
opus. Și pot dice, că școlile nostre române 
sunt unele dintre școlile cele mai bune 

• din diecesa Gherlei, acâsta a recunoseut’o 
și guvernul diecesan.

Poporul român din Maramureș a ofe
rit din bann de răscumpărare a regalnlor 
în favorea bisericelor și a școlelor preste 
100,000 florini, oferind școlelor și un fond 
vechiu comitatens de 10,000 fi., care l’ar 
fi putut împărți poporul între sine.

Poporul nostru a asigurat în diecesa 

Gherlei mai întâiu plățile de 300 fl. ale 
dooenților. Poporul din Maramureș a oferit 
15 mii fl. pentru zidirea bisericei române 
din Siget, unde în deceniile trecute Ru
tenii ni-au luat și parochia și și biserica, 
și adl le avem pe ambele.

Tit Bnd, 
Vicarul Maramureșului.

(Va urma.)

Academia Româoă
Sesiunea generală din anul 1896.

(Urmare.)
7. S’au continuat oeroetările și deco- 

pierile de documente în archivele săsesol 
din Sibiiu, Brașov și Bistriță și s’au pro
curat astfel în cursul anului copil de pe 
357 documente din anii 1460—1730. Din 
aceste cercetări, făcute de înșiși arohivarii 
colecțiunilor din numitele orașe, s’au pro- 
ourat pănă acum 1394 documente din anii 
1358-1736.

8. Ministeriul instrucțiunii publice a 
făcut la 1 Septemvre întrebare Academiei, 
decă ar pute publica în colecțiuuea sa do
cumentele istorice adunate de d-1 Marin 
Dumitresou din arohive englese și franoese. 
Aoademia s’a grăbit a răspunde Ministe- 
riului, că deși i-a redus cu 8000 lei sub- 
vențiunea anuală pentru publicațiunl isto- 
rioe, totuși e dispusă a publica acele do
cumente, după ce vor fi primite și esami- 
nate. Pănă aoum însă ele nu au fost oo- 
municate Aoademiei.

9. Din archivele așezămintelor bise- 
ricescl ortodoxe din Turcia europână s’au 
primit în acest an 341 pagine copil de do- 
oumente.

10. Starea actuală a publicațiunii Do
cumente priviiOre la Istoria Românilor este 
următorea : ...Volume 26; Aniill99 —1641; 
Cole tipărite 2177 ; Documente 13285; Adu
nate de Hurmuzaki 2717 ; Adause de Aca
demia : 10568...

Biblioteca.
Coleoțiunile Academiei a continuat a 

se îmbogăți și a aduce cele mai mari fo- 
lose studiilor sciințifîce, și mai ales oelor 
privitor© la istoria națională. Strîmtbrea 
localului, care de câți-va ani este o împe- 
decare pentru buna instalare și păstrare a 
acestor ooleoțiunl, precum și pentru înles
nirea folosirii lor, va fi în curând înlătu
rată pentru timp mai îndelungat. Statul va 
da pentru acest scop Aoademiei un nou și 
ÎDsemnat ajutor.

Donațiuni, legate și fonduri.
Co misiunea financiară, pe care o veți 

alege, vă va arăta cu de-amănuntul atât 
gestiunea financiară a Academiei în anul 
treout, cât și starea fondurilor; âr comi- 
siunile speciale, alese în sesiunea treoută 
și în special însărcinate cu supraveghiarea 
Fundațiunilor Adamachi și Otteteleșauu, 
vă vor arăta atât modul oum s’au admi
nistrat aceste fundațiunl în anul trecut, 
cât și disposițiunile ce sunt de luat asu
pra lor pentru anul următor.

