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ErășI Maramureșul.
Brașov, 1 Martie v.

Cine ar fi crecjut, câ în acesta 
epocă a netoleranței naționale, a 
șovinismului și persecuțiunilor, s’ar 
putâ afla și pentru Români un El
dorado pe pământul „unguresc" !

Acestă descoperire ni-o face acj! 
d-1 vicar al Maramureșului, care în 
corespondența de mai jos ne arată 
negru pe alb, că totuși se mai află 
și pentru Români în acestă țâră un 
Joc cu verdeță, un loc de odihnă, 
unde nu e durere, nici întristare.

Acest loc al fericirilor este Ma
ramureșul.

Cu, câteva săptămâni înainte, de
plângeam sărtea fraților noștri din 
Maramureș, despre cari cjiceam, că 
„au ajuns să fiă batjocurițl pe pă
mântul lor strămoșesc de cătră streini, 
fără să încerce măcar a se apăra cu 
bărbăția cuvenită".

Motiv la acăsta jăluire a nostră 
ni-a dat o scire a foilor unguresc! 
din Budapesta, cari cu multă satis- 
facțiune spuneau, că pentru prea
mărirea mileniului, „45 de comune 
ale comitatului Maramureș, parte va
lahe, parte rutene, au hotărît de bună 
voia și fără a fi cât mai puțin influin- 
țate din partea cuiva, se-și maghiariseze 
nume7e“.

Nu ne-am mirat de loc, că au 
putut să se aducă asemeni hotărîri 
și în numele unor comune româ
nesc!, ba am adaus chiar, că „cei 
ce aduc hotărîrile în numele comu
nelor nostre nu sunt locuitorii, ci 
stăpânitorii acestor comune, cari 
fac după cum voesc și după cum 
cred a-și croi mai ușor „merite" 
înaintea celor de sus". N’am pu
tut înse să nu ne esprimăm du
rerea, că Românii maramureșeni nu 
desfășură o luptă mai viuă și mai 
hotărîtă în fața unor atentate și 
uneltiri de maghiarisare atât de cu
tezate.

Acăsta l’a supărat pe d-1 vicar 

al Maramureșului, care s’a simțit în
demnat să vină cu întimpinarea de 
mai jos.

Cele ce ni-le spune d-1 vicar cu 
privire la faptele din trecut ale Ro
mânilor maramureșeni nu sunt năuă 
pentru noi. Nimeni nu contestă și 
n’a contestat meritele Românilor 
maramureșeni, întru cât au în faptă 
asemeni merite; ba chiar și în arti- 
culul despre care e vorba am accen
tuat privitor la trecutul Românilor din 
Maramureș, că ei erau „atât de fal
nici și mândri pe numele lor ro
mânesc".

Dâr aici nu se tracteză despre 
trecut, ci despre present; nu vorbim 
despre faptele Românilor maramu
reșeni de prin anii 1861, la cari se 
provâcă d-1 vicar al Maramureșului, 
ci vorbim despre present.

Și ce ne spune d-1 vicar despre 
starea din present a Românilor ma
ramureșeni? — Ne spune, că ei sunt 
ca și în sînul lui Avram: pe ei „nu-i 
asupresc nici Ungurii, nici Rutenii", 
ei au fișpanî „binevoitori", cari îi 
ajută în calea progresului; au func
ționari în justițiă, în administrația 
și pretutindenea; au advocațl, me
dici și de tbte; în congregația co
mitatului sunt representați prin 72 
de membri, ba ei au și deputațl 
dietali, ce nu mai au alți Români, 
âr ca minunea să fiă mai mare, d-1 
vicar ne spune, că din sînul lor a 
răsărit pe firmamentul comitatului 
Ugocia și-un fișpan Român!

Și scițl cine este acel fișpan, 
„decărea", la care se provâcă vica
rul Tit Bud ? — Este același Vincz 
Gryula, vice-președintele și tot-odată 
primul membru fundator al „Kul- 
turegylet“-ului din Maramureș, des
pre care o foiă ungurăscă cficea mai 
cjilele trecute, că e „primul fișpan 
de naționalitate română, der... e Ma
ghiar cu trup și suflet.u

Ei bine, decă d-1 vicai’ al Ma
ramureșului se provâcă la astfel de 
figuri ca la nisce modele de Români, 

în al căror rânduri se înșiră chiar 
și pe d-sa, atunci trebue se încetăm 
cu discuția, căci nu ne înțelegem. 
Noi vorbim de lupta pentru limbă 
și naționalitate, er d-sa se mândresce 
cu succesele unei lupte de căpătuire.

Decă așa înțelege d l vicar ma
rele principiu al solidarității în luptă 
și al iubirei de limbă și națiune, 
apoi n’avem să ne mirăm de loc, 
dâcă d-sa cu soții de principii trăesc 
„în pace și în armoniă bună cu po- 
pârele conlocuitâre" și „nu-i asu
presc nici Ungurii, nici Rutenii".

Pe noi însă nu ne pot mulțumi 
nici de cum laudele cu numărul de
altfel destul de respectabil al funcționa
rilor, medicilor, advocaților și acelor 
72 de membri români ai congrega- 
țiunei, ci așteptăm se vedem manifes- 
tându-se din partea acestora o viâță ro- 
mânâscă, după cum pretind mult ame
nințatele interese ale poporului român 
din Maramureș, âr nu să sufere în 
tăcere (firicele atentate, ce se fac 
la românismul lor.

De ce „exilați*  și nu „refugiați*  ? 
Un amio al foiei nostre ne scrie: In po
lemicele desfășurate în timpul din urmă 
între Brote și Dr. Rațiu, și acuma între 
Aurel Popovicl și Brote-SlavicI, în tâte 
aoeste ale lor „polemice*  său „descoperiri*  
văd pe cei din BucurescI: Slavici, Brote, 
Popovicl întitulându-se mereu „exilați*.  Eu, 
ca vechiu jurist domiciliat în Budapesta, 
declar, că aoest termin: „exilați*  e râu în
trebuințat, din causă, că exilul se pote dicta 
numai printr’o sentință judeoătorâsoă ca 
pedâpsă pentru condamnat; pedâpsă, care 
în legile peDale austro-ungare nu mai 
esistă. Er dâcă e așa, pentru ce Brote, 
Slavici și Popovicl mai întrebuințâză acest 
termin neesistent în legiuirile nâstre? Și 
pentru ce nu se folosesc de terminul pro
priu aplioabil la Brote, Popovicl și S. Al
bim, adecă: „refugiațl* . Său pote pentru 
aceea, că „csilat" ar fi mai pe sus, decât 
„refugiat*  și oă „esilații*  ar forma o „elită" 
ardeienă în România, pe când „refugiații"*  
său „emigrații" din Ardeal în Țâra românescă 

ar fi trei-4eol de mii, oarl ar trebui sâ sn 
supună orbesoe, oa mai inferiori, celor 
„esilațl" ca mai superiori?? —

CRONICA POLITICA.
— 1 (13) Martie.

fiarele liberale din Budapesta au bu- 
oiDat prin lume, că și împăratul Wilhelm 
va lua parte la serbările milenare. „Alkot- 
mâny" spune acum, oă oonsulul general 
german din Budapesta a desmințit cjilele 
treoute acâstă soire, deolarând, că împăra
tului german nu i a trecut nici priu minte 
să ia parte la mileniu.

