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N-rii de Duminecă 2 fl. pe an.

Peatiu România si străinătate: 
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Un clișeu învechit.
Brașov, 7 Martie v.

„Impăcați-ve cu Ungurii1,1 acest clișeu 
l’au întrebuințat mai toți bărbații de 
stat ai României dela 1848 și pănă 
astăcjl în sfaturile, pe cari le dădeau 
Transilvănenilor.

Istoricul Niculae Bălcescu la 
1848—49 stăruia din tbte puterile 
pe lângă Kossuth la Pesta spre a 
împăca pe Unguri cu Românii, su- 
punendu-i în acbstă privință chiar și 
un proiect de lege cam de același 
cuprins ca și actuala lege a „națio
nalităților11. Resultatul a fost zero 
și de nul efect.

Publicistul Cesar Boliac pentru 
a împăca pe Unguri cu Românii re
dacta la Brașov clarul „Expatriatul41, 
în care făcea cele mai largi conce
siuni Ungurilor și cu tote acestea 
resultatul a fost, că Ungurii nu ce
dau și Românii conduși de Iancu, 
Axente și popa Balint își măsurau 
puterile cu Ungurii pe mbrte și pe 
viâță.

Marele boer patriot Câmpi- 
neanu, condus tot de ideia „împă
cării11 îi 4iCGa într’una din c|ile pu
blicistului George Barițiu :

„Mei frate1 Principatele ro
mâne vor scăpa, cum vor scăpa de 
Ruși, der în fine vor scăpa. Voi 
însă ce vreți? Se schimbați jugul 
unguresc cu jugul austriac?11

Ungurii însă nu l’au înțeles pe 
Câmpineanu și resultatul a fost, că 
Românii au preferit mai bine abso
lutismul austriac, decât feudalismul 
unguresc de atunci.

Patrioții Români din exil, frații 
Brătieni, Golesc!, Ioan Ghica, C. A. 
Rosetti și alții, în timpul exilului 
între anii 1850—1861, stăruiau din 
tote puterile spre a realisa ideia „wn- 
păcării*  și emigranții unguri: Kossuth, 

Tiirr, Klapka, Andrassy etc. păreau 
a ceda cu condițiune, ca mai întâiu 
principatele române se susțină în 
mod efectiv o revoluțiune a Ungu
rilor în contra Austriei. „Ungurii 
biruitori11, c}icea, Kossuth et Compa
nia, — „vor vede pe urmă ce vor 
pute da Transilvănenilor11.

Peste câți-va ani isbutind Un
gurii, în urma catastrofei dela Chlum 
și Sadowa-Koniggraetz, a înființa, 
prin ajutorul puterilor streine, dua
lismul germano-maghiar, ideia „îm
păcării11 n’a dat de loc înainte; din 
contră, absolutismul parlamentar ma
ghiar de astăcți pentru Români e 
mai rău, decât era absolutismul ne- 
deghisat austriac de atunci.

In fața acestor fapte istorice, 
trebue se ne prindă mirare, cum ac
tualii bărbați de stat ai Românilor 
mai pot întrebuința la tote ocasiu- 
nile tocitul clișeu: „împăcați-ve cu Un
gurii? “

Noi, chip, ne-am împăca, înse 
ce folos decă ei nu vor se se îm
pace ! ?

Și pentru a se pută împăca Ro
mânii cu Ungurii, trebue se se în- 
țelăgă la vorbă.

Condițiunile de împăcare ale 
Românilor sunt cuprinse în progra
mele naționale stabilite la diferite 
ocasiuni dela 1848 și pănă inclusiv 
1881.

N’au Ungurii decât se între asu
pra acestor programe în negocieri 
cu căpeteniile poporului român de 
dincâce de CarpațI, și atunci lumea 
va vede, că cu Ungurii nu e chip 
de a te pute înțelege la vorbă, pen- 
tru-că Românul nu pbte renunța la 
bas ele programelor sale fără de a-șl 
espune poporul la totala nimicire na
țională.

