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Jocul de cărți în casine.

Casinele, cari după firea lor ar 
trebui se fiă tot atâtea centre de 
cultură, unde se se cultive bunele mo
ravuri și se se nobiliteze vieța socială, 
au început se degenereze în mare parte 
la nisce conventicule de cartofori, 
unde se ruineză avere și sănătate, 
se pierde timp prețios, se cultivă 
patimele si se pricinuesce nenoroci
rea familiilor.

Acestă constatare o fac ac|i 
aprope tbte foile unguresc! din Buda
pesta, cari din incidentul cașului în
tâmplat de curend cu un nepot al 
ministrului unguresc de comerciu, 
despre care vorbim mai jos, publică 
articuli lungi de fond, în cari se 
ved nevoite a constata, că demora- 
lisația a prins rădăcini afunde în 
tbte stratele societății unguresci, âr 
patima jocului de cărți în special a 
luat dimensiuni îngrijitbre.

Intr’un loc aucjl, că cineva a 
defraudat pentru ca se-și plătescă 
datoria făcută în cărți, într’alt loc 
te pomenesc!, că cineva se sinucide 
pentru-că și-a pierdut averea în cărți; 
al treilea e timbrat ca om de ni
mic pentru-că n’a corespuns înda
toririlor „cavaleresc!14 ale societății 
cartofore. Câte atacuri, animosități, 
iritațiuni; câte învrăjbiri, certe și 
supărări nu se întâmplă bre la cărți în 
fiă-caredi? Și cu tbte cestea ce ve
dem ?

Vedem, că jocul de cărți a de
venit astăcji la modă, pe care nu se 
genâză a-o practica în public si fără 
nici o genă chiar dintre cei mai 
aleși membri ai societății, cari prin 
inteligența, etatea și posiția lor ar 
fi chiămațl de-a premerge cu bune 
esemple tinerimei și de-a fi propo
văduitorii moralei în societate.

Ca tbte patimele rele, așa și 
patima jocului de cărți s’a deslăn- 
țuit mai întâiu în capitale, de-acolo 
s’a revărsat peste orașele din pro- 

vinciă și la urmă a ajuns pănă și 
în bordeele țerănesci.

Dureros este, că acâstă bălă 
molipsitbre se propagă în societate 
chiar și prin intermediul casinelor, pe 
cari unii dintre cei ce le cercetâză 
s’au obicinuit a-le considera ca pe 
nisce cluburi anume înființate pen
tru jocul de cărți. Venitul cel mai 
mare al multor casine îl formeză 
cărțile, ba încă înainte de-a înființa 
o casină, întemeiătorii ei au în ve
dere venitul din cărți, la care conteză 
ca la un principal isvor de venit 
pentru acoperirea cheltuelilor de în
treținere a respectivei casine.

Așa se cultivă patima jocului 
de cărți în societate. Casinele au 
devenit un adăpost public al acestei 
bble molipsitbre, așa că muiți dintre 
aceia, cari ar dori se găsescă în ca
sină un moment de recreațiă folosi- 
tbre, nu-1 află; c conversațiă de dai 
Domne nu aude ; o vorbă mai cum 
se cade n’are cu cine schimba, căci 
bmenii, a căror societate o caută 
ei, sunt înșirați la masa verde, unde 
intr’un răsuflet și cu încordare îm- 
blătesc la cele 32 de „biblii*4 ale 
lor, așa că din lipsa de societate, 
său trebue se-ți iai pălăria și se pă- 
răsesci casina, său se te apuci de 
„chibițat*, care pentru cei „neînve- 
țați44 constitue o minunată seblă 
pentru a-și însuși acăstă patimă, în- 
troducendu-se și ei în cunoscerea 
acestei meserii.

Dăcă pentru Unguri, cum cons
tată astădi foile unguresci, acestă 
bolă constitue un pericul, pote pen
tru-că ei sunt în general mai acce
sibili pentru patimi și estravaganțe, 
apoi cu atât mai vîrtos noi trebue 
să dăm atențiune acestei bble, atât 
de încuibate în capitalele mari, și 
să căutăm a feri de ea societățile 
nostre românescl.

Avem puține puteri cu o inte
ligență superibră; aceste puține, câte 
le avem, sunt și ele fbrte apăsate 

de greua luptă pentru susținerea 
propriă, er puținele bre libere, de 
cari mai pot dispune, sunt reclamate 
de nenumăratele trebuințe ale cău
șelor nbstre publice și naționale, a 
căror conducere este în mâna lor.

In astfel de împrejurări, pot Un
gurii se-și permită luxul, de-a risipi 
timp și avere cu jocul de cărți, căci 
ei și numai ei sunt ac|i fiii răsfățați 
ai statului, der nu este ertat se-și 
permită acest lux fruntașii societății 
nbstre dela orașe, ca și dela sate, 
căci pe umerii lor zac mulțime de 
datorințe mari și sfinte, față de cău
șele nbstre publice, cari sunt avisate 
esclusiv la îngrijirea lor și cari nu 
le dau și nu este ertat să le dea 
răgaz pentru astfel de perderl de 
timp.

Casinele românescl, puține, câte 
le avem, trebue să fiă scutite de 
acele obiceiuri scandalbse și desas- 
trubse, ce le vedem în casinele sbur- 
dalnicilor corifei de prin Budapesta, 
căci pentru noi ele sunt în multe 
cașuri aprbpe singurele centre ale 
vieței nbstre sociale și culturale, de 
unde are să se dea avent la tbte 
pornirile nbstre bune.

Jocul de cărți este însă o plagă, 
care suprimă avântul nobil al so
cietății și împedecă activitatea aces
teia. De aceea noi nu trebue se aș
teptăm pănă se vor aduce legi pen
tru restrîngerea jocului de cărți, cum 
proiectâză anumiți membri ai par
lamentului ungar, ci trebue să ferim 
de timpuriu societățile nbstre de 
acestă patimă, mai ales însă să 
ferim casinele, căci ele au o chiă- 
mare înaltă și mult folositore în 
mijlocul nostru.

CRONICA POLITICA.

— 5 117) Martie.