*
împăratul german conferi contelui 

Goluchowsky ordinul vulturului roșu cl. I. 
Alaltăerl a fost invitat ministrul austriao 
la un dejun în oastelul regal. La masă îm
păratul 'Wilhelm închina un pahar în sănă
tatea contelui și dup’aceea se înoinse o 
disouțiă forte viuă între împăratul și între 
ospeții presențl.

*
Deputății austriacl Spincicl, Bianchini, 

Dopar Laginja și Perie, oarl au fost chiă- 
mațl să împace traoțiunile partidei drepte 
croate, publioă un Manifest cătră poporul 
croat, în care manifest se enunoiă osân
direa lui Dr. Frank. Numiții deputațl oroațl 
deolară, că adunarea dela 2 Martie a fost 
convocată în totă ordinea, și oă ei au pro
vocat pe Dr. Frank să urmeze esemplul 
lui Folnegovicl, și să se retragă pentru un 
anumit timp de pe arena politică. Dr. Frank 
înse nu numai că nu i-a ascultat, oi, din 
potrivă și-a format un club special. Astfel 
la viitorea adunare, oare e convocată pe 
fiua de 28 Aprilie să se ia hotărirl defi
nitive de împăcare, ignorând cu totul pe 
Frank și pe aderenții săi.

*
„Kolnische Zeitung" publică o epis

tolă sorisă de ministrul-președiute italian 
lludini unui amio al său. In aoea scrisâre 
Rudini între altele dice următorele: „Italia 
la tot cașul are lipsă de o pace lungă, și 
încă atât de paoe internă, cât și esternă, 
Tripla alianță ne asigură pacea, și în ea

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Michail Bacunin.
(Urmare).

La 1848 Bacunin luase parte aotivă 
în mișoarea revoluționara germană, și la 
Dresda fusese ales dictator. Domnia lui în 
acel oraș a durat trei dile, după oare re- 
voluțiunea a fost înăbușită. Im! aduc aminte 
de următârea întâmplare din acel timp, 
despre oare ’ml-a povestit Bacunin în per- 
sână:

— Fiind proclamat dictator, m’arn 
ocupat înainte de role de^apărarea orașului, 
deore-oe armata regală se apropia. Inspec
tând loounle cele mai espuse, constatai, oă 
punctul cel mai periculos este podul peste 
care trebue neapărat să trâcă armata. Mă 
gândit cum să-l apăr ? Atunci mi-a venit o 
idee ingeuio3ă. Sciam, că Germanii sunt un 
popor oivilisat, și că țin mult la operele 
de artă; de aoeia poruncii oa la mijlooul 
podului să fiă pus, tocmai pe baricadă, ta
bloul lui Raphael „madona Sicstina". Acest 
tablou se afla în muzeu. Apoi când armata 
a sosit îu fața podului, tnmesei pe un par

lamentar, oa să dedare comandantului for
țelor inamice, că decă va trage foourl, are 
să nimioâseă un cap de operă al lui Raphael,

— Ei, și armata n’a tras focuri? în
trebai.

— Nici un foc. Comandantul porunci 
se se încunjore podul.

— Dâcă la Petersburg s’ar fi întâm
plat una ca asta, de sigur că tabloul lui 
Raphael se făcea praf.

— Aoolo, răspunse surîcjend Bacunin, 
o asemenea stratagemă n’ar fi prins; rusul 
e sălbatic, deci a espune pe Raphael ar fi 
fost o barbaria, dâr în Germania e alt 
oeva.

După înăbușirea revoluțiunei în Ger
mania, Bacunin a fost arestat și cu lanțuri 
la pictore a fost remis regelui Saxoniei. 
El era să fiă condamnat la morte, dâr îm
păratul Niculae intreveni, oerând estrada- 
rea lui. încuviințarea acestei estradărl, 
inamicii politici ai lui Bacunin, adecă 
marxiștii, au comentat-o apoi în defavorea 
osânditului, propagând odiosa calomniă, că 
Bacunin a fost agent al Rusiei.

Estradat Rusiei, Michail Bacunin a 
fost dus în lanțuri la Petersburg. împăra

tul Nioulae îl osândi la închisâre pe vieță, 
și condamnatul a fost transportat în fortă- 
râța Schluselburg, unde după porunoa tira
nului a fost pus în lanț, care ’i încunjura 
mijlocul, fiind ferecat de zid. In așa stare 
a trăit acest mare revoluționar rus patru 
ani de fii®, perejend din causa scorbutului 
toți dinții. Numai natura sa puternică pu
tea să îndure grosnica temniță. După 
mortea împăratului Nioulae, muma lui Ba- 
ounin oătjend la picidrele împăratului 
Alexandru al Il-lea ceru grațierea fiiului 
său oare se prăpădea în temniță.

— Numai mortea îl va libera din for- 
tărâță, dâmnă! a fost răspunsul blajinului 
Alexandru al Il-lea.

Apoi prin manifestul de grațiare dat 
de aoest împărat în diua înooronărei sale, 
Bacunin a fost soos din închisâre și espe- 
diat pe viâță în Siberia de răsărit.

In timpul acela guvernatorul general 
al Siberiei era Muravieff, supranumit Amur
sky. Un om cult, și care în curând se în- 
prietini ou Michail Bacunin. Având nevoiă 
de un om inteligent, pentru descrierea li
toralului siberian de-a luDgul rîului Amur, 
unde guvernul rus avea de gând să cre

eze un șir de oolonii militare de cazaci, 
Muravieff-Amursky se adresă la Baounin, 
însărcinându-1 cu misiunea grea de a faoe 
o călătorie prin acele loourl sălbatice. Ba
cunin primi însărcinarea și în curând pleoă 
din Irkutso. Ajungând la rîul Amur, el îșl 
îndreptă calea spre portul Petrosavodso, 
unde se îmbarcă pe un vas american și 
fugi în America. La 1861 Bacunin era 
deja la Londra.

Etă ce soria despre acâstă originală 
figură revoluționară rusă oelebrul publioit 
rus Alexandru Herzen :

„Bacunin e la Londra....  Baounin în
mormântat în cazemate, perdut în Siberia 
„de răsărit, a apărut ârășl plin de viâță, 
„superb, printre noi — Redivivus et Ultor 
„am fi cjis, dâcă vorbeam de grosnicul 
„Pugacioff... âr nu de Bacunin. Noi n’a- 
„vem ce face cu răsbunarea, avem prea 
„mult de lucru, Baounin vine la noi phn 
„de iubire pentru poporul rus, plin de 
„energia, de speranțe, de forțe oțelite în 
„aerul curat al pustietăților Siberiane. Ou 
„Bacunin par’oă înviă umbrele anului 
„1848!

„Aotivitatea lui Bacunin, pănă la în- 
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aflăm cel mai însemnat sprijin pentru pro
movarea instituțiunilor nostre de stat. Cine 
scie cât sânge și câte laorăml s’ar fi văr
sat, cine soie oum ar sta astădî rapor
turile economice, dâcă n’ar esista tripla1 
alianță.