In acăstă privință nu încap ter- 
guell de natură comercială, ca noi 

să cerem sută la sută, și pe urmă 
Slavici-Brote se tacă „licitațiă mi- 
nuendă*,  mulțumindu-se cu zero la sută 
său cu vorba Ungurului: „nessze sem- 
mit, fogd meg jăl“ (= n’a nimica, 
prinde-o bine).

Tergueli de-asemenea natură pot 
face numai nisce făliți politici, ca 
Slavici-Brote pitulându-se, sub umbra 
învechitului clișeu: „împăcați-ve cu 
Ungurii*

Poporul român însă, slavă Dom
nului, n’are nici lipsă, nici poftă de 
a întră în astfel de târguieli, și res
pinge cu dispreț și indignare pro
punerile, ce nu-i. pun în perspectivă 
decât cel mai desperat faliment.

In el este destulă putere de 
viăță de a duce lupta pănă la sfârșit 
pentru dobândirea drepturilor sale 
autonome și naționale.

Fi-va Lueger primar?
Aczăsta e marea întrebare, care 

preocupă acți cercurile politice din 
monarchia nostră nu numai de din
colo, ci și de dincăce de Laita.

Alaltă-eri au fost verificate man
datele celor 138 consilieri comunali 
ai Vienei. In timp de opt dile după 
■acesta, nou aleșii consilieri, în înțe
lesul regulamentului comunei, au să 
se declare, decă primesc mandatul, 
ce li-s’a dat, ăr după acăstă decla- 
rațiune a lor are se urmeze în cu
rând alegerea primarului.

Deca Lueger va fi ales din nou 
ca primar și monarchul va întări 
alegerea lui, atunci acăsta ar însemna 
o retragere a cuvântului și o for
mală capitulare înaintea puternicu
lui curent antisemit. Din aceste con 
siderațiunl, din partea partidelor dela 
putere („liberale11) atât din Austria, 
cât și dela noi se accentuăză cu ho- 
tărîi e, că întărirea alegerei unui Lue

ger în postul de primar al Vienei 
este o curată imposibilitate.

Față cu acăstă afirmare însă, 
amicii curentului anti-semit se pro- 
văcă la consecențele grave, ce le-ar 
pută avă un asemenea cas. Se trac- 
tăză aici de-un drept constituțional 
al cetățenilor, de unul dintre cele 
mai sfinte și mai cardinale drepturi 
ale lor, care ar deveni cu totul ilu- 
soriu, decă printr’o trăsătură de con- 
deiu s’ar pută paralisa în asemenea 
mod validitarea acestui drept.

In politică nu esistă imposibili
tate, 4ice un proverb, — er acest 
proverb nicăiri nu-1 aplică amicii 
curentului antisemit cu mai bun suc
ces, ca tocmai la viăța constituțio
nală a monarchiei năstre.

Sunt numai 2—3 ani, de când 
Plener și soții săi alarmau lumea 
cu grelele acusațiunî, ce le ridicau 
în parlamentul austriac contra gu
vernului. Atunci tătă lumea credea, 
că este o curată imposibilitate, ca 
Plener cu partida sa se ajungă vre
odată la guvern. Cu tăte acestea 
înse, Plener a devenit ministru.

Dăcă der „imposibilul11 Plener 
a fost cu putință se ajungă minis
tru, atunci tot așa, 4*°  si, este și 
trebue să fia cu putință și întărirea 
lui Lueger în postul de primar.