O soire telegrafică din Bucuresol, 
spune, că în ședința dela 14 Martie, Sena
tul român a făout o mamfestațiune pentru 

regele Italiei Umberto. Mai mulțl senatori 
au făcut propunerea, ca din inoidentul 
onomasticei regelui italian, membri Sena
tului să manifesteze prin ridicare. Ministrul 
președinte Sturdza s’a alăturat și el la a- 
câstă propunere cjicend, oă România îșl va 
aduoe tot-dăuna cu recunosoință aminte de 
marile servicii, ce le-a făcut Victor Ema
nuel causei române și de bună-voința, oe 
Italia a manifestat tot-dâuna față de Ro
mânia. Senatorii s’au ridicat din loourile 
lor și au strigat: „Trăâsoă Italia! Trăăsoă 
regele Umberto!14

*
•„Epoca* din Bucuresol publioă o co

respondență din Tulcea, arătând tendințele 
Bulgarilor fața de Dobrogea, provinoia lui 
Mircea oel mare, care s’a încorporat Ro
mâniei după ultimul răsboiu. La epoci me
morabile pentru Bulgari, cfioe corespon
dența, cetățenii români din Tulcea de ori
gine bulgară au adresat prințului și guver
nului bulgar o telegramă de felicitare, es- 
primându-șl devotamentul întocmai oa nisce 
buni supuși. Cu ooasia convertirei prințu
lui Boris, comitetul bulgar din Tulcea a 
făcut să se oficieze un Te Deum, asistând 
poporațiunea bulgară și la care au invitat 
și clerul român de la catedrală. După ser
viciul divin s’a dat un banchet, la care su
pușii români au golit păhart> în sănătatea 
prințului Boris și a guvernului bulgar. 
Atunci un preot român, ecandalisat luâ cu
vântul, încercând să protesteze, der numai 
decât unul din profesorii dela gimnasiul 
bulgăreso a impus tăcere preotului român, 
deolarând în aucjul tuturora, oă Bulgarii 
păstrâză Românilor cele mai bune senti
mente și aștâptă inpaciențl, oa Românii să 
revindeoe o provinoie astăcjl supusă pute- 
rei străine, pentru-ca și ei (Bulgarii) si re- 
vindece Dobrogea. Corespondentul „Epooei“ 
se adresâză apoi cătră ministrul-președinte 
Sturdza întrebându-1, dăcă socotesce d-sa, 
că Românii Ardeleni pe oarl i-a expulsat 
când era la putere, oa atjl, au comis un 
act mai grav decât profesorul bulgar, care 
provocă la irredentism pe Bulgarii supuși 
statului român ?

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Mania de-a scrie.
De A. Lowenstein.

Fotografia, telegrafia, stenografia sunt 
copiii cei mai însemnați ai timpului nostru. 
La aceștia mai sunt a se adauge — poly- 
grafia, căci stăm acjl sub domnia unui po- 
lygrafinism neînvingibil.

Boia epidemică a timpului e mania 
de a scrie. Tot cel ce scie scrie — scrie; 
și acela, care n’a sciut scrie nicl-odată, încă 
scrie. Durere, nu-i mai nici un seoret, că 
pe oâmpul literaturei pasc și boi. Precum 
odată dam tot de soldați, adl dăm tot de 
literațl ; vorba celuia: de vrei să dai în- 
într’un câne, nimerescl un scriitor. Nu 
soriem, pentru că am ave chiămarea de a 
scrie, ci pentru-că nu avem altă chiămare, 
altă aplicare. Oel oe și-a greșit chiămarea 
antropologică, trece în ceta dobitocelor pur- 
tâtore de pene.

Pănă acum scrisul era monopolul ce
lor aleși, ei constituiau o corporațiune, o 

castă, în care nu era iertat să între vr’un 
profan. Acum însă păretele despărțitor a 
cătjut și fiă-oare creer crede a avea nu nu
mai dreptul, oi și datorința de a-șl espro- 
pria cugetele sale în folosul oontimpurani- 
lor și a posterității.

„Nun multa, sed multum* era parola 
vechilor Romani. Acjl parola profesiune! de 
autor e întorsă: „Non multum, sed multa*. 
Mai ’nainte scriau puțini însă mult, acum 
soriu mulțl, dâr — puțin. Sunt mai mult 
icone momentane ale fotografiei literare.

Mai de mult era sorisul o afacere li
terară en detail, acum e o afacere zelosă 
en gros, — e vapcrul modern, cu care se 
fabrică, deși fabrioatul de multe-orl repre- 
sintă numai o forță de oal. Articuli, efiăre, 
broșuri, cărți etc., cresc oa bureții în agrul 
literar, care însă de multe-orl se preface 
cu grăbire într’un cimiter.

Așa e cerul literar: plin de sore și 
de stele mari și miol, oarl lasă să lumineze 
lumina lor, deși analisa speotrală oritică 
va pută desooperi in ele mai multe pete, 
decât sare și piper. Sunt destui 6menl, li
terațl și nehterațl, cari consideră scrisul — 

pare oă ar fio căsetoriă civilă — nu nu
mai ca un lucru facultativ, ci chiar obli
gator. Facultas docendi s’a înlocuit cu fa- 
cultas scribendi.

Precum sciința, așa și arta, trimite 
din florăria ei fruneje și fructe la esposi- 
ția literară, ți mai mult trimete încă bele
tristica, care însă e mai puțin belle, decât 
tristă.

Mai în tot omul maiorean e încuibat 
un autor mic. Nu se nasoe spre a fi autor, 
ci este de-a dreptul năsout autor. Eiă-care 
om, oe are gimnasiul la spate și viăța în 
față, se ține îndreptățit a-șl desoăroa inima, 
a construi gândurile și simțămintele sale 
classice în poesii de trei și de patru pi- 
oiore și a-șl faoe petrecere confidențială ou 
musele. Mai fiă-care bărbat ou ceva carte, 
neesohicjând nici chiar femeile, îșl are poe- 
tioul său cal de călărit, pe cure îl nutresce, 
îl nete4esce și din când în când îl scote 
la a6r liber.

Iubirea și vinul,
Seninul,

Curagiul, buneța,
Juneța,

Rouă dimineții, 
Mușchiul și bureții, 

Asurul primăverii, 
Muscuțele verii,

Rosa și isvorul, 
Plânsul și amorul, 

Priveghitore și graur, 
Sobte pe Pegasus din staur.

Ce sourt de vedere a fost tatăl Ho- 
rațiu, oând a formulat axioma: Nonum de- 
ditur in anum, de-a ține adecă un manu
script nouă ani în cutia mesei și a-1 lăsa 
să se cocă încet-înoet sub mâna pilei. As- 
tăcjl nimeni nu mai ține la sine pe fiiul 
său cel mai iubit și desmierdat nouă ani, 
ba niol nouă luni; forte puțini sunt, cari 
îl țin nouă săptămâni, că doră ce vreți? 
nouă săptămâni, nouă cjile chiar sunt mai 
totdăuna de ajuns spre a scrie un roman 
de trei tomuri, er pe aoest făt ideal, adesea 
însă fără idei îmbrăcat în vestmintele lui 
tipice său stereotip©, a’l și scote numai de
cât în lumea mare.