In privința oelor două mari Funda- 
țiunl Adamachi și Otteteleșanu, în aoestă 
relațiune, mă ored totuși dator a vă aduce 
la cunoscință următorele fapte principale :

1. Regulamentul Fundațiunii Adamachi, 
votat la 7 Aprilie 1894, a continuat a fi 
pus în aplicare, astfel că în acest an Aca
demia acordă 4 burse de câte 100 lei pe 
lună la următorii studențl ai Facultății de 
sciințe din Iași: Elena Cancicov, Dimitrie 
Cădere. Eduard Christovici ți I. Popoviol- 
Cerchez; 4 burse de câte 100 lei pe lună 
următorilor studențl al Facultății de me
dicină din Iași: Marta Trancu, Nicolae 
Lupu, Maria Anastasescu și Aspasia Ma- 
caroviol; 2 burse de câte 100 lei pe lună 
la următorii elevi ai șcâlei de poduri și 
șosele din BucurescI: loan Moțoiu și David 
Rosei; 1 bursă de 250 lei pe lună d-lui 
Ion Simionescu pentru studiul geologiei la 
Universitatea din Viena; 1 bursă de 300 
lei pe lună d-lui Gheorghe Pantazi pentru 
studiul minelor la Academia dela Freiberg 
și 1 bursă de 6800 lei pe an, sporită în 
urmă la 8660 lei, d-lui inginer Victor Guțu, 
pentru studiul exploatăm petroleului în 
America-de-Nord și Caucas.

(Va urma.)

Coresp. part a „Gaz. Trans.“
Săcele, Martie 1896.

Onor. Radacțiune! In diua de 17 
Septemvre 1895 a sosit în comuna Tărlun- 
geni d-1 Gr. Maior, redactor al „Gaz. 
Trans.u, pentru ca să înduplece poporul de 
acolo să înființeze agentura proiectată din 
partea comitetului despărțământului I. (Bra
șov) al Asooiațiunei transilvane. încerca
rea delegatului despărțământului Asocia- 
țiunei a și suooes, căci întrunindu-se po
porul, în curând s’a compus agentura din 
patru persâne alese. In fruntea acesteia a 
fost ales ca președinte învățătorul Nicolae 
Comșa, care a luat asupră-șî angagiamen- 
tul moral și scripturistio, ca la o cji anu
mită, după ce se va fi ținut din partea pa- 
rochului un cuvânt cătră popor în biserică, 
să umble prin comună împreună cu cei
lalți membri din agentură și să adune 
taxele de membri ai Asooiațiunei, îndu
plecând a-se insorie’între membrii binefăcă
tori totă suflarea română, cu taxa limitată 
de 1—10 cr. Poporul adunat promise una
nim și cu bucuriă a plăti aceste taxe, din 
cari, după esplioările date de d-1 delegat, 
avea să se asefie la timpul oportun și în 
Tărlungenl o bibliotecă poporală ambu
lantă, a oăreia lipsă este atât de simțită.

încă de timpuriu s’a adresat din 
partea paroohului respectivei comune un 
apel cătră poporul său, în care îl îndâmnă, 
ca să contribue bucuros dinarul în fondul 
Asooiațiunei, căci îi va fi îndoit răsplătit. 
Poporul s’a entusiasmat de grabă 'și cu 
mare dor ar fi așteptat să pună d-1 învă
țător Comșa în lucrare oolecta. Inzadar i-a 
fost însă totă așteptarea, căci d sa nici 
pănă afli, când ar trebui să se ooleoteza 
taxele pro 1896, n’a voit se-șl facă da
toria scumpă, la care s’a angagiat.

La întrunirea despărțământului dela 
Brașov al Asooiațiunei, ce a avut loc în 
Faldiora, și-au dat referadele tâte agentu
rile despărțământului despre eventualele 
colecte întreprinse prin comunele lor. în
vățătorul Comșa din Tărlungenl însă a es- 
celat cu absența, deși se soie positiv, oă a 
inoassat privatim vre-o 5 fl. pe sâma fon
dului Asooiațiunei, pe cari nu cred să-i fi 
înaintat nioi pănă adl On. Comitet din 
Brașov.