Cum va sci guvernul se ăsă din 
încurcătură și cum va pută el să 
resolve acăstă problemă dificilă, e 
încă o enigmă. La tătă întâmplarea 
însă, curentul anti-semit, atât de în- 
curagiat astă4i, va merge înainte, 
și guvernul Austriei nuvaisbuti așa 
ușor, ca printr’o trăsură preaînaltă 
de condeiu se tragă dungă peste so- 
cotăla anti-semiților vienesl, precum 
a isbutit guvernul lui Banffy față 
de scălele Românilor grănițerî din 
fostul Regiment I. de graniță.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.11

Doctorul Nicolai Zubcu-Codreanu.
(Din volumul In „exil11, <le Z. C, Arbore).

(Fine)
După mărtea profesorului iubit, N. 

Oodreanu împreună cu mai mulți tovarăși 
ai săi dela seminar urmeză. a-se ocupa se
rios cu filosofia și literatura. Mulțămită 
lecturei, în ourend tăgada și îndoiala ou- 
prinseră spiritul seminaristului; sub presiunea 
acestei tăgade, cădură în dărâmături oon- 
oepțiunile veohl, tradițiunile teologiei soo- 
laristice, o luptă înverșunată s’a început 
în sufletul tînărului — între tradițiune și 
critică. Și fără a-se face ateist, N. Co- 
dreanu s’a vădut silit de a părăsi orl-ce 
ideiă de a îmbrățișa cariera duhovnioescă. 
Era prea cinstit pentru a fi ipocrit.

Din acest moment, seminaristul caută 
să-și zidescă o oredință nouă, mtnită a 
înlooui pe cele veohl. La orl-ce ideiă nouă 
la on-ce aehizițiune nouă în domeniul in
telectual, densul adăuga focul sacru al en- 
tusiaBmului, și, ca tînăr, era gata de a pri
mi cele mai mari chinuri pentru apărarea 
ideilor sale.

La 1870 Nioulai Oodreanu șl-a ispră

vit studiile în seminar, și s’a înscris la 
Academia medioo-hirurgicală.

Viața unui student sărac e bine cu
noscută lumei culte. După o luptă în sînul 
familiei, care nu voia, ca tînărul să îmbră
țișeze altă carieră deoât cea duhovnicească, 
veni lupta ou miseria oea mai oumplită. 
La Petersburg Nioulai Oodreanu a ajuns 
fără o lăscae în busunar, și devenind stu
dent își agonisea viața ca meditator, pri
mind o plată mai mult decât ridicolă pen
tru orele de meditație. Dăr de și viața 
materială la Petersburg a fost mult mai 
anevoiosă pentru Nioulai Oodreanu deoât 
chiar la Ohișinău, turpitudinile miseriei 
treceau mai ușor, din oausă, că sufletului 
său tînăr s’a desohis tote comorile unor 
speranțe roze. Planuri mărețe de un viitor 
plin de satisfacțiunl morale se succedau 
unul după altul în imaginația sa. Setos de 
a oundsce, el s’a dat cu totul cărților, și 
s’a dedat ou pasiunea sciinței. Fiind încă 
tînăr, plutea fără busolă pe oceanul nețăr
murit al sciințelor, ba studia pe filosofii 
germani, ba lucra în laboratorul de ohimie, 
fisiologie și patologie. Inoetul ou încetul 
însă tendințele și aspirațiunile sale înoe- 
pură a se fixa... și Nioulai Oodreanu a de
venit un socialist convins.

Diua scurtă de iărnă îi trecea între 
zidurile Academiei, săra se aduna cercul 
intim al tovarășilor-studențl, și mica lo
cuință a studentului se umplea ou fum de 
tutun. In acea odăiță, în aburii samovaru
lui, se făceau disouții aprinse, se construiau 
planuri, se împărtășeau reciproo îndoelile, 
oarl frământau cugetarea, se resolvau Ges
tiunile arejătărea ale cailei, în aoea odăiță 
se forma viitorul luptător eu absolutismul 
moscovit.