(Va urma.)
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Situația din Africa este de fapt forte 
interesantă. Englesii se pregăteso la o ex- 
pedițiune în Sudan, Italienii se târguesc cu 
Menelik asupra păoei, și încă în mod se
rios. In scurt timp se va sci, oe e cu Africa, 
mai ales, că diplomația încă se ocupă se
rios cu acâstă cestiune. 0 telegramă din 
Viena spune, că ambasadorul italian de-a- 
colo, contele, Nigra a plecat la Roma 
ohiamat de ministrul său de esterne. La 
14 Martie el a avut o lungă convorbire cu 
contele Goluchowski, care tocmai se reîn
torsese dela Berlin. Despre tratativele de 
pace cu Menelik- „Corriere dela Sera" dioe, 
că cel puțin de-ooamdată nu se va mai 
face în Africa nici o acțiune belioă, fiind-că 
se orede într’o apropiată pace. Cu tdte 
acestea ofioiâsele italiane declară de neba- 
sată soirea din Paris, că Italienii ar fi 
evacuat Asmara și s’ar fi retras în Mas- 
sauah.

Gestiunea iViacedonâei.
Sub titlul acesta „Ziua" de Du

minecă scrie:
Cestiunea Macedoniei a revenit în 

discuție și de astă dată cu mai multă furie, 
ca în totdâuna. Trebue să recunoscem, că 
la noi în țâră, niol o cestiune orl-cât de gravă 
ar fi, nu pasionâză lumea, decă ea nu dă 
nascere unui conflict cu guvernul.

Sunt ani de cjile A® când se vorbesce 
prin presă de isprăvile lui Mărgărit și ni
mic din-cele ce se publică acjl nu este nou. 
Intrigile inspectorului au început să fiă 
date pe față dela 1882, de când a închis 
gimnasiul din Bitolia. De atunci se întorc, 
în fiă-care an în țâră și reclamă ministru
lui instrucțiunei contra lui Mărgărit, pro
fesorii din Macedonia. Cercetați archivele 
ministeriului instrucției și veți vede, că 
sunt dosare întregi de petiții și memorii.

Mărgărit însă a sciut în totdâuna să 
înlăture anchetele, să domolescă pe mi
niștri și să-i asigure, că el e apostolul ro
mânismului și că acei cari reolamă în oon- 
tra lui suut trădători ai causei naționale.

Gând se îngroșau lucrurile și mai 
mult, trimetea o telegramă prin care anunță 
ca: numai grațiă provedinței a scăpat de 
glonțele unui ucigaș!

Situațiile aoestea teatrale au avut de 
multe-ori efect. Și ele au permis lui Măr
gărit să calomnieze pe cei mai buni Ro
mâni și oâte-odată chiar să-i presinte ca 
criminali îu fața autorităților turcescl. Nu 
unul, nu doi dintre oonduoătorii Românilor 
macedoneni au fost vîrîțl în temnițe din 
causa intrigilor lui Mărgărit.

Și dâoă tâtă lupta lui Mărgărit nu ar 
avă oa resultat — în rău — pentru cestiunea 
Macedoniei deoât mânoarea subvenției, ce 
i-se dă pentru întreținerea școlelor, lucrul 
nu ar fi de o așa mare gravitate. Dâr e 
ceva și mai grav. Mărgărit prin atitudinea 
lui în loc să apropie pe Românii macedo
neni de România, i-a îndepărtat, și să fim 
siguri, că în fața unor complicații seriose 
în Macedonia noi vom fi desarmațl față 
de Bulgari.

Românii deși inamici ai Bulgarilor 
și Grecilor, cu tote că îșl dau perfect de 
bine sema cari sunt interesele lor, nu vor 
pută să opue o resistență seriăsă pentru-că 
în loo să fiă uniți ei sunt desbinațl.

Bulgarii luptă îu Macedonia mult mai 
de curând ca noi, cu tăte acestea ei sunt 
în stare să facă manifestații mari și seriâse 
în interesul causei lor. Pentru ce? Pentru 
că Stambulov nu a dat în Macedonia si
tuația unui singur om și încă și aoele in- 
coreot, el a trimes acolo ca profesori, pe 
cei mai înoercațl și mai înfooațl patrioțî.

Toți revoluționarii, toți acei cari com
plotau, trebuiau să alâgă între arest și pro
fesoral în Macedonia. Omenii aceștia din 
firea lor omeni de luptă, când n’au mai 
putut să lupte în oontra lui Stambulov, 
s’au pus să lupta pentru deșteptarea sim
țului național la Bulgarii din Macedonia.

Bulgarii au foBt capabili să facă în 
Macedonia o mișcare cu arma, noi nu pu
tem face nici un fel de manifestațiă, pen
tru-că în contra voinței unui popor întreg 
gjVernul impune pe Mărgărit.

Prigonirea pentru subscrierea
„ Manifestului. “

„Tribuna" de ac|i publica proce
sul verbal și sentința, ce s’au luat și 
pronunțat la căpitănatul de poliție 
a Sibiiului contra d-lui Dr. loan 
Rațiu, pentru pretinsa călcare a or- 
dinațiunei ministeriale din Iunie 1894.

La procesul verbal Dr. I. Rațiu a 
declarat următorele:

Recunosc, că am subsoris Manifestul 
apărut în nrul 27 al „Tribunei* din 16 1. 
o. și că am dispus publicarea aceluia, după- 
ce proieotul împreună cu o comitivă îl tri- 
misesem înainte de publicare spre cetire și 
subscriere și oelorlalțl membri ai comitetu
lui central eseoutiv osândiți în procesul 
Memorandului și pe urmă grațiațl.

Protestez însă în contra voinței de a 
oăuta și a considera o călcare a ordinațiunii 
ministerului de interne din 16 Iunie 1894 
nr. 321 res., căol în sensul ordinațiunii ci
tate este numai deocamdată sistată activi
tatea partidului național român, dăr comi
tetul central esecutiv nu este disolvat, ba 
după părerea mea acest comitet trebue să 
lucreze și esiste mai departe, pentru-ca 
bună-oră să ducă în deplinire organisațiu- 
nea cerută de înaltul minister reg. de in
terne pe basa unor statute încuviințânde 
și ca să creeze astfel așa numita basă le
gală pentru partidul național român. Aci 
trebue să observ, că dela exmiterea ordi
nului amintit nu s’a mai ținut nici o con- 
ferență a partidului național român și că 
adunarea ținută în Sibiiu nu a fost decât 
o adunare poporală.

După cetire :
Fasiunile mele sunt coreot luate la 

protocol. Br. Batiu
După aoesta se pronunță următorea

Sentință:
Dr. loan Rațiu, advocat, de 67 ani, 

gr. oat., tată a trei copii, acusat pentru 
călcarea ordinului înaltului minister reg. 
ung. de interne din 16 Iunie 1894 nr. 321 
res. săvîrșită prin subscrierea și publicarea 
„Manifestului14 din numărul 27 al „Tribu
nei14 dela 16 1. c., dovedind astfel activi
tatea partidului național român resp. a 
comitetului oentral eseoutiv — se declară 
de vinovat și se oondamnă pe basa ordi
nului înaltului minister reg. ung. de interne 
cu data de 7 Deoemvre 1894 nr. 1488 res. 
la solvirea amendei de 100 fi. în favorul 
scopurilor indicata in art. de lege XXVII, 
ex. 1892, la 10 cjile arest pe lângă susți
nerea proprie, preoum și la suportarea 
eventualelor spese de execuțiune. Este obli
gat tot-odată a solvi amenda în bani în 
decurs de 15 dile dela ajungerea la valdre 
de drept a acestei sentințe, aplicându-se 
altcum execuțiunea, — care amendă însă 
în lipsă de venit pote fi schimbată în alte 
10 c|ile arest. In același timp este silit a-șl 
faoe pedâpsa în temniță, la oeea ce în cas 
de nesupunere va fi oonstrîns prin forță.