*
țJiarului „Times44 i-se anunță din Cons- 

tantinopol, că centrul turburărilor din Al
bania de present este Elbassan. Liniștea 
este conturbată în întregul ținut aflător în 
Sudul orașului Berat pănă la JaniDa. Tru
pele trimise de guvernorul din Skutari au 
fost silite să cedeze preponderanței răsvră- 
ti terilor.

*
Fostul subsecretar de stat în ministe

rul de esterne engles, Grey, ținu în Man
chester o vorbire, în care acoentuâ, că o 
flotă englesă mai puternică nu amenință 
pacea lumei, ci o întăresce. Vorbitorul mai 
pleda și pentru aceea, ca Anglia să-și asi
gure comerciul cu China.

Situația în Italia.
Ministrul de esterne italian, ducele 

de Sermoneta a adresat o circulară cătră 
toți representanții diplomatici din Roma 
ai puterilor, în oare se aocentuâză rapor
turile prietinesol dintre Italia și statele re- 
presentate prin aceia. Se dice, că Sermo
neta se bucură de grația deosebită a îm
păratului Wilhelm.

In Berlin se judecă în mod fârte sim
patic asupra noului cabinet italian, despre 
care se crede sigur, că va regula cestiunile 
africane. In tot cașul se asigură, că tripla 
alianță este asigurată și peste terminal de 6 
Maiu 1897, și numai în acel cas s’ar di- 
solva, dâeă vr’unul din cele trei puteri ar 
abcjice alianța înainte cu un an.

Ge se ține de pressa italiană, acâsta 
îșl dă următorele păreri asupra noului ca
binet: „Tribunau se teme, că noul minister 
va faoe isprăvurl numai pe jumătate; 
„Riformau declară, că ministerul este ne- 
oonstituțional, deorece s’a format din mi
noritatea parlamentului; „Fanfulla*  4’°®, 
că vieța noului cabinet atârnă dela indul- 
gința majorității parlamentului; „Ossetva- 
ioreu e de părere, că s’au schimbat nu
mai medicii, făr’ de a se înceroa o cură 
radicală.

Piarul „Opinions*  anunță, că în 17 
c. guvernul italian va așterne camerei un 
proiect de lege privitor la nouă cheltueli 
pentru espediția din Africa. In oe privesoe 
proiectul de-a forma o legiune de voluntari 
pentru Africa, colonelul garibaldian de odi- 
nioră, Fazzari, spune într’o scrisore adre
sată diarului „Fanfulla44, că el a primit 
dela diferite persone din Italia epistole, în 
cari aoeștia declară, oă sunt gata de-a întră 
în Legiune. Fazzari asigură, că în timp 
de o lună el pâte înrola 60.000 de vo
luntari.

„chiderea sa în oitadela Konigstein din 
Germania, a fost pur filosofică. Elevul 

„strălucit al lui Hegel trăia în lumea abs- 
„traoțiunilor, apoi a devenit socialist-revo- 
„luționar, âr acum, nădăjduim că va deveni 
„socialist-rus.

„Bacunin a părăsit Rusia la 1841; la 
„1846 a fost amestecat în procesul socia
liștilor elvețianl; celebrul Blunell îl de
nunțase guvernului rus, Țarul îl poruncise 

ca imediat să se întoroă, — el a refusat. 
Niculae porunci să fiă judecat. Senatul îl 
condamna la perderea drepturilor de no

pții, și celelalte, Bacunin se stabilesce la 
„Paris.

„Acolo, în 4iua de 29 Noemvre 1847, 
„Bacunin a rostit un discurs la întrunirea 
„Polonilor, cari sărbătoreau aniversarea re- 
„voluțiunei polone. El era cel dintâiîi Rus, 
„oare a întins nenorociților Poloni mâna, 
„osândind guvernul rus pentru tâte cri- 
„mele comise în contra Poloniei. Discur
sul a avut mare importanță, căci Hizo 
„a dat afară din Paris pe Baounin, dâr n’a 
„avut Baounin destul timp de a se stabili 
„la B rusei, și la rândul său și Hizo a fost 
dat afară din Paris decătră Ludovic-Fi- 

n

„Agenția Ștefani*  primesce din Mas- 
sauah următârele siorl: Armata lui Mene- 
lik înaintâză încet, și de present se află în 
Entiscio. Majorul Salsa, trimisul generalului 
Baldissera, a sosit în 9 c. în tabăra Șoa- 
nilor, si după cum se asigură, el va per- 
tracta cu Menelik și asupra piedărei fortăre
țe! Adi/rat. Mai departe se anunță, că încă 
și aoum soseso în Massauah necontenit 
soldați, cari au luat parte în lupta dela 
Adua, și cei mai mulțl dintre ei sunt 
răniți.

țliarul engles „Daily News*,  primesce 
din Roma o depeșă, în care se afirmă, că 
Chalifa a plecat cu o mare armată dela 
Omdurmann spre Kassala, și că Englesii 
din Suakim ar avă de gând să atace pe 
Derviși.

SOIRILE DILEI.9
— 1 (13) Martie.

Iu contra societăților catolice. ț)ia- 
rele clerioale se plâng, oă fișpanul comit. 
Alba, br. Nicolau Fiath, a pornit o gonă 
sistematioă contra sooietăților catolice, in
toxicând funcționarilor comitatenșl de-a 
intra în astfel de societăți. Mai departe nu
mitul fișpan să fi deolarat în ședința dela 
10 a. o. comisiunei administrative comita- 
tense, oă va controla strict tâte reuniunile 
catolice din comitat, de-orece ele stau in 
serviciul unor agitatori politici.

—o—
România și mileniul. Foia guverna

mentală „Kolozsvâr44 primesce din Buou- 
rescl cu data de 12 Martie o telegramă, în 
care se spune, că direcțiunea căilor ferate 
române ale statului intenționâză să puuă 
în oirculațiă cu ocasiunea serbărilor mileniului 
unguresc mai multe trenuri separate pănă 
la Budapesta14. — Pentru ce și pentru cine 
asemeni pregătiri?

—o—
Luptă cu lupi. La granița dintre 

Unguria și Galiția lupii s’au îmulțit forte 
tare, țlilele acestea doi neguțători galițienl 
cari voiau să mergă spre Bartfeld, au fost 
atăcațl de-o câtă de lupi. Bestiile flămânde 
cu iuțala vântulni au ajuns sania neguță
torilor și un lup a sărit la un cal, der în- 
tr’aceea unul dintre neguțători ou o pușcă- 
tură culcă pe lup la pământ. Caii fugiră 
mai departe cu sania, si lupii alergau tot 
în urma lor. In urmă, după o gonă înfio- 
rătâre, pe neașteptate veniră din comuna 
Zboro dâuă sănii, în cari erau cinci vână
tori. Aceștia pușoară pe trei dintre lupi, er 
ceialalțl se ascunseră în pădure.