Cercul din Petersburg al repausatului 
meu amic, a fost format din proseliții ar- 
denți ai sciinței. Acești tineri iubeau soi- 
ința nu pentru sciință în sine, dăr fiind-oă 
fiă-oare din ei era oonvins, oă soiința sin
gură este aptă de a da răspunsuri oate- 
gorioe la tdte Gestiunile vieței sooiale; că, 
răzimându-se pe sciință numai, omul mo
dern pote nădejdui să biruăsoă minoiuna 
lumei și să strivăscă nedreptatea.

In ultimii ani ai vieței sale de stu
dent, N. Cedreanu a luat parte activă la 
mișcarea revoluționară din Rusia.

Oonvins de dreptatea propagandei 
nostre și de necesitatea nuei luorărl lumi
nate în mijlocul poporului de jos, el pă
răsi Aoademia pentru un timp ore-oare, și 
primi a face parte din gruparea revoluțio

narilor din Mosoova. Aoăsta îi oonvenea 
ou atât mai mult, cu cât aoea grupare se 
compunea în majoritate de tineri din sudul 
imperiului musoăleso.

In anul 1874 N. Zubcu-Codreanu pă
răsi Petersburgul și se întărse la Ohișinău, 
unde în ourend a isbutit să formeze un 
cero de tineri români, oarl începură a face 
propagandă sooialistă printre junimea stu- 
diosă; în același timp el se puse în relații 
cu studenții din Iași, și făou ounosoință ou 
mult regretatul Eugeniu Lupu.

In tâmna anului 1874 eu primisem o 
sonsdre din partea lui ZdanowicI, prin oare 
eram avisat despre înlocuirea sa prin N. 
Oodreanu la granița Prutului, dăr toomai 
în acest timp amicul meu s’a îmbolnăvit, 
și a fost nevoit să între în spitalul din 
Petersburg.

Pe când el zăoea în spital, la Mosoova 
poliția a desooperit depositul de oărțl re
voluționare, apoi din investigațiunl în in- 
vestigațiunî a dat de urmele grupărei și a 
arestat pe prințul Saneo Țițiani și pe to
varășii săi. Gând s’a arestat Zdanowiol și 
ceilalți, poliția găsi adresa lui Oodreanu, 
der negăsindu-1 aoasă, n’a putut desooperi 
esistența sa la spital. Prevenit la timp N. 
Oodreanu a putut să părăsăsoă spitalul în
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Italia.
In numărul nostru nostru de ieri am 

publicat un estras din espunerile noului mi
nistru Rudini asupra situațiunei Italiei.

Cei ce au urmărit ou atențiune ulti
mele evenimente din Afrioa, — înțelegem de 
sastrele ce le-au suferit Italienii în răsbo
iul pornit contra lui Menelik regele Abe- 
siniei, — preoum și aceia, cari au cetit 
ou atențiune espunerile actualului ministru- 
președinte Rudini, îșî vor fi făcut de sigur 
o cât de palidă îoonă asupra situației 
grele în oare a ajuns regatul italian.

Ar greși însă cel ce ar crede, că no- 
siția de putere mare a Italiei s’ar fi sdrun- 
cinat numai în urma desastrelor din Afrioa. 
Nu! Aventuriosele planuri ale fostului gu
vern italian, precum și sistemul lui Crispi 
de a duce o politică colonială umflată, n’a 
făout decât să contribue și mai mult la 
relele ce în timpul din urmă au sguduit 
adânc înorederea publioă față de Italia.

De câtă-va vreme înoâce se vorbesce 
mult, oă posițiunea regatului italian în 
concertul triplei alianțe a devenit, aprope 
neînțelâsă, și că pe Italia n’o lâgă nimic 
de acâstă „ligă de pace**,  deoât pote frica 
de FranoesI, ou oare Bisnn rk a spăriat me
reu pe Italieni. Se mai acoentuâză de ase
menea, că îndată-ce Germaniei îi va suooede 
de a-șl afla un alt „tovarăș**  mai sigur și 
mai cu multă garanțiă, ea va da ou pioio- 
rul „parveniților1*,  esch’tjendu-i din cercul 
puterilor mari.