In contra acestei sentințe se pote re- 
cuta în timp de 3 dile.

Motive.
Starea subiectivă și obiectivă a fap

tului este confirmată prin faptul subscrierii 
și a publioării manifestului, prin conținutul 
aoeluia, prin fasiunea protocolară a acu- 
satului, âr obiecțiuuile acusatului, că nu
mai activitatea partidului național român 
este oprită, nu însă și a comitetului cen
tral eseoutiv, nu pot fi luate în conside
rare, din motiv că partidul și oomitetul 
formeză un ce nedespărțit și prin sistarea 
partidului se vede de sine sistată resp. 
oprită și aotivitatea comitetului esecutiv 
(eingestelt, beziehungsweise verboten er 
scheint).

Ca împregiurare agravantă a trebuit 
să se oonsidere faptul, că publicarea ma
nifestului a fost inițiată și pricinuită de 
însuși acusatul, care apoi însuși a trimis 
proiectul manifestului, în calitate de chiar 
president al comitetului național, spre sub
scriere .și celorlalți membri grațiațl ai aces
tui comitet.

d. u. s. Simonis m. p.,
căpitan de poliție.

Față de cuprinsul acestei sentințe pu
blicate mă declar de nemulțămit și anunț 
recursul meu în oontra aoeleia. Br. Batiu.

„Teatrul scandatelor europone“.
O generală nemulțămire domnesoe de 

sus pănă jos în sooietatea mai de D6mne- 
ajută a oompatrioților noștri maghiari, vă- 
cjend scandatele ce se petrec între „aleșii44 
națiunei și cetind despre oorupțiunile și înșe
lătoriile, ce ies mereu la ivâlă toomai acum 
oând ei să pregătesc a jubila năvălirea lor 
în aoâstă țâră.

De câte-va cjite fiarele unguresol din 
Budapesta sunt pline de soiri de sensațiă 
asupra unei afaoerl de duel și a unei înșe
lătorii, săvârșită de-un anumit Daniel Iozsef, 
rudeniă cu aotualul ministru de comeroiu 
ou ooasiunea unui joo de cărți. Despre 
acâsta, raportăm la alt loo al numărului 
nostru de acjl.

Se vedem însă, ce cjice pressa ungu- 
râscă.

„Alkotmâny“ scrie între altele: „De 
dile întregi Ungaria este teatrul scandatelor 
europene. T6te au legătură cu sistemul de 
guvernare. Intrâgă lumea vorbesoe despre 
Ungaria, unde panamele fac reclamă mile
niului. Numai în cete 24 ore din urmă trei 
astfel de inoidente dau nutremânt iubitori
lor de sensații... Astfel serbâză liberala Un
garia luna lui Martie44,..

„Budapesti Hirlap" sorie: „Prin noroiu 
și murdăria înotăm cătră mărâța nostră ser
bare. Ore națiunea, care sărbătoresce, ră- 
mânâ-va curată de ele?... In Ungaria omul 
îșl apără adl ondrea și posițiunea sooială 
cu pistolul. întocmai oa pe timpul dreptului 
pumnului, nu e consult (în Ungaria) a um
bla nici chiar pe stradă fără armă, oel mai 
puțin însă în parlament, ori în casină. Nici
odată omul nu pote soi, oând ajunge să 
stea înaintea țâvei pistolului*4...

SOIRILE DILEI.9
— b (17) Martie.

Congregațiunea comitatului Hunedora. 
In 24 Martie a. o. va fi ârășl o adunare 
generală ordinară a representanței comita
tului Hunedora. 49 de obiecte sunt puse la 
ordinea cjflei- După cum ni-se comunică, 
între aceste obiecte este ou deosebire unul, 
care desigur va da nascere la viue disou- 
cuțiunl. Nemeșii Unguri hunedorenl vreu 
adecă să pună la cate o pregătire deosebită 
pentru o ședință festivă a oongregației oo- 
mitatense . din inoidentul mileniului. Afară 
de acâsta între obieotele, ce au să fiă des- 
bătute, sunt mai multe ordinațiunl ministe
riale de mare importanță, socotelile de pe 
anul 1895 și budgetul pe anul 1896, apoi 
mai vine și votarea asupra unui împrumut 
de 100,000 fi. pentru ridioarea unui pod 
de fier peste Mureș; petițiunl ale foștilor 
grănițerl pentru păduri și răscumpărarea re- 
galiclor. Memebrii români ai oongregației 
să fiă deci pe pază la postul lor, și să 
apere bine pregătiți și solidari la viitdrea 
congregația interesele mult încercatului po
por hunedorean.

—o—
Academia Română ca premiantă. 

„Tribuna" de acjl, sub titlul „Videant Con- 
sules44, spune că Eugen Brote are depusă 
la Academia Română din BuourescI spre 
premiare o oarte întitulată „Cestiunea ro
mână din Ungaria și Transilvaniau, și 
adauge, că din loourl mai înalte se fao 
mari stăruințe pe lângă academioianl peu- 
tru a-se asigura premiul acestei sorierl. 
Arată apoi numitul cJiRr> că soirea amintită 
are câteva însușiri bune: partea statistică, 
ore care concisiuue de stil eto. Ea însă nu 
conține nimic original, în scurt este o com
pilația ; ba autorul pe unele locuri alunecă 
în polemică tendențidsă și e de un subiec
tivism prea bătător la oohl. Afară de acâsta 
parte cea mai mare anexele sunt acte și 
dooumente dintre oarl mai tote au fost 
deja publicate. Dâr chiar să n’aibă aoâstă 
oarte mol un defect — <4ioe „Tribuna44 — 
întrebarea este: se cuvine ore, se pâte ore, 
oa Aoademia Română să premieze opera 

„diplomatului44 din Rășinari? Nu! De o miie 
de ori nu! răspunde „Tribuna44; Academia 
Română nu pote să premieze opera unui 
asemenea om, căol dâoă ar premia pe Brote, 
nu vede pentru-oe n’ar premia pe și Moldo- 
văn Gergely.

— o—
Papa și încoronarea din Moscva. Din 

Viena se comunică, oă Papa va fi repre- 
sentat la încoronarea din Moscva prin nun- 
ciul Agliardi, renunțând la intenția primă 
de-a trimite un cardinal, ca representant; 
acâsta din oausa trecerei lui Boris Ia reli
gia ortodoxă.