— o—
Colonia română macedouână din Sofia 

a trimis președintelui Societății presei din 
BucurescI o lungă telegramă de mulțumire 
pentru sprijinul dat în cestiunea școlilor 
macedonene. Semnatarii telegramei rogă 
pressa română să stăruiâscă „pentru depăr
tarea netrebnicului inspeotor actual (Apostol 

„lipp. Bacunin s’a întors imediat la Paris, 
„unde a luat parte la viața politică. Lamar- 
„tin privea rău activitatea lui, deci Ba- 
„ounin trebui să plece ârășl. In acest timp 
„la Praga s’a adunat un congres de slavi, 
„la care a luat parte activă Bacunin, sori- 
„iod un program pentru partidul socialist- 
„slav. Boemii au aoceptat acest program, 
„der Windischgretz a risipit congresul so
cialist ou ajutorul tunurilor austriaca. Pă
răsind Praga, Baounin 'șl încerca con- 
„trariu lui Palasky, de a uni pe democrații 
„Unguri cu Slavii, căci Ungurii și p’atuncî 
„se luptau pentru independență. Unirea s’a 
„făout însă cu Polonii, și la congres a venit 
„din partea Maghiarilor cornițele L. Teleki. 
„Bacunin voind să întărâscă aoâstă unire 
„și cu democrații Germani, a acceptat pos- 
„tul de diotator la Dresda. Acolo el s’a 
„acoperit de gloria, pe care nici dușmanii 
„lui (sio!) n’au putut-o tăgădui; după 
„luarea Dresdel de PrusienI, Baounin a 
„fost arestat la Chemniț și trimis în cita
dela dela Konigstein. D’acI se începe 
„martiragiul său lung.

(Va urina.)

Mărgărit), oare a compromis cu desăvîrșire 
causa“ și să faoă „a-se respecta eforiile 
tuturor oomunelor, alese după dorința tu
turor Românilor și conform legilor stabilite 
ale Statului otoman14.

—o —
Rescola sătenilor dela Poiana (Ro

mânia.) Etă amănuntele oe le află „Ga
zeta0 din BucurescI asupra răscâlei săte
nilor din comuna Poiana jud. Dolj: Vi
neri, proprietarul moșiei din acâstă co
mună, d. Ioniță Marinou a telegrafat mi
nisterului de interne, că peste 400 de să
teni au eșit la câmp făcând gropi și șan
țuri pentru colibe, ocupând pământurile sale, 
că nu vor să se retragă din aceste locuri. 
Imediat ministerul de interne a dat ordin 
ca parohetul să fiă sesizat. Subprefectul 
plășii Câmpul, transportându-se la fața lo
cului, țăranii i-au declarat, că nu au pă
mânt pentru locuințele lor și din aoâstă 
caueă au ooupat locurile proprietarului. 
Primul procuror al tribunalului din Craio
va, în urma ordinelor primite dela procu
rorul general al Curții de apel, s’a dus 
la Poiana. Din raportul său, âtă oum stau 
lucrurile: Țăranii au eșit la o distanță de 
4 k. de comuna Poiana și au ocupat cu 
plugurile peste 4®°® pogone pământ. Lo- 
ourile pe cari sunt clădite casele lor fiind 
nisipose, esistă un vechia litigiu între ei 
și proprietarii pentru cedarea unui alt loc. 
Plugurile cu oarl au ocupat pământul 
sunt înjugate. Sătenii au peste 70 de boi 
și cai la aceste pluguri. Din ceroetările 
cari s’au făcut de primul procuror, resultă 
că primarul comunei împreună ou preo
tul, sunt instigatorii principali ai aoestei 
răscole. Ei însă nu au fost arestați pănă 
acum, pentru-oă sunt necesari pentru in
strucția afacerii, și pentru a nu se agrava 
răscola. Pentru menținerea ordinei, s’a 
adus din Cafalat un detașament de infan
teria. De asemenea, trupele din Calafat 
au fost întărite. Pe lângă batalionul per
manent de infanteriă s’au concentrat gen- 
darmii rurali. Pentru moment țăranii adu
nați în afară de oom. Poiana sunt *peste  
90, oarl rămân mereu aoolo. Peste 4> nu
mărul lor se măresoe. Primul procuror ur- 
mâză ou ancheta și cu luarea măsurilor 
pentru menținerea ordinei.

— o—
Șeful statului major al lui Menelik. 

In armata regelui Menelik se află și un 
general europân, cu numele Cloohette. 
Acesta mai înainte a fost căpitan de arti
leria în armata francesă; la a. 1888 însă a 
depus șargea din causa datoriilor ce le 
avea, și a emigrat din Francia. Ajungând 
în Abessinia Clochete a intrat în armata 
lui Menelik, care după oe ’i-a plătit pănă 
la un creițar tote datoriile, l’a numit șef 
al statului său major. ț)ilele treoute sorise 
Clochete o epistolă rudeniilor sale din 
Nantes, în care vorbesce cu mare entu- 
siasm despre Menelik și 4ic®> că Abesinienii 
necondiționat vor scâte pe Italieni din 
Africa și îșl vor asigura independența. Se 
4ioe, că Clochete este favoritul regelui Me
nelik și că astă4l este unul dintre cei mai 
bogațl omeni din Abessinia.

—o—
Logodnă. D-șora Elvira Diamandi Ma- 

nole, fiica d-lui Diamandi I. Manole, s’a 
logodit cu d-1 Ștefan Hagi Theodorachy din 
Buourescl. Sinoerile nâstre felicitări!

— o—
Abatele Kneipp a plecat din Wo- 

rishofen într’o călătonă mai lungă, pentru 
de-a ține în diferite orașe de pe continent 
prelegeri publioe asupra modului său de 
cură. In 10 c. Kneipp a ținut o prelegere 
în Berlin și de aoolo va pleca 4d®l® aces
tea spre Hamburg.

—o—
Societatea „Unirea44 (din Buourescl) 

a studenților universitari este convocată 
pentru 29 Februarie. La ordinea 4Aei a 
fost conferința d-lui loan Floresou „Românii 
ner omâni*.

Dela comună.
Ședința din 12 Martie 1896 st. n. (Continua

rea ședinței din 11 Martie.)
14) Se deoide a se face în Curmătură 

un zid spre apărarea apaduotului ou un 
preliminar de 1239 fl. v. a. Luorarea să se 
dea ou ofert.

15) Măsarului Cari Dressnandt i se 
dau ou chiriă unele localități în casa ora
șului Nr. 53 din strada căldărarilor, cu o 
chiriă anuală de 400 fl.

16) Cererea lui Carl Schnell și Stefan 
Verzdr pentru prolungirea terminului de zi
dire pe parțelele lor din Nou pănă la 31 
Martie 1898 se aprâbă.

17) Asemenea se aprobă cererea co
munei Zizin pentru prolungirea terminului 
de plată a sumei, ce mai datoresce din 
răscumpărarea regalelor pănă la 1 Iunie 
1896.

18) Prelimiuarul pentru regularea și 
adaptarea târgului de lemne dă ansă ia o 
desbatere lungă și înfocată. La propune
rea oomisiunei permanente să decide stră
mutarea târgului de lemne pe looul între 
țigăniă, iabrioa de gas și aleiu (looul de 
eserciții militare). Acest loc se va macada
mise și dreua cu o cheltuială de 4—5000 
fl. Pe acest loc vor avâ să stea oarăle 
gole.