Nu se pâte sci, ce se va întâmpla în 
viitorul apropiat, der oum-că diplomația 
cooe și fierbe ceva in asouns, se vede din 
desele călătorii și conveniri ale diplomați- 
lor și miniștrilor de tot felul, și mai ales 
din espunerile lui Rudini, cari stau în con
trazicere hotărîtă cu programul și politica 
urmată de Crispi, cel mai fidel și mai de
votat prietin al triplei alianțe.

Crispi s’a retras rușinat temându- 
se de urmările grave ale nenorocitei 
sale direcții politice, și a lăsat Italia în 
momentele cele mai oritioe, când nu mai 
putea să-și acopere flascul cu vorbe dulci 
și promisiuni seci.

Numai decât în urma aoâsta ambasa
dorul italian Nigra din Viena a fost chiă- 
mat la Roma, ca să raporteze verbal asu
pra călătoriei lui Goluchowski la Berlin.

Din punctul aoesta de vedere jude- 
oând, espunerile lui Rudini asupra situațiu- 
nei esterne a Italiei, apar numai ca o 
bineticluită parafrasă a celor ce s’au copt 
la Berlin, — cu scop însă de a pmăgi opi- 
niunea publică asupra adevăratei stări de 
luorurl. Espunerile lui Rudini n’au însufle
țit de loc pe Italieni, mai ales acum, când 
nime n’are gustul de a-se însufleți în si
tuația oritică, în care se află Italia în ur- 

ma desastrului din Adua, care a făcut o 
adâncă rană în prestigiul ei politic.

Cea mai 'interesantă parte din pro
gramul noului oabitet italian este, fără îu- 
doială, declarațiunea făoută asupra trată
rilor de pace ou Menelik. Tratările aoestea 
soim, oă le începuse deja guvernul-Crispi 
tocmai când șl a dat dimisia. Rudini cjioe, 
oă va conduce aceste tratări cu multă pre- 
cauțiune, și nu va întră la învoială decât 
pe lângă oondițiunl, cari corespund pe de
plin intereselor statului și demnității na- 
țiunei italiane. Rudini der, decă ține la 
consciința sa și la prestigiul nâmului său, 
numai cu greu se va resolva a treoe pe 
sub furcile caudine.

Nu se pote sci, cum va scăpa Italia 
din aoâstă penibilă situație. Ceea ce se 
scie însă este, că decă actualul guvern ita
lian voesce în adevăr binele și înaintarea 
patriei și a cetățenilor, atunci îșî va lua 
de cea mai înaltă misiune restabilirea păcii 
interne, a regimului dreptului și dreptății, 
și păcjirea neatacată a autorității statului, 
lucruri pe cari anteoesorul său li-a despre- 
țuit și călcat în piciore.

En căuta i ss vedeți... -
■ I 9

Sub titlul aoesta am arătat în numă
rul nostru de Joi, că aceia dintre noi, cari 
se miră de „schimbarea la față11 a foilor 
germane față de cești unea națională ro
mână, nu-șl dau sâmă despre adevărata 
stare a lucrului și nu și-au dat nici-odată 
ostenâla a cumpăni bine oele ce s’au scris 
în amintitele foi germane odinioră despre 
cestiunea națională română.

Era vorba despre un artioul al fâiei 
germane „Kolnisohe Zeitung**,  care dedea 
„dreptate Ungurilor**  în atitudinea lor pro- 
vocătâre și volnică față de noi Românii. 
Foile unguresol au reprodus cu multă sa- 
tisfacțiune aiurările diarului german, dâr și 
cu mai mare buouriă reproduc ele scrisele 
unui alt 4i&r nemțeso, „Berliner Tageblatt" 
dela 14 Martie, care se ocupă de urmă
rirea pe caie polițienâscă a subscriitorilor 
„Manifestului**,  pledând hotărît pentru „în- 
dreptățirea**  prooedurei volnice a „cume
trilor**  din Budapesta,