— o —
Ministrul Fejârvâry în Viena. Ofioiosa 

„M. E.44 spune, oă ministrul de honvetjl br. 
Fejârvâry va merge săptămâna acâsta la 
Viena, oa să raporteze monarchului despre 
incidentul ou Kasics.

—o—
Procesele de despărțire. Cetim în 

„Foia diecesană44. In prooesul de despăr
țire îndreptat din partea Românilor din 
Ciacova oontra coreligionarilor lor Sârbi 
tot de acolo, a adus sentință finală Curia 
din Budapesta, împărțind averea comună 
bisericâscă astfel: biserica în preț de 13.400 
fl., o casă mare în valâre de 20.173 fl., 
odăjdiile sfinte aflate în interiorul bisericei 
apoi mai multe intravilane, pământuri bi-4 
sericescl și cimiterul, le primesc Sârbii în 
natură, sunt datori însă să plătâsoă Româ
nilor jumătate din valorea staverită, în cinci 
ani de cțile, în câte cinol rate egale. Ro
mânii primesc apoi în natură altă casă în 
valâre de 7000 fl., și nisce pământuri, sunt 
însă asemenea datori să rebonifice Sârbilor 
jumătate din vaterea lor tot în restimp de 
cinol ani. Edificiul școlar, în care au loc 
ambele șcdle confesionale, cea română și 
sârbă, apoi sesiunile paroohiale vor forma 
și mai departe proprietatea comună în pro- 
porțiunl egale. Oe privesce pretensiunile 
și baDii gata ai bisericei, cum și eventuale 
sarcine, ou oarl ar fi îngreunată averea, 
actele procesului nu au fost pe deplin ins
truite ; în aoâstă direoțiune deci Curia nu 
s’a putut pronunța, ci a ordinat pertrac
tare supletcriă, oarea se va ține la tribu
nalul regeso din Budapesta. Tot în înțe
lesul acesta a adus Curia sentința și în pro
oesul de despărțire din Margita-mare, unde 
Românilor li-s’a făout parte jumătate din 
întrâga avere bisericâscă.

—o —
Corone eterne. Dâmna Susana Laszld 

cu ocasiunea parastasului și pomenirei din 
3 (15) Martie a. c., a soumpului său soț 
George Laszlo president de Tribunal a re
mis subsemnatului Comitet parochial în lo
cul unei oorone peritore pe mormânt, dece 
florini v. a., drept coronă neperitore, con- 
tribuțiune la fondul pentru școlarii români 
săraol, înființat în memoria iubiților răpo
sați. Să chitâză acâstă sumă în aoest mod 
și se arată, că s’a adaus la numitul fond. 
Brașov, 4 (16) Martie 1896. Comitetul pa
rochial român gr. or. din cetatea Brașovului.

—o —
Itnuițirea salarului Ia armată, piarul 

„Neues Wiener Tagblatt" aduoe o soire, oe 
cjice, că a pnmit’o din isvor vrednic de 
crecjut, despre îmulțirea salarului oficerilor 
dela armata comună. Salariele se vor în
mulți în modul următor: Sublocotenenților 
li se vor urca plata dela 600 fl. la 720 fl. 
anual; Locotenenților dela 720, la 900 fl.; 
Căpitanilor ol. II dela 900, la 1200 fl.; Că
pitanilor cl. I dela 1200, la 1600 fl. Acei 
căpitani, oarl servesc mai mult oa rjece ani 
la miliția, în loc de 1320 fl. vor căpăta 
1800 fl. Majorilor li se vor urca plata dela 
1680 la 2600 fl., Sub-colonelii se vor îm
părți în două olase, cei de clasa I vor oă- 
păta o plată de 3000 fl., âr cei de claesa 
a II 2600 fl. Oolonelilor dela 3000 fl. li 
se vor uroa plata la 3600 fl. anual. Sa
lariul generalilor va rămânâ tot ca pănă 
acum. Adaosul la salariul de serviciu însă, 
de care pănă acum -se împărtășeau numai 
oomandanți de corp, pe viitor se va da și 
oficerilor de staț major și generalilor îm- 
păi-țițl la trupe și anume: Comandanții de 
corp vor căpăta un adaos la salar de 4800 
fl.; Comandanții de divisie 1600 fl.; Co- 
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maudanții de brigadă 1200 fl,; Colonelii 
800 fl. și comandanții bataliânelor de sine 
etătătore 480 fl.

—o —
Censură (le advocat. Ni se sorie, că 

d-1 Dr. Stefan Morari» a depus flilele aoes- 
tea cu suoces oensura de advocat în M.- 
Oșorhsiu, obținând diploma advooațială. 
— Felicitările nâstre!

—o—
Visite demonstrative. Din Budapesta 

’i se telegrafiâză lui „Kolozsvâr“, că mai 
multi membri ai elitei maghiare de-acolo 
au făcut, împreună cu nevestele lor, visite 
domnei Banfîy, voind prin acesta sS-’i dea 
o satisfacții pentru faimele răspândite în 
public față de ea. Se dioe tot-odată în 
amintita telegramă, că în numărose locuri 
damele maghiare se pregătesc a da satis- 
faoțiune soției lui Banfîy. — Cam slăbuță 
mângâiere pentru Banfîy, dâoă lucrurile au 
ajuns pănă la atâta. In telegramă nu se 
amintesce pe nume niol unul dintre acei 
membri ai „elitei11 maghiare, cari au făout 
visite d-nei Banfîy. Nu se pote sci deci, 
dâcă au fost printre aceștia și oonțl și ba
roni veritabili, ori că au fost numai de cei 
fabricați de Banfîy, ori pote că n'au fost 
nici de aoeștia.

—o —
Direcția generală a telegrafelor și 

poștelor din România a depus la ministerul 
de interne un proiect de lege pentru mo
dificarea următdrelor artioole din legea de 
exploatare a telegrafului și poștelor: a) Re
ducerea taxei clarelor la o centimă de nu
măr, âr când sunt mai multe numere în- 
tr’un pachet, taxarea să se faoă ou 1 jum. 
centimă de fiă-care 50 grame, în loc de 3 
centime, preoum se taosâză adi; b) Scriso
rile nefrancate adresate soldaților și gra
delor inferiore nu vor mai fi supuse la o 
-supra tuxă; c) Taxa probelor de cereale 
trimise prin poștă și prevă(jută în lege pen
tru greutatea de 350 grame, să fiă aceeași 
-și pentru probele în greutate de 1 kilo
gram.