19) Cererea lui Sam. Mark ea să potă 
sta carăle gole și pe alt loc de sub strajă 
se respinge.

20) Școla de înotat a orașului se dă 
cu arendă de 500 fl. fraților Gober.

21) Se deoide aooperirea canalului 
din ulița nâgră cu o cheltuială de 1088 
florenl.

22) Se aprâbă arândarea vânatului în 
domeniu.

Din Maramureș-
— Martie 1896.

(Fine)

Avem și un fond de stipendii de 6000 
florenl făcut de un vicar român, din care 
studenții români eminențl și nobili dobân
desc anuatim 300—350 fl. ajutor.

înainta de asta cu un deceniu, când 
am fost norocoși a primi în Siget Asocia- 
țiunea pentru înființarea unui teatru român, 
am așteptat Asociaținnea cu 500 fl. colec
tați dela popor, am făoat un conoert și un 
bal româneso, din cari fondul de teatru a 
avut venit peste 200 fl.

Ore aceste nu sunt jertfe aduse pe 
altarul culturei naționale? Ba da, jertfe 
frumâse și demne de laudă sunt aceste dela 
un popor mic de 70 mii suflete, și încă de 
un popor, care nu-’i așa de avut, cum ou- 
getațl D.-Vâstră, ci e mai sărao, decât Ro
mânii din alte părți, căci doră pe latul pă
mântului singur Românii din Maramureș 
mănâncă și pane de ovăs. Mi-ar plăcâ să 
arate astfel de jertfe oomitatele acele, în 
cari Românii sunt cu sutele de mii!

Deși un popor mic și în absolută mi
noritate față cu poporațiunea din comitat, 
totuși am nisuit a cuprinde teren și în 
viâța publică comitatensă, și acolo am apă
rat religiunea, biserioele, șoolile și intere
sele poporului nostru românesc.

Astfel în cele 55 comune române am 
ales 57 Români membri ai congregațiunei 
comitatense, și avem și 15 vtrilișt! români, 
însă acești 72 sunt fârte puțini față cu 442 
membri ai congregațiunei comitatense, din
tre cari 90 sunt Evrei viriliștl, cari tot- 
dâuna îșl dau voturile cu cei dela putere, 
și cari la poruncă sunt tot-dâuna de față, 
și așa 4lc®ud dânșii cu diregătorii erariall, 
carl aid sunt cu sutele, decid a4l în con- 
gregațiunl.

Pe lângă tâte acestea, la administra- 
țiunea comitatensă avem cu mici cu mari 
10 diregătorl români și 15 notari români. 
La Tribunalul reg. avem 2 ju4l și 3 dire- 
gătorl mai inferiori, la judecătoria singu
lară trei, la pădurăriă patru diregătorl ro
mâni. Avem un medic român cercual și 
aoum mai aprâpe vom avâ pe tinărul doc
tor Rednic. In Siget avem șăse advocat! ro
mâni, toți doctori juris, în Viscul de sus 
doi advocați români.

Avem un ablegat român pe d-1 Petru 
Mihali, er celalalt ablegat Iuliu Vinț este 
numit comite-suprem în Ugocia. In comieiu- 
nile comitatense suntem representați cu 
bărbații noștri fruntași, Vicarul e membru 
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în tote comisiunile, așișderea sunt membri 
și frații protopopi.

Avem câțl-va j uriștl români, apoteoarl, 
mediciniștl, oficiali la calea ferată, studențl 
la academia de silvicultură, și aprâpe 100 
studențl români în școlile din Siget. Toți 
aceștia cu ajutorul bunului Dumne4eu cu 
timpul vor cuprinde teren aici în comitat.

Apoi prea demnul Arohiepisoop și Me- 
iropolit Dr. Victor Mihali este fiiu al Ma
ramureșului, și din Maramureș a ajuns ca 
lEpiscop Preasânția Sa Mihail Pavel, care 
a făcut pentru poporul și clerul nostru fon- 
•dațiunl peste o jumătate de milion.

Avem pe eruditul bărbat Dr. loan 
Mihali, fratele metropolitului, care in an. 
1889 a ținut o’ disertațiune despre diplo
mele dm Maramureș vrednică a se ceti de 
fiă-care Român, ba vrednică de a se pu
blica în totă lumea locuită de Români, lu
crare, care în alte țări ar fi fost primită 
cu entusiasm, er la noi a luat notiță des
pre densa numai „ Gutinul “, foia eșită 
atunci în Baia-mare. Insă o voiă publica 
eu în Enciolopedia română.

Cu fală mă numesc și subscrisul Ma- 
ramureșan, și în consciință sunt liniștit, 
că cu scrierile mele și cu împlinirea ofi
ciului meu, promovez și eu binele comun 
al poporului și al oierului român.

Astfel fiă-care dintre noi ne luptăm 
pentru deșteptarea, cultivarea poporului 
nostru și și pentru promovarea buna-stărei 
lui material.

Este drept, cumcă ne împlinim nu
mai datorința nostră, și n’ar trebui să ne 
lăudăm cu densa, însă nici că le scriu 
aceste ca să ne lăudăm, oi pentru-că am 
fost provocațl la aoesta ou articlul D.-V.*)

*) Ei bine, acuma le-ați publicat. Maramu
reșenilor le este asigurată deci împărăția cerului, 
căci ’i-ațl scăpat și de singura greșelă, ce o mai 
aveau. — Bed.

Ne împlinim datorințele nostre în 
eeroul acesta restrîns, unde ne-a aședat 
bunul Dumnezeu, și unde depărtați de 
munți și de dealuri de oeialalți frați români, 
nu vedem cu anii de cjile Români din alte 
comitate, decât câte-un agent al băncei 
„Transilvania11.

Irăim în pace și în armoniă bună cu 
poporele conlocuitdre, nu ne-asupresc nici 
Ungurii nici Rutenii, oi ne apasă ușurele 
cele mari ale Evreilor, dâr se deștâptă deja 
și poporul și lasă beuturile și banii ovreescl.

Poporul din Maramureș iubesce pă
mântul acesta într’atâta, încât de aici, — 
unde adese-orl n’are decât pâne de ovăs, 
— niol un Român nu emigrâză. Pe lângă 
acesta, cum v’am arătat, seim să fim și 
buui Români și apărători adevărați ai cul- 
■turei poporului și ai înaintărei bunăstărei 
■lui, iubim poporul din al cărui sîn am ieșit 
și-’l ajutorăm și-’l îndemnăm la oele bune. 

In adunările comitatense când e vorba 
de alegerea oâte unuia dintre ai noștri la 
cutare diregătoriă, toți stăm la olaltă, așiș
derea și când se tractâză de interesele nâs- 
tre generale.