„Berliner Tageblatl1* începe prin a 
spune, oă „rigorea față de fanaticii agita
tori dintre Românii din Ardeal este tot 
așa de fără efeot, ca și mărinimia**  (!) „Ne 
aducem încă aminte — continuă foia ber- 
linesă — de procesul sensațional dela Clușiu, 
care s’a finit ou condamnarea în massă a 
agitatorilor. Cu tâte oă acești domni au 
protestat in Memorandul lor contra uniunei 
Ardâlului cu Ungaria și au predicat ru
perea Voivodatul de odinioră de oătră co- 
râna St. Stefan, totuși guvernul unguresc, 

din propriul seu. indemn (?) a propus Co- 
rânei gradarea lor. Li-au iertat o mare 
parte a pedepsei, și astfel i-au eliberat ou 
mult mai curând, deoum ar fi sperat ei. 
Dela acesta se aștepta în general un efect 
bine-făoător. Și aievea, acâstă procedură 
înțelâptă a guvernului unguresc a avut cel 
mai bun efect în România, ca și în Ar
dei. Chiar și majoritatea agitatorilor s’au 
declarat aplecați a o rupe cu agitațiunea 
contra statului și a legilor. Un grup din
tre ei însă și-au esprimat într’un mod ca
racteristic mulțămita față de fapta grațiărei, 
întru oât adecă puțin înainte au deolarat, 
că încep din nou lupta contra statului și a 
legilor lui, și încă în totă estensiunea și 
cu tote mijldcele, ce le stau la disposițiune. 
Domnii aceștia au completat declarația 
și ou aceea, că „se consideră mandatari 
ai naționalității române4 și că nu țin 
de legal ordinul de disolvare din 1894. 
Declarația acesta însă n'au subscris'o 12 
inși dintre cei 19 membri ai comitetului 
disolvat, și astfel numai 7 dintre ei se 
portă oa intrasingenți, contra, cărora apoi 
a pășit guvernul. Pe acești 7 memoran- 
diștl mai noi i-au osândit în sensul legilor, 
la câte 15 4il0 înohisore și 100 fi. amendă. 
O astfel de pedâpsă, considerând impor
tanța faptului, este forte blândă și ușoră.“

Acâstă „strălucită“ pledoaria a fâiei 
germane în favorul politicei ungurescl de 
persecuțiune fără cumpet contra Români
lor, nu mai are, credem, nevoie de co- 
metar din parte-ne. Am reprodus abera- 
țiunile foiei nemțești numai oa sâ avem 
cu o dovadă mai mult, că pressa germană 
nu ni-a fost nici-odată bine-voitore, er cu 
atât mai puțin ne este ea astăzi, când din 
tote părțile se fac încercări de a-ne umili 
de dragul „liniștei și ordinei**  în satatul 
dualist stăpânit de Maghiari.

Vorba celuia: „organisațiune nouă**  
în „situațiunea schimbată1*.

Prigonirea pentru subscrierea 
Manifestului.

Publicăm, după „Tribuna" de at}!, 
recursul d-lui Dr. 1. Rațiu înaintat 
vice-șpanului din Sibiiu contra sen
tinței, prin care a fost condamnat 
la închisore și amendă de bani, din 
causă, că a subscris „Manifestul1*.  
Acest recurs este făcut de d-1 ad
vocat Dr. Amos Frâncu. Afară de in
troducere, motivele recursului sunt 
următbrele:

I. După-oe și factorii puterii esecu- 
tive sunt îndatorați, ca atunci, câDd ei în
deplinesc o funcțiune de judeoătorl să eser- 
citeze o critică independentă asupra vali- 

i dității ordinațiunilor materiale și să-și cer- 

oeteze dreptul de competență, abstrăgând 
deooamdată dela faptul, prin care îl vom 
clarifioa mai în jos, oă adecă principiile 
oonstituțiunii parlamentare instituite în 
acâstă țâră și disposițiile legii eleotorale 
eschid oprirea constituirii și activității vre
unui partid politic — în cașul aoesta, fac- 
tul, că autoritatea polițienâscă mă trage 
în cercetare penală, ca pe autorul și 
publioătorul unui product de presă, a 
Manifestului, involvă în sine nu numai vio
larea flagrantă a libertăței de presă, dâr’ 
tot-odată și o trecere peste cercul de com
petența, ceea ca calcă disposițiile positive 
ale legei, din care causă protestând în oon- 
tra aoestui fapt, nimicirea întregei proce
duri devine inevitabilă.

Fiind libertatea de presă recunosoută 
prin lege fundamentală, ca una dintre li
bertățile comune, garanția acestei libertăți 
e depusă în instituțiunea tribunalelor de 
presă, er atribuțiunile acestora nu și-le 
pote aroga niol o autoritate polițienâscă, 
fiind acesta în contra constituției, în contra 
literei și spiritului legii.

Prin urmare atunci, când §§-ii 39 și 
40 din art. de lege XXXVII, din 1880; 
enunță positiv, că „referitor la delictele co
mise prin presă rămâne neatinsă compe
tența tribunalelor de presă și a curților cu 
jurați1*,  ori ou câtă latitudine s’ar apiioa 
legile, un lucru rămâne sigur, anume: pen
tru un articol publicat într’un cjiar—-și de 
atare natură e și Manifestul urmărit deja 
sub [pretext de transgresiune din partea 
autorității polițienesol—nime nu are drept 
de acusă, decât procurorul de presă și nime 
nu are și nu pote avâ, fără suspendarea 
libertății de presă, drept da a judeca, de
cât tribunalele de presă.

Cei-ce abusâză de teorema dreptului 
imperativ al statului (âllami sziiksâgjog — 
după prinoipiul: Salus rei publicae su
prema lex esto), dușmanii libertății pot, 
oe-i drept, provoca suspendarea libertății 
de presă, fiind ei în posesiunea puterii, dâr 
câtă vreme libertatea de presă, ca o insti- 
tuțiune cardinală a const’tuțiunii constitue 
un bun comun al oetățenilor garantat și 
prin oompetența juriilor, — autoritățile po- 
lițienescl sunt incompetente a urmări pro
ductele de presă și pe autorii lor, și de 
aceea nimioirea sentinței protestate e oea 
mai elementară recerință a fidelității cătră 
constituțiune, pentru-că libertatea constitu
țională constitue comora comună a tuturor 
cetățenilor.

Principiul acesta, într’un stat de drept, 
oare privesoe între instituțiunile sale și li
bertatea de presă, niol nu ar trebui să se 
mai discute, ba nici chiar coutbetența tri
bunalelor du se pote atinge nici chiar în 
acâstă parte a țării, oare ou desconsidera
rea egalității de drept e ținută sub domi-

grabă. și a fugit din Petersburg la Chiși- 
nău de unde apoi ou ajutorul lu Eugeniu 
Lupu a trecut Prutul.

Așa-dâr împrejurările nenorooite pen
tru astă-dată îl aruncară pe pământul pa- 
triei-mume, în calitate de refugiat politic. 
Este bine cunosoută sortea amară a unui re
fugiat politio, a unui proscris, dâr și mai 
amară e acea sorte a unui Român de sânge, 
când el se adăpostesce pe solul ospitalier 
al patriei-mume.

In Elveția, în Anglia, — țări ounos- 
cute prin ospitalitatea lor pentru refugiații 
politici — un proscris găsesce în general acea 
căldură sufletâscă, acea întimpinare fră- 
țâscă, care ca un balsam închegă rănile 
durerose, ce sângerâză mereu în inima pro
scrisului.