—o—
Industria zacharină în România. Ce

tim în „Curierul Financiar11 din Bucuresol: 
'Se seie, că o bună parte din solul Româ
niei se preteză perfect de bine la cultura 
sfeolei pentru-fabricațiunea zahărului; se 
mai scie de asemenea, că fabrica de zahăr 
dela Săscut a fraților Elias merge destul 
de bine, dâr că pentru a satisface întrâga 
consumațiune a țării, mai e nevoe de oroa
rea și a altor fabrici în diverse regiuni ale 
țării; se mai soie în fine, că, de când cu 
scăderea prețurilor cerealelor, înființarea de 
industrii seriose în legătură cu solul nos
tru, se impune, ca un ce indispensabil, atât 
pentru a deschide nouă resurse agriculturii, 
cât și pentru a face să rămâe în țâră aurul, 
ce suntem siliți a trimite străinătății pen
tru produsele ce se importâză la noi. Tote 
acestea fiind bine cunoscute și de public 
și de omenii noștri de stat, aflăm că d. Mi
nistru Palladi a luat în mână afacerea, și 
că în acest moment se ocupă a studia în 
deamănunt cestiunea, pentru a pută pre
zenta Camerilor un proect de lege pentru 
industria zaharină în România. Aoâstă in
dustria ne fiind în destul de protegiată 
-de legea pentru favorisarea industriei na
ționale, proieotul d-lui Ministru Palladi vine 
■la timp să așecje industria zaharină în Ro
mânia pe base solide astfel ea să se potă 
■serios întemeia și prospera în folosul agri
cultural nâstre și al prosperităței nâstre 
■eoonomice și financiare.

încă, un scandal.
In tâtă pressa ungurâsoă d.n țâră și 

în tote oerourile alese ale societății un
guresc! formâză de oâte-va dile viu obiect 
de discusiune un scandal pe cât de ruși
nos, pe atât de sensațional, oe s’a petre- 
•out între jucătorii de cărți d°Ia așa d133- 
oasină regnicolară din Budapesta.

Vorba e aiol despre membrul uneia 
•dintre cele mai distinse și mai bogate fa- 
>milii ungurescl, despre Daniel Jozsef, care 
are un frate fișpan, alt frate deputat dietal 
și este tot-odată nepot al ministrului un
guresc de eomerciu.

Aoest nepot al ministrului este un 
oartofor pasionat și a început încă de 
mult să atragă atențiunea celor din jur 
prin faptul, că el regulat oâștiga, pe când 
oeilalțl, oarl jucau ou el, pierdeau sume 
mari. Se șoptea, că el face înșelătorii. 
Anume la jocul așa numit „doue-^ecr și imul“ 
el înoepea să jooe în tot-dâuna atunci, 
când vre-unul dintre tovarășii de joc avea 
să „retereze“ cu o „banoă“ mare. El de
odată se arunca atunci la joo și oerea car
te pe „banca“ întrâgă, ceea oe avea drept 
să facă, dâoă putea pune pe masă o sumă 
de același preț, ca oea din banoă. Fiind-oă 
oâștiga, tovarășii săi se iritau și riscau 
sume și mai mari pentru de-a se despă
gubi, âr când banca devenia mare, Daniel 
din nou striga un „hop* și banca era a 
lui. Juca la sigur omul, deore-ce în ascuns 
aședa oărțile de joc ast-fel, ca să câștige.

Așa se bănuia în societatea cartofo
rilor, dintre cari se înțeleseseră oâțl-va 
să-1 urmărâsoă. Ooasiune la asta li-s’a și 
dat încă în sâra următore. Juoau „411“ ba
ronul Majthânyi Bâla, Rudnyânszky Lăsz- 
lo, Balâsz Barna, Dr. Koszta Emil și 
Justh Bâla. Banoa începea de obioeiă cu 
25—50 fl. Când Daniel Jozsef a intrat în 
joc, Justh Bâla se pregătea să retereze cu 
banca, care se suise la 780 fl. Daniel însă, 
oare înainte fus&se timp mai îndelungat 
afară, striga de-odată: Iau banca! și cu o 
mână scose din busunar o hârtiă de 1000 
fl., âr cu cealaltă mână lua de pe altă 
masă o părechiă de cărți, le puse pe masă 
înaintea sa și le ridica, în același timp se 
făou că întrebă: oât este banoa? De-odată 
ou acâstă întrebare însă puse cărțile jos, 
dâr fără a-le mesteca. Urmă jooul: baro
nul Meszlânyi, fiind-că primi o oarte bună, 
ceru 120 fl., dâr îi pierdu. Ceilalți de-ase- 
menea pierdură, âr Dâniel câștigă banoa.

Atunci toți cei dela masă se ridioară, 
âr Daniel, perplex, rămase singur la masă.

Cei patru tovarăși ai săi îi trimiseră 
după aceea o epistolă, în care-1 provoeară, 
oa în timp de 24 6re să se retragă atât 
dela „Orszâgos EZaszinoff, cât și dela „Park- 
klubu, oăcl altfel înșelătoria comisă de el 
o vor adv.ce înaintea comitetului oasinei. 
La asta Daniel răspunse priu aceea, că 
pe toți patru îi provooâ la duel.

Martorii ambelor părți se învoiră, oa 
afacerea să se aducă înaintea unui juriu 
de onâre, oeea-ce s’a și făcut.

Juriul, presidat de contele Eszter- 
hăzy Mihâly, a anunțat în oasină sentința, 
după care „darea, ori primirea unei satisfac- 
țium in cașul de față nu pote ave locu. 
Acâsta era pentru Daniei o sentință de 
morte. Toți oei din oasină se depărtară 
deprimați și ourând după aceea se vorbia 
în întreg orașul, că Daniel e perdut.

Lui Daniel ’i-s’a comunicat sentința 
prin Papp Gâza, unul dintre secundanții 
săi. „Jozsi“, îi cji36 eb nPe ^ne te-au des- 
oualifioat“.

— „Ce să fao acum ?a întrebă Da
niel.

— „Impușcă-te fu răspunsul.
Atunol Daniel, despre care se die® 

că a lăcrimat, eși și se sui în trăsură dioend: 
„’Ml voia sci face datoria11. >

Curând după asta, Papp Gâza făcu 
o visită lui Daniel, pe care îl afla la masă 
scriindu-șl testamentul. Intr’o odaiă înveci
nată zăcea bolnavă mamă-sa, pe care soi
rea despre cele întâmplate ou fiiul său o 
răsturnă la pat. Deputatul Daniel Păi, un 
frate al lui Joszef, se bolnăvi de aseme
nea, încât medicii steteau tot lângă el. 
Celalalt frate al lui, adecă fișpanul, căpăta 
sgârcl, de cari sufere și acum.

Membrii familiei l’au împresurat de 
tâte părțile și nu l’au mai lăsat dintre ei, 
de temere, oa nu cum-va să se sinucidă.

Acâsta s’a întâmplat Sâmbăta tre
cută. Ce va mai fi, se va vedâ.

Intre deputațl se vorbesoe, că trebue 
să se aducă o lege, prin care să se reguleze 
patima cartoforiei, se se morfliseze cluburile 
și cafenelele, și tot-odată să se restrîngă 
între anumite margini dreptul juriilor de 
onore întru aducerea „sentințelor de m6rte“.