Ou ajutorul Episcopilor noștri dela 
Gherla, am efeptuit dotarea parochiei ro
mâne din Sziget cu o dotațiune, oare răs
punde la un oapital de 100 mii fi. Avem 
în Siget biserică frumosă, casă paroohială 
cu ridioătură și ou trei boite, oarl aduc 
venit de 1206 fi.; avem casă oantorală și 
■facem pașii de lipsă pentru zidirea unei 
școli; și astfel ou ajutorul lui Dumnezeu, a 
episcopilor noștri și a comiților supremi, ain 
Maramureș, oăol și actualul Comite-suprem 
br. Poszner ne este bine-voitor — vom avă 
.și noi în oapitala comitatului parochia nos
tră română, pentru dobândirea căreia și 
pentru dotarea ei începând dela Episco
pul de piă memoriă Alexi pănă în present 
•și mai ales prin Escelența Sa Prea S. d-n 
Episcop Dr. Ioan Szabo s’a făout atâtea 
înoât nu putem să le mulțămim în destul.

Și 4io sinoer, că dâcă Românii dm 
Maramureș n’ar fi făcut nimica, decât în
ființarea parochiei române din Sziget, după 
oare am suspinat de 32 ani, a făcut destul, 
căci numai acest comitat a fost, în care 
în capitală Românii n’au avut biserică pro
pria și parochiă dotată.

Atari succese nu se pot ajunge fără

*) Articulul nostru nu v’a provocat să vS 
lăudațl, ci se v& justificați față cu nisce acusațiunl, 
a căror temeinicia D.-V6str.ă nu o combateți.

— Bed. 

lupte, fără jerte și fără bărbați devotați.
In urmă n’avem an, în oare să nu 

zidim câte-o biserioă de pâtră, școli și oase 
parochiale, oarl valoreză mii și mii de fi., 
și cari le zidim cu conoursul bunului nos
tru popor.

Aoesta nu-i letargiă, aoâsta este o 
activitate dâmnă de lăudat și dâcă avem 
greșâlă, aceea este, că faptele nostre nu 
le publicăm*)  Subscrisul voiu ajuta și la 
aoâsta. Ca colaborator al Enoiclopediei ro
mâne în vre-o 14 capitule voiu descrie 
Maramureșul, și voiu arăta pe larg oe a 
făout acest popor mic.

Văd, că și acum am scris mai pe 
lung, decât pote mi-ațl fi iertat, însă Vă 
rog să aveți bunătate a-le publioa acestea 
oa răspuns la articulul de fond din numă
rul 3b al bătrânei „Gazete11 dela oare pri
mim și imputările, căci e maica 4larlstiC0i 
nostre, apoi de maioă-sa fiă-care fiu trebue 
să asculte, însă Vă rog să ne și escusațl, 
căol celuia ce mult iubesoe, mult i-se iârtă, 
apoi noi iubim mult, forte mult poporul 
nostru, și oe am făcut și ce facem, tot 
numai pentru fericirea lui temporală și 
eternă le facem.

Primiți, vă rog, espresiunea stimei 
mele adânol.

Sat-Șugatag, 7 Martie 1896.
Al D.-Vostre serv plecat,

Tit Bud, 
Vicarul Maramureșului.

Academia IRomână
Sesiunea generală din anul 1896.

(Urmare.)

In aoelașl timp, în acest an, s’a în
ceput aplioarea regulamentului în privința 
Premiului anual Adamachi, a oăruia acor
dare este la ordinea 4il01 ohiar în acestă 
sesiune.

In privința averii, oare formeză Fun- 
dațiunea Adamachi, am a vă aduce la cu- 
noscință, că în urma autorisării date la 22 
Martie treout, Delegațiunea a vândut casa 
Adamaohi din Iași prinoipelui Dimitrie 
Miohail Sturdza pentru suma de 135.000 

i lei, care a fost oapitalisată prin oumpărare 
de efeote.

2. Institutul Otteteleșianu șl-a încheiat 
la Iunie trecut întâiul an șoolar. La esa- 
mene au asistat d-nii I. Kalinderu și N. 
Cuintesou. La înoeputul lunii Septemvre 
s’a primit o nouă serie de 15 eleve, după 
normele stabilite în anul trecut.

3. Averea rămasă dela întâiul donator 
al Academiei, Evanghelie Zappa, se află 
încă în litigiu înaintea instanțelor judeoă- 
toresol. Vărsământul anual al Academiei 
de 1000 galbeni pentru anul 1892 a fost 
încassat dela administrațiunea judecăto- 
râscă instituită asupra aoestei averi. Nu 
s’a putut pănă acum înoassa aceeași sumă 
pentru anii 1893, 1894 și 1895, din oausă 
că administrațiunea a declarat, că nu dis
pune de fonduri, neputând înoassa mai 
multe venituri întâr4iate.

4. Vă este cunoscută lunga întâr4iere, 
care s’a făcut pentru a se da Aoademiei 
autorisarea legală de a primi averea lăsată 
ei prin testament de oătră răposatul Ema- 
noil Doniol, încetat din viâță în Bucuresol 
la 18 Septemvre 1894. Acestă autorisare, 
absolut necesară pentru ca Academia să-și 
potă urmări și apăra dreptul său, s’a pu
tut obține numai la 21 Octomvre trecut, 
grație grăbirii ou care d-1 coleg P. Poni, 
aotual ministru al Instrucțiunii publioe, a 
bine-voit să o acorde. îndată după obți
nerea autorisării, Academia a cerut pu
nerea în posesiunea averii, dâr opunân- 
du-se rudele răposatului, Academia a cerut 
sechestru judiciar și Tribunalul a numit un 
oustode.

5. La 27 Septemvre a încetat din 
viâță la Roman loan Agaricl, bărbat po- 
litio, care a luat parte la vieța publică a 
țării timp de peste 30 ani, începând dela 
1857. Prin testamentul său, el a lăsat Aca
demiei moșia Mora Grecilor din județul Vas- 

luiu, pentru ca Academia să înființeze și 
să întrețină pe acea moșie o școlă profesio
nală cu internat pentru fii de țărani. Dele
gațiunea a supus disposițiunile acestui tes
tament discuțiunii domnilor membrii pre- 
sențl în ședința dela 10 Noemvre. In urma 
aoestei disouțiunl, s’a amânat deoisiunea de 
acoeptare. Intregă cestiunea se supune de- 
cisiunii d-voBtre.