Precum se vede, încrederea comitetu
lui despărțământului nostru a cădut, așa
dar, în nisce mâni nenorocite, în manile 
învățătorului Comșa, care pe sub mână îșl 
scusă neîmplinirea scumpei sale datorii 
cătră Asociațiune cu acea afirmare naivă 
și ridioulă, oă parochul din Tărlungenl l’ar 
denunța inspectorului reg. de soole în 
oașul, când ar colecta bani pentru Aso
ciațiune! Să nu scie ore d-sa, că aici se 
traoteză de un lucru cunoscut, admis și 
recunoscut chiar de regim, ba a fost chiar 
lăudat mai (fii0!0 trecute de organe ale 
regimului? Cum mai pite der d-sa se vor- 
bescă de „denunțări1*,  căci acestea nu pot 
avă loc față de lucrurile legale și cu
noscute ? !

La totă întâmplarea, On. comitet din 
Brașov va faoe bine să ia notă despre 
acestea.

' Veritas.

ftiulțămită publică.
Sibiiu, 20 Eebr. v. 1896.

(Fine).
Ulterior au mai incurs oferte dela: 

P. S. S. Nio. Popea, episcopul Caranse
beșului 5 fl., I. de Lecoenyi adv. în Bra
șov 4 fl., L. Simonescu, seoretar metrop. 
2 fl., I. Stoicuța, preot gr. or. în SăsoiorI 
2 fl., D-na Elisabeta Morariu proprierăresă 
SăsciorI 2 fl., I. Danoiu protopresb. 2 fl., 
N. Măneguț, protopresbyter 2 fl., V. Da
vid, preot în Mogoș-MămăliganI 1 fl. 20 
cr., N. Florea, preot 1 fl., I. Șandru ases. 
ia sedria orf. în Sighișora 1 fl., I. Is. Tor- 
dai, preot în Offenbaia 1 fl., N. Hinția, 
învățător în Sibișel 1 fl., Djmitriu Câm
pean, archiv. cons. 1 fl., Is, Henteș, preot 
gr. or. in Oona 1 fl., Dr. E. Beu, medic 
1 fl., I. Piticu 50 cr.

Venit brut: 94 fl. 50 cr.; spese: 37 
fl. 56 or. Venitul curat de 56 fl. 94 cr., 
s’a adaus la fondul societății.

Tot cu acâstă ocasiune s’au făcut 
pentru biblioteca societății următorele do
națiuni în cărți:

1) „Familia1* I. Popescu: a) „Istoria 
critică1* de B. P. Hajdeu v. I. b) „Opere 
complete1* de Miron Costin v. II. 2) Re- 
dactiunea „Tribuna1*: „Cestiunea Români
lor1* de Eugen Brote; 3) D-1 loan Rusu 
Șirianu: a) „Un an de luptă1* de A. Vlă- 
huță v. I. b) „Dan1* roman de A. Vlăhuță 
v. I. 4) D-1 Gariil Hango: Vilâgtortânelem 
de Huezâr Kâroiy.

Pentru tote aceste oferte benevole 
in favorul societății „Andreiu Șaguna1* 
primesoă p. t. contribuențl marinimoșl și 
pe acăsta cale adânc simțitele nostre mul
țumite.

Comitetul arangiator.

NECROLOG. Subsorișii ou inimă în
frântă de durere auunță deoedaraa din 
viăță a mult iubitului lor soț, tată si frate 
Justinian M. Grainit, comerciant, urmată 
după un morb greu în etate de 48 ani, la 
10 Martie n. 1896 ora unu din nopte.

Scumpele rămășițe pământesci ale neui
tatului d cedat se vor astruca dela casa 
răpausatului (V. vâczi korut 16) Miercuri 
în 11 Martie d. a. ia 3 ore în oimiterul 
din Kerepesi ut.

Budapesta, 10 Martie 1896.
Fiă-i țerina ușoră!

Maria născută Jilelt ca soț’ă, Maria 
și Elena, ca fiice, Alexandra și loan ca 
frați, Ana, Indiana și Amalia ea surori.

— Adresăm și din partea nostră 
cele mai sincere condolențe întristatei fa
milii.

SOIRI ULTIME.
BucurescY, 11 Martie. Se fiice, 

că dl Sturdza va schimba atitudi
nea față de cei doi efori din Bito- 
lia. Este vorba chiar, ca guvernul 
se le restitue banii, pe cari ei i-au 
cheltuit cu întreținerea scolor ro
mâne din Macedonia.