Convocare.
Adunarea generală pe 1895 a Reuniu- 

nei române de gimnastică și cântări nu s’a 
putut ținea la 3 (15) Martie a. o. din lipsa 
de membri în numărul reoerut de statute. 
De aoeea se convooă de nou pe Duminecă 
in 10 (22) Martie a. c. la 10 ore a. m., în 
sala de desemn a școlelor române ou acel 
adaus, oă cu acâstă ocasiune — în înțelesul 
statutelor — adunarea va lua oonoluse ou 
ațâț! membri oâțl vor fi preeențl.

Deci Vă rugăm să luațl parte în nu
măr oât mai mare.

Brașov, în 5 Martie 1896.
G. Chelanu, L Murăroiu,

președinte. secretar.

Dare de semă și mulțămită publică.
Lipova, 1 (13) Martie 1896.

Cu ooasiunea petreoerei de dans, 
arangiată de damele române din Lipova 
în favorul oopiilor săraci dela șcdlele ro
mâne din loc, ținută în 7 (19) Ianuarie c., 
au binevoit a contribui cu oferte și supra- 
solvirl următorii P. T. D-nl și D-ne:

Vasilie Beleșiu protopop 6 fl. 73 cr., 
Moisesou M. (Bucuresol) 5 fl. 5 cr., I. P. 
S. D-n Dezsevffy Sandor episcop rom. oat. 
(Timișora), I). D-nl Zeno Mocioni, Iosif 
Gall, câte 5 fl,, Domna Seala, David, Ia- 
cabfi, loan Suciu (Comloș), Dr. Suciu 
(Arad), Gustav Vanay not. publio, Voicu 
Hamsea, loan Crișan (Căpruța), I. Buji 
(Zam) câte 3 fl., Ioan Maximilian (Stu- 
pinl), Toma Găletar (Cella), Nic. Garoiu 
(ZerneștI), Eliă Trăilă (Timișora), Dr. Bra- 
dean (Bozoviciu), Fogorassi Balint preot 
ev., Iacob de Rațiu, V. Debelean, fam. 
Scheffer, Gavr. Bene, Hodagiu, Ioan Bele- 
șiu, (Odvoș), I. Luoaciu, I. Herbai (Arad), 
Livius Tămăsdan (Arad), Iulia Dojee, 
Sohvarz Aumin, Franz Hagelman, Căpitan 
Goruneanu (Bucuresol) oâte 2 fl., los. Su
ciu, Dr. Liv. Marou, Ioan Maximilian jun., 
Sim. Dragoi (Valeamare), Dragancea (Cili), 
I. Becichiereanu, I. Marcoviol, Roman 
înv. (Radna), D-na Giuohiol, Miletie Suciu 
(Sistarovnț.), Dr. Lazar Gebeleziu, fam. 
Serb, Elena Perin, Corn. Iorgovioiu, fam. 
Marienescu, I. Plavoșiu, Teod. Cosma, 
Costi AntonovicI, N. Griinzveig, Romul 
Nestor (Arad), Baroti protopretore, fam. 
PopovicI, Dr. Popescu, G. Saviciu (Nen- 
dorf), I. Fogarași, Hermina Deuts, (Sista- 
roveț), Titu Vuculescu, câte 1 fl., Kriring 
K., A. Maleșiu, fam. Micula, Konirves 
1st. A. Miou (Dorgos) oâte 50 or.

Peste tot s’au încassat 241 fl. 78 or. 
Spesse: 75 fl. 46 cr., rămâne venii curat 
166 fl. 32 cr.

Ne ținem de-o datorință prea plăcută 
a esprima și pe calea acesta, tuturor aces
tor binefăcători mulțămită cea mai sinceră 
și căldurdsă.

Tot-odată rugăm și pe aoei P. T. 
D-nl, cari au luat rolul de arangierl la 
aoâstă petrecere, să primâscă mulțămită 
cordială pentru suoursul dat.

Pentru comitet:
Ecaterina Scalla, Elena V. Hamsea,

presidentă. casieră.

SOIRI ULTIME.
Bucurescî, 16 Martie. Alaltăerl 

sera cei doi eiorl școlari, Dr. Chris- 
tovici și Filip Apostolescu, au ple
cat de aici acasă în Macedonia. Cu 
tote măsurile luate de poliția, ca se 
nu se adune lume multă, erau în
trunite la gară sute de persone, în
tre cari mai inulțl deputațl și sena
tori. La plecare publicul a isbucnit 
în strigăte: „Tră6scă Macedonia! 
Trăescă România!’ Trăescă pressa!“

BucurescT, 16 Martie. D'. N. Fleva 
a interpelat ac}I la Cameră pe mi
niștrii de interne și instrucție asu
pra situațiunei șcblelor române din 
Macedonia. D. N. Ceaur-Aslan s’a aso
ciat la acesta interpelare.

„Motiv de divorț*. Iu orașul Cincinat 
s’a ținut la 14 Februarie pertractarea finală 
într’un proces de divorț forte caracteristici 
ce a fost contra soției lui Sheridan, — o damă 
inteligentă, oare a depus doctoratul în me
dicină și esercitâză acâstă profesiune. D-I 
Sheridan s’a căsătorit la 1892. In anii ur
mători soția lui Sheridan s’a bolnăvit, s’a 
dus acasă la masă-sa în Indiana și aci a 
născut un copil. După-ce a născut, n’a voit 
nici de cum să se reîntdrcă la soțul ei, și 
în fine îi scrise acestuia o epistolă, în care 
dice, că ea oa doctor de medicină, numai 
pentru aoeea l’a luat pe el de bărbat, ca 
să cuuoscă prin esperiența propriă bucuriile 
mamei, deore-oe presupunea, oă acâstă es-" 
periență îi va ajuta în ohiămarea ei de 
medio. După oe șl-a ajuns scopul, nu mai 
voesoe să soie de soțul său. In urma aoesta 
d-1 Sheridan s’a văcjut silit a intenta pro
ces de divorț contra soției sale.

Originea „bacșișului11. Moda de a sa 
da bacșiș se derivă din epooa vechiă clas- 
eică. Romanii țineau Saturnaliile în tot anul 
prin 17 și 23 Decemvre, cu care ooasiune 
îșl făoeau daruri mari unul altuia. Cu pri- 
legiul acesta și servitorii căpătau pdme, 
colaci și cu deosebire vin. Aoâstă oinste, 
ce se dădea servitorilor mai târziu s’a 
sohimbat în bani; astfel șl-a luat înoeputul 
obioeiul de a da baoșiș, oare astă<jl e ț> 
adevărată dare grea,

Mănușile astăzi și orecând-va. Astăcjl 
„bontonul11 41C0j că la orl-ce ooasiunl tre
bue omul să se presente în mănuși. înainte 
de asta erau omenii mai sorupuloșî în pur
tarea mănușilor. In Veneția prin suta a 
XV singur numai nobililor le erau permis 
a purta mănuși, âr dâoă aflau pe altcine
va cu mănuși, acela nu soăpa de pedâpsă. 
Pe timpul lui Ludovic XIV numai la călă
rit și la vânătore era iertat să se porte 
mănuși. Garda imperială pedestră se pe
depsea cu înohisâre de cetate, dâcă purta 
mănuși. In Anglia s’a întrodus mai întâiâ 
mănușile pe timpul reginei Elisabeta; 
acâsta având mâni urîte, niol oând nu-șl 
desbrăoa mănușile, mai târcfiu s’a întrodus 
numai la ourte, apoi și la omenii din pro
vincie.