6. La 12 Noemvre a înoetat din vieță 
în Bucuresol d-na Maria General 1. Carp, 
oare, prin testamentele sale dela 4 Iulie 
1892 și 4(16) Martie 1895, lasă Aoademiei 
o mare parte din averea sa, prin urmă- 
torele disposițiunl de ultima voință:

A. Din testamentul dela 4 Iulie 1892.
Dispun din avutul meu după oum 

urmâză:
Las Aoademiei române din Buouresol 

moșia mea Olteni, din jud. Teleorman, 
plasa Tîrgului, comuna Olteni, în totă în
tinderea ei, ou tote îmbunătățirile, eoarete, 
mori și tot oe se află pe dânsa; pun ca 
obligație Academiei române următoiele 
îndatoriri:

a) Va da Ateneului român din Bucu- 
rescl 10.000 lei odată pentru tot-dâuna.

b) Va da pe fiă-care an 4000 lei, 
2000 vor fi destinați pentru a îmbrăca pe 
copii sărmani din șcdlele din orașul Giur
giu, jumătate pentru fete și jumătate pen
tru băețl; er ceilalți 2000 îi va da pentru 
băețl și fete sărace dela școlele din Bu
curesol, asemenea pentru îmbrăcăminte, 
căutându-se tot-dâuna de a-se da celor mai 
săraci și celor mai buni.

c) Lei una mjiă va da pe an pentru 
întreținerea șoălei din comuna Olteni.

d) Cinci sute lei pe fiă-care an va da 
pentru întreținerea biserioei din comuna 
Olteni, unde se va pomeni numele soțului 
meu loan și al meu de veci de veoiă.

e) La fiă-care trei ani, Aoademia ro
mână va înființa un premiu de șepte mii 
lei, care se va da pentru cea mai bună 
scriere în limba română și făcută de un 
Român. Acest prem’u se va da alternativ 
pentru o scriere militară și pentru alta ci
vilă, începându-se cu cea militară. Subiec
tul pentru scrierea militară se va fixa de 
o comisiune de șâpte generali și ofioerl 
superiori, care va fi numită de ministeriul 
de răsboiu; âr subiectul scrierei civile se 
va fixa de Academia română. Acest premiu 
va purta în tot-deuna numele de Marele 
Premiu General loan Carp și Maria Carp.

f) Academia română va avă în tot- 
dâuna un tinăr trimis în străinătate sâu o 
tînără fată, cari vor învăța bine și vor fi 
aleși din următârele familii: familia C. I. 
Bossie, Anton Carp, D. I. Carp, C. A. 
Orăscu; din aceste familii și din descen- 
denții lor, continuu oât vor esista, se va 
trimete, alegându-se cel mai bun, spre a 
studia în străinătate; plată anuală i-se va 
da de Aoademia română 4600 lei pe fiă- 
care an.

Las fratelui meu C. D. Bădulesou totă 
cealaltă avere a mea, ce se va găsi la în
cetarea mea din viâță, adecă moșii, case, 
eoarete urbane, bani, luorurl și tot ce se 
va găsi, fără a ave vre-uu drept cineva a-i 
pretinde ceva.

(Va urma.) '

A V 5 S .

P. T. D., cari au colectat și ni au 
trimis oferte benevole în bani, luorurl de 
mână, oărțl etc. spre soopul înființării unui 
fond în comuna Șoimuș pentru ajutorarea 
tinerilor ce voesc a se aplica la me-erii, 
sunt rugați a ne scusa pentru întârdierea 
publicării socotei publice, care se va face 
numai după 1 April o., pănă la care ter
min sunt rugați și ceilalți Domni colec- 
tanțl, oarl au primit liste dela noi, să 
binevoescă a ne comunica resultatu].

Comitetul.

SOIRI ULTIME.
BucurescI, 12 Martie. Consiliul 

de miniștri a decis prelungirea se- 
siunei corpurilor legiuitdre pănă la 
15 Aprilie. Corpurile legiuitdre vor 
lua vacanță dela 17 Martie până la 
1 Aprilie. Guvernul va convoca ma
joritățile la o întrunire intimă spre 

a le cere, ca până la 15 Aprilie se 
voteze t6te legile financiare, precum 
și proiectele de legi depuse la Ca
meră și Senat.

BucurescI 12 Martie. Mâne va 
desvolta d-1 N. FlevaJn cameră in
terpelarea sa asupra cestiunei șcdle- 
lor macedonene.

BucurescI, 12 Martie. D-1 Dim. 
Athanasescu, delegatul Macedoneni
lor la Constantinopol pentru a cere 
înființarea unui episcopat român în 
Bitolia, a sosit ieri în BucurescI.

lașî, 12 Martie. Clubul radi
cal de aici a dat depline puteri 
d-lui Panu, șeful partidului democrat
radical, pentru ca să stabilâscă cu 
partidul conservator (conservatori și 
junimiști) o înțelegere în scopul unei 
acțiuni comune și conlucrări du
rabile.

DIVERSE.
Fiul reginei Elisabeta din Anglia. 

Iq archiva șoâlei supendre din Shrewsburg 
s’a aflat un document important, din oare 
se pote vede, că între școlarii, cari au 
cercetat în secolul al XVI acel institut, a 
fost înscris și fiul nelegitim al reginei Eli
sabeta din Anglia. Tstăl băiatului a fost 
contele Leicester favoritul reginei. Părinții 
au voit să ascundă esistența copilului și 
de aceea l’au dat în școla superidră din 
Shrewsburg, unde și-a petrecut anii tine- 
reței, După-ce oontele Leicester a murit, 
fiul a ridicat pretefisiune să fiă el moște
nitorul averei lui Leicester, dâr regele Ia- 
cob i-a negat aoesta și totă averea a dat’o 
fiului prim-născut al duoelui Henric, oare 
a fost atât de bun, înoât a desdaunat cu 
15,000 funțl sterling! pe tînărul Leicester. 
Regele Iaoob temându-șl tronul și de oea 
mai mică umbră, sub pretest că’l trimite 
în călătorii la depărtat pe fiul lui Leices
ter din Anglia și s’a îngrigit oa nici oda
tă să nu mai potă veni înapoi în Anglia. 
Tînărul exilat a fost primit la curtea ma
relui duoe de Toscana, unde a fost bine 
tractat, și mai târ4iu marele duoe de Tos
cana a mijlocit pentru tînărul Leicester 
dela împăratul Ferdinand I titlul de duce. 
Leicester însă, nu mult gusta pânea exila- 
ților, pentru-oă deja în etate de 40 de 
ani muri și Stuarții scăpară de frica oe-i 
nelinișteau. Cu tînărul Leicester se fini și 
generațiunea indireotă a lui Henric al VIII.

Un cuib de oțel. Revista sciințifică 
,.La Nature" spune într’unul din numerile 
trecute, oă muzeului de istoriă naturală 
din Soleure s’a dăruit un ouib de pasăre 
forte oiudat. Cuibul era făout ou totul din 
oțel. In orașul Soleure, sunt forte mulțl 
ceasornicari și după cum e și logic, în 
împrejurimile orașului se găsesc forte 
multe arcuri de ceasornice rupte netrebuin- 
ciose arunoate acolo de cătră uciuioii cesorni- 
oarilor. Vara trecută, unul din ceasorni
cari descoperi, pa un copac din ograda 
sa, un cuib ou o înfățișare fârte straniă,. 
Examina bine cuibul, și ce găsi! O păre- 
ohe de pasări îșl făcuse ouibul întreg nu
mai în arcuri de ceasornioe găsite pe io! 
pe colea în jurul orașului. Cuibul avea un 
diametru de zece oentimetre și era forte 
confortabil. Sosind ierna, pasările plecară, 
și ceasornicarul luând ouibul îl oferi mu
zeului, ca un mio specimen de arohiteo- 
tură metalică. Acest cwb pote sluji ca 
model, și arată câtă inteligență și putință 
de a se conforma împrejurărilor, ce au unele 
pasări. Ar fi curios de vă4ut, dâcă aceleași 
pasări în anul 1896 vor reîncepe construi
rea cuibului în aceleași oondițiunl ou ace
lași material.