BucurescI, 11 Martie. Faima 
despre apropiata retragere a minis- 
truiui-președinte și despre chiămarea 
președintelui camerei P. S. Aurelian 
la palat, nu se confirmă.

Bucuresci, 11 Martie. „Voința“ 
anunță: Incidentul din Belgrad n’a 
fost provocat de nici un sentiment 
de animositate în contra Statului 
nostru, din contră regatul român 
este în cele mai bune relațiunl cu 
Serbia.

Președintele consiliului de miniștri 
din Serbia, prefectul poliției din 
Belgrad, au făcut visită însărcinatu
lui nostru de afaceri și i-au presintat 
scusele guvernului șerb pentru escesele 
comise. In acelaș timp, ei au decla
rat că, culpabilii au fost arestați și că 
vor fi pedepsiți conform legilor.

DiVEim.
Cât costă o locomotivă. Prima loco

motivă în Europa est© cea din Bristol 
„Challenge11, car© a costat 1250 fanți ster- 
lingl. In Germania cea dintâiu locomotivă 
a fost fabricată în Nuruberg-fiirth și a cos
tat 32,000 mărci. Astădi o locomotivă pen
tru'trenurile de persons costă 20—24,000 fl. 
Un tren, care constă din o locomotivă, un 
vagon pentru povară și opt cupee pentru 
persâne costă 65 — 70,000 fl.

O specialitate austriacă. Pațienților de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și forte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie 1 fl. Se pote căpeta 
dilnic prin postă dela farmacistul A. Moli, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provincia se se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Proprietar: Dr. Aurei i^ure^iarau»

Redactor responsabil: Gregoriu fttaier.
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Cursul la bursa dm Viena.
Din 11 Martie 1896.

Renta uDg. de aur 4% .... 122.35
Renta de corone ung. 4% • ■ • 99.15
fmpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 124.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint4*/ 2u/o 101.90

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
hnprum. ung. cu premii . . .
Loaurl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .

121.40
97.-
97.-

159.50
145.-
101 25

Renta de argint austr....................
Renta, de aur austr........................
Conuri din 860 .........................
Acții de ale Băncei. austro-ungară. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit.

101.15
122.45
148.25
996.—
419—
380.10

Napoleoudorî..................................
Mărci imperiale germane
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de cordne austr. 4°/0. . .
Rote italiene..................................

9.57%
59.02*/,

120.75
47.85

101.50
43.25

„bATIEGAUift"
a,socia.țiio.xie d.e a,n.ticipaținn.xie și ored.it in TTa.tieg'-

incheierea Conturilor pe al Vlll-lea an de gestiune 1895. 
Contul "bilax^țxxl-ULi pio 1005.

t anteseii NKilialy m. p. jloane BBacâu m. p. Soan Mîsntean m.p.
director. cassar. comptabil.

ACTIVE fi. cr. PASSIVE fi. cr.

Cassa în numerar................................ 2175 28 Părți fundamentale 401..................... 20050 -
Credite cambiale . . fi. 85.828.— cr. Depuneri și interese capitalisate . . 76343 20
Credite cambiale cu aco- Fondul de reservă................................ 8784 13

perirej hipotecară . fi. 30,560.— cr. 116388 — Interese de acțiuni restante .... 132 60
Mobiliar.......................... fi. 138.50 cr. Contribuție după interesele capitalisate

după amortisare de 10°/0 fi- 13.85 cr. 12465 65 la depuneri pe semestrul II. 1895 . 215 • 77
Spese procesuale...................................... 419 90 Interese transitore anteeipate 1464 52
Spese de protest..................................... 77 — Dividende neridicate........................... 70 50
Diverse cont debitor........................... 57 79 Reescompt................................................ 7894 —

R mpfap.PiYT TiArîdinnfA 1 5
'---- ---- Mărci de presență................................ 315 —

Profit curat................................ 3957 90
119242 62 119242 62

Hațieg, în 31 Decembre 1895.

Cursul pestei Brasov.
Din 12 Martie 1896.