Tîngrul Baratieri în Meran. piarul 
din Meran: „Burggrăff<eru dă următorele 
date interesante despre nefericitul coman
dant al trupelor italiene din ostul Africei: 
Barater Oreste (aoesta e numele lui oei 
adevărat) s’a născut la 1841 în Aroo, lângă 
Codino, în Tirolul de sud; studiile și le-a 
făcut la gimnasiul din Triest, și mai târ
ziu absolvă școlile medii din Meran, de 
unde, ca student de-a VII clasă l’a elimi
nat la 1859 pentru purtare necuviinoiosă 
în biserică. Tatăl generalului, care e din 
Lajen și se numia Walther von der Vo- 
gelweide, numele lui cel original a fost 
Brader, oare mai întâiu îl schimbă în Ba
rater și mai târcjiu în Baratieri. Sora oea 
mai mare a generalului Baratieri de pre
sent e călugăriță în Monza, în urma ca
tastrofei, oe a suferit’o trupele italiene sub 
comanda fratelui ei, zace greu bolnavă. 
Sora oea mai tinără a lui Baratieri trăesoe 
în Arco, acâsta a primit din Afrioa 
o ladă plină ou mai multe lucruri luate 
dela AbisinienI ca semn de învingere, toc
mai în cjiua când primi o telegramă des
pre oatastrofa dela Adua.

Literatură.
In editura librăriei Nicolae I. C i u r o u 

din Brașov a apărut: Istoria Patriei, în 
legătură cu evenimentele epocale din istoria 
universală, pentru șcdlele poporale române, 
de Vasilie Goldiș, profesor. Un esem- 
plar 25 cr.

* '

Povestiri de Petra-Petrescu & 80 cr. 
francate. De vândare la administrația 
ndstră.

Proprietar: Ds*« AureS Mure^ianoa.'

Redactor responsabil; Sr©g®8»8u isaaiop.
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Cursul pieței Brașov.
Din 17 Martie 1896.

9.50 Vend.
9.44 Vend.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

9.53
5.65

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesol Cump. 1.27l/2 
Mărol germane Cump. 58.50
Lire turoescl Cump. 10.70 
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend.

9.54
9.49
9.57
5.70
1.28

59 05
10.90

101.75

Paris vista ........
Rente de oordne austr. 4%. . .
Note italiene...................................

43.87 >/2
101.30
43.70

Cursul la bursa din Vîena.

Din 16 Martie 1896.

Anmicîuri
(inserțiuni și reclame)

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

Renta ung. de aur 4% .... 122.15
ilenta de oordne ung. 4% . . . 98.90
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.-
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4y20/0 102.-
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.-
Jmprum. ung. ou premii .... 161.-
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 145.—
Renta de hârtie austr.................... 100 95
Renta de argint austr.................... 100.95
Benta de aur austr........................ 122.45
LoBurl din 860 ......................... 148.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 993.-
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 415—
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 377.75
Napoleondorî.................................. 9.57
Mărci imperiale germane . . < 58.97‘/2
London vista.............................. 120.70

Se caută
un administrator pentru o moșie 
situată lângă Predeal în România, 
care se aibă întinsă cunoscință d e 
agricultură. Se preferă un om 
cu șcbiă agronomică. Condiții forte 
avantagidse.

A se adresa la

„Briider Schiel/
fabricanți în Brașov.

Administr. «Gazeta Trans“.

G<-Z

ri

Semeate de tHfom ros&a.
5 5 *

doue-ori curățit, mohor (cuscuta), apoi 
Luternă veritabilă francesă, 

sdu sfecle de Oberndorf, 
sdu sfecle Mamuth,

Linte de semenat, 
lyiaser’e de semenat.

Oferă cu prețuri ieftine:
Martin Fromm, 

SSrașov, comei*ciu cw prodiacte 
și jprojprietar de inoi*ă.

de

c

<s

/75p

§
M

g
X 
X 
M
M 
$

ABONAMENTE
M.

„GAZETA TRAHSILVAHIEP 

.Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

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

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

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

X

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

ee

9

Pe 
Pe
Pe

>

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Duminecă.
2
1

ft. -
fi. —

50 cr.

Abonamente h a®î®b cu data de 
Pentru Austro-Ungaria: 

anu. . .
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anu. .................................................... 8 franci,
șese luni............................................... 4 franci,
trei luni................................................2 franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede 
mandate poștale.

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

M 
M 
X
M

Prima întreprindere românescă în Munții Apuseni.

Deposit mare de here din Steinbruch, f
prima calitate Abrud.

Subscrisul are onbrea a aduce la cunoscință publicului 
român din Munții Apuseni ca cu l-a Martie ii. C. ftlll 
înființai în Abrud

OT DIPOSIÎ MOI 1)1 BIBI
dela renumita bereriă re£. din Steinbruch.

Berea fiind de calitatea cea mai bună o vend în 
țiunile cele mai favorabile.

Rog onoratul public român din MuDții Apuseni 
sprijinescă în acesta întreprindere întâia 6ră inițiată 
român.

Abrud în 14 Martie 1896.
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a§ me 
de un

i
i

I s«i Cu totS. stima
§ 937,1-3 EANES JURCHESCU.
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A. Mureșianu 

Eh’așoviii, Tergulu ffsiuSui Nfr. 3®.
Acestti stabilimentu este provedutu cu cele mai

bune mijloce tehnice și fiindu bine asortath cu totti C ’ 
felul 11 de caractere de litere din cele mai moderne (y| 
este pusă în posițiune de a pute esecuta ori-ce Sg 
comande cu promptitudine și acurateță, precum: gjs

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURO, ARGINTU ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TT7TE.

roi
BILETE 1)E VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJELEGANTE. BILETE DE LOGODNA Șl DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWIJKȚÎJKi.

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl. 
EILJLÎTȚTTEi.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qou/vq/lS, în lolă măzimea-

<£-
i
i
i
i
i
>*
t
*
r 
!
♦
:•>
♦
țT
>
i
►
♦
:■

Comandele eventuale se primescu în biuroulu fe 
tipografiei, Brașovii Terguhî Inului Nr. 30, eta- SI 
giuiu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-gg 
mandele din afară rugămu a le adresa la ®

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. ©

mm
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. 

prepI-cureȘ și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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