Literatură.
In curând va apărâ de sub tipar o 

Broșură umoristică în versuri, al oărei 
autor este d-1 Albert Matza. In broșura 
aoâsta vor fi traotate în 71 paragraf) în 
mod umoristic diferite relațunl sociale din 
Brașov. Prețul unui esemplar va fi 30 or.

Proprietar: ftaarei lîlS uremia ss&ao
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Cursul la bursa din iena.
Din 12 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de oordne ung. 4°/o • • . 99.20
Impr. ofi.il. fer. ung. în aur 41/2o/o • 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 102.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.85
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.—
Imprum. ung. cu premii .... 159.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 145.—
Renta de hârtie austr.......... 101.10
Renta de argint austr...........101.15
Renta de aur austr............... 122.40
Losuri din 860   148.25
Acții de ale Băncei austro-ungară. 998.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 417 50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 379.75 
Napoleondorî........................................ 9.57l/2
Mărci imperiale germane . . . 59.02*/ 2
London vista....................................120.75
Paris vista.................................. 47.87 V,
Rente de corone austr. 4%. . . 101.40
Note italiene.................................. 49.34l/2

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Martie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Comp. 9.55 Vend. 9.58
Galbeni Cump. 5.60 Vend. 5.65
Ruble rusesc! Cump. 1.24 Vend. 1.28
Mărci germane Cump. 58.90 Vend. 59 05
Lire turoesol Cump. 10.76 Vend. 10.90
Boris, tone. Albina 5°/0 101.40 Vend. 101.25

Publicațiune.
Comuna bisericei naționale gre

cești Sfint. Treime din cetatea Bra
șov, aduce la cunoscință publică, că 
arendeză posesia ce o are în co
muna Poiana merului (Almâs-mezO) și 
care constă: din edificiul curial f6r- 
te spațios, pivniță, carte, grajduri, 
șoprdne, grădină de zarzavaturi și le
gumi; mai departe: 2 mori, holde 
și fenațe, pe timp de 6 ani, cu 
începerea dela 24 Aprilie a. c. pănă 
la 24 Aprilie 1902, pe cale de oferte.

Amatorii pot adresa oferte tim
brate conținând un vadiu de 10°/0 
după suma de arendă anuală de 
700 fi. (oferte mai jos de 700 fi. nu 
se primesc), în bani gata, sau în 
hârtii de valâre, împreună cu o de- 
clarațiă, că cunosce condițiile aren- 
dărei și se supune lor, pană în 23 
Martie a. c. la II ore a. m. în can
celaria comunei bisericești, 
Târgul cailor Nr. 12 — După espi- 
rarea acestui termin nu se mai pri
mesc oferte.

Condițiunile precum și descrie
rea detailată a obiectelor de aren
dare se pot vedâ în t6te (țilele la 
cancelaria comunei bisericești dela 
9—12 dre a. m.

Brașov, 4 Martie 1896.
Curatorii bisericei naționale grecești 

sf.Treime, Brasov.
’ 920,2=3.

G iro-Conto 
la banca 

imp. germană.

Giro-Con to 
la banca

am 1 1 i Telefon | ui_______ ■».W 1 Nr. 18. |®---------- ™ Ceo-Conto la 
postă nr. 969

Austro-Ungară. Casa de bancă
JACOB A. ADLER,

Brașov. Hața aan Si. 1. ■ S: hiîu. 
cumpără si vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul taliei cel mai mare — respective cel mai mic;
r&scnmperă fără nici o detragere tot felini de 

cnpdne;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațil, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 

Ja 90%;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftin , asignațiile destinate-pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori și CC losuri la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență.

’649,3 - 60,
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Mostre atrăgetâre
pentru mușterii privați gratis și franco. Carte CU mostre, cum nu 

s’au mai vădut pănă acum, pentru croitori, neffancate.

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

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asortiment forte bogat de L ODE9T din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri tine și durabile pentru dame în colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 O. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpera postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, s6 se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri anstriace). 
lleposit permanent <Ie postavuri peste milione florini.

OS»' Trimiterea numai cu ramburse.
cumpărătorii de agenți și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
sub nici o condiție marfă.

699.0—24.
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ABONAMENTE
„GAZETA TAHSILVAKIEr*

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni...........................................
șese luni.........
unu anu .........

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

Ps
Pe
Pe

3
6

12

fi. — 
£1. — 
fi. —

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr. 
ir. 
fr.

Giro-Conte 
la banca 

Austro -Ungară.
Cassa de bancă, comisiâne și 

de schimb
Te lefon

Wr. 90.NUSSBĂCHER & BEER F- A S C F7".
Avem ondre a recomanda serviciile ndstre în tdte afacerile și 

transacțiile de bancă și anume:
eg nFi hh*h®iiî2 monede de aur și argint, losuri, 

dill Si VliltluUl hârtii de valore indigene și stre
ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4ilei.

Âpnrrlăni mpiipi pănă la 80% din val6rea cursului p® hârtii de 
AbUl Udlll U V Uliu 111 1, valore ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

7O°/0 din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată. 

Rescumperăm fără nici o detragere totfeliul de cupâne.

ESMjlffl JOlițG MMlS 11111111 USD n^Te' «fe
piețele Europei, cum și transociene.

niihpnnm PTiPPUTT cu Prov>3idne mi°I Pe pieței® comerciale
D11UD1 dlll uliu bull europene și transociane.
Dpimim Unii linuri ÎQ socot®lă, corent și bonificăm DO npffn 
1111111111 UO|lullull interese după învoire pănă la o 0 UulLU, 
âtiimirâm ^or^e ieftin Jnnnm la tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 
Auiy, 111 dlll ori și ce lUullll tru diferința cursului.

. Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în 
posiție ori și ce hârtii de valâre a-le vinde, după cursul cfilei. — 

Suntem la disposiție de a da informațiunl și deslușiri specia
liste. — Convertim capitale plasate în efecte, cari aduc interese 
mici, în efecte cu interese mai mari.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și streină- 
tate în mod fbrte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a Băncei Ungare de eSCOHipt 
Si Schimb, suntem în plăcuta posiție dea fmalisa forte avantagios

Abonamente h numerele cu data efe 
Pentru Austro-Ungaria: 

anu....
șese luni. 
trei luni . .

Pentru Rom&nia și străinătate: 
anu. 
șese luni . 
trei luni .

Duminecă.

Șl schimb, suntem în plăcuta posiție dea fmalisa forte 
tote traueacțiunile de baucă.

Pe
Pe
Pe

, . . .
2
1

fi. -
11. —

50 cr»

Promese la 
fote tragerile 

de loterie.

Comunicăm cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

Revisie de 

losuri gratis.
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. . 8 franci.

. . 4 franci.
. 2 franci.

și mai repede prin
X
X 
M
X
X

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușoru
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admmistrațteîiea „Gazetei Transilvaniei."

Ammciurî
(terți™ și reclawe)

Sunifi a se adr-esa subscrise, 
admsnâstpa'âîunf. in casuB pu- 
biScătrii unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement,

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orl.

Administr. „Gazeta Trans\

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