Bancnote rom. (Jump. 9.50 Vend. 9.54
Argint român. Oump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Oump. 9.55 Vend. 9.58
G-albenI Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusescl Cump. 1.24 Vend. 1.28
Mărci germane Cump. 58.90 Vend. 59.05
Lire turcesol Cump. 1076 Vend. 10.90
Soris.fono. Albina 5°/0 101.40 Vend. 101.25

Subscrisa comisiune de supraveghiare am esaminat contul bilanțului și confrontândul cu registrele prin
cipale și ausiliare portate în regulă, l-’am găsit în consunanță cu acelea și esact.

Ha ți eg, în 10 Martie 1896.
Boas# Pornea m. p. Georgiu flîalaș m. p. S^aiiB Oltean m. p.

CozzLt"o l si ;perdeiriloz?
E Ș I T E

Contribuțiune .... fi. 932.69 cr. 
„ interes la depuneri pe

sem. II. 1895 . . fi, 215.77 cr.
Timbre.....................................................
Porto...........................................................
Chiria de casă......................................
Maree de presență................................
Interese de reescompt
talare , t...........................................
§pesă administrative...........................
Interese la depuneri...........................
Amortisare din mobiliare......................

Profit curat................................

fi. cr. VENITE
Spese de fundare.....................................

Interese de escompt ; ..... .

Competință de scris................................

|Accidențe................................................

fi. cr.

1148
135
30

120
315

1156
2180

171
4077

13
3957

46
57
66

47

72
20
85
90

16

10817

2159

313

88

11

84

13306 83 13306 83
Hațeg, în 31 Decemvre 1895

I£®ntescu Mfilaaly m. p. Ioane SSacini m. p. Ioan Munteanu m. p.
director. cassar. comptabil.

Subscrisa comisiune de supraveghere am esaminat contul profitului și perderilor și confrontându-1 cu re
gistrele principale și ausiliare portate în regulă, l’am găsit în consonanță cu acelea șl esact.

Hațeg, în 10 Martie 1896.
Seas» Cornen m. p. f»eoa'§Sw fflîaîa^ m. p. B“«me5 ©Itean m. p.

| Prafmte-Seifflite ale lui loll 
Veritabile numai, <ieeă fflăeare cutia este pi-®vei|ută eu marea de 

/ ț aperare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai corbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
kîȘ mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite b6le femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

O Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

M
X

X
S Franzbranntweîn și a lui
*5 wsimnî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cuveniaDIiU nUmdl, plumbul iui a. iwoii.
V Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-
.3 osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă.

Prețul unei, sticle-originale plumbate 90 cr.

6X Apa de gură-Salicyl a
(Pe basa de natron Acid-saliciiicu)

W La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și X
W adulțl, asigureză i.cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 5 
M țul sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

O Trimiterea principală prin
O Farmacistul A. ftSOILIL,
§ c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tnchlaiiben 9 xO Comande din provinciă se efectueză jliinic prin rambursa poștală. W

La deposite se se cărâ anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca w
O de apărare a lui A. MOLL. O

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 2—52.

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 loc 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 doue 
lucruri se va tinea licitațiune ver
bală în 19/31 Martie 1896 în can
celaria advocatului, Nicolae Strevoiu 
Brașov cetate piața cailor Nr. 6.

Pănă la fiiua 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.

Anuncîun
(iisserțkiii și reclame)

Suntu a se adresa subscrise? 
admisaistratiuna. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement? 
care cresce cu cat publicarea 
se face mai de multe-ori.

AcLministr. „Gazeta Trans“

Smirna si nlecarsa trenurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: — 6re — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenul mixt: 5 ore 20 m. după amâi^I. 
Trenul de persdne : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — dre — minute sdra.
3. Dela Zârnesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 bre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 dre 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 dră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 dre 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 dre 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I. Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 dre 8 min. dimineța.
Trenul accel.; 2 dre 45 min. după am..
Trenul de persone: 7 dre 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — dre — 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 amecjl. 
Trenul aooel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)} 
Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța.

n „ 4 „ 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 persdne 6 dre 40 min. sera.

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

Numere singuratice ă din „Gazeta Transilvaniei.
5 cr. se potu cum pera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

ored.it