In România... vai! un refugiat din 
Basarabia nu găsesce decât o primire in
diferentă, ba chiar ostilă une-orl. Acâstă 
ostilitate, ce e drept, e întemeiată pe o gre- 
șală istorică, oare a făout oel mai mare rău 
României, și care chiar în momentul de 
față este împărtășită de o mare parte a 
lumei nostre semi-oulte. Românii cu ceva 
oarte au simpatii pentru Rusia oficială, nă
dăjduind din partea aoeetei Rușii un spri
jin în tendințele și aspirațiunile lor națio
nale.,..

AoeștI Români, fiind rusofill(?) — pri
vesc dușmănesoe pe ori-ce Român din Ba
sarabia, ca pe un protivnio al lor.

Și întru cât-va au dreptate.
Niculai Zubcu-Oodreanu a emigrat în 

România tocmai in anul 1875.
Lucru firesc, că proscrisul a fost nevoit 

se se ascundă de ochii autorităței, ca un 
ourn-va să fiă alungat peste graniță pe cale 
administrativă.

Prima impresiune, cea produs asupra 
lui Codreanu tinerimea nostră universtară, 
precum și literatura nostră, a fost cât se 
pote de tristă. La BucurescI, în inima chiar 
a patriei-mume, el, Român proscris, s’a 
simțit așa de isolat, așa de părăsit de toți, 
încât se oredea în exil...

— „Aci, n0iu, îmi scria el la Ge- 
„neva, nimeni nici măcar cu sciința nu se 
„ocupă serios. Singurul om de soiință în 
„înțelesul european al cuvântului — e Has- 
„deu, dâr și el e Basarabian**.

Acâstă era starea morală a lui N. Co
dreanu în cel dintâiu an al vieței sale în 
România.

Voind a-șl continua studiile, el s’a în
scris la universitate, dâr și aci a întimpi- 
nat greutăți. Ministeriul de instrucție refu- 
sându-’i echivalarea diplomei sale din se
minar cu bacalaureatul, âr universitatea ne 

echivalându-’i cei cinci ani de inscripții 
dela Academia Medico-chirurgicală din Pe
tersburg, — N. Codreanu a fost silit să se 
înscrie la Universitatea din BucurescI ca 
student în anul al cinoelea la facultatea de 
medioină, — și să isprăvâscă studiile sale 
cu diploma de licențiat în medicină.

Din BucurescI N. Codreanu îmi sori- 
sese o scrisore la Geneva, prin care mă 
anunțase de sosirea sa, și de sarcina ce 
și-a luat în ceea ce privesoe granița data 
Prut. Fiind deja avisat din Rusia, despre 
înlocuirea lui Zdanowicl prin Codreanu, 
am expediat un mare transport de cărți la 
BucurescI. Acest transport, preoum și multe 
alte transporturi ulteriore, au trecut Pru
tul lângă Galați, fără absolut nici un ac
cident. Tactul și dibăcia lui N. Codreanu 
în a trece oărți, erau căușele acestor is- 
bânde. Pentru înlesnirea operațiunilor D-rul 
Zubou-Codreanu adeseori supraveghia în 
personă pe contrabandiști.

In anul 1876 posițiunea s’a schimbat 
întru-cât-va. împrejurul său s’a format un 
grupuleț de tineri, cari au început a-se in
teresa de literatură, de sciință, într’un mod 
conscient. N. Codreanu le-a dat cartea oa 
pitală a lui Karl Marx, sorierile lui Baou- 
nin, ale lui Spencer, Taine, Lefrangais și 
altele. Interesul ce purtau acești tineri la 

ori-ce ideiă nouă, îl bucurau mult. încetul 
ou încetul din acești tineri s’au format oe- 
tățenl buni și patrioțl ou dor de țâră.

Trăind însă la bucurescl, și apoi în 
județul Tutova, N. Codreanu nici pentru 
un moment nu uită pe nenorociții sâi frați 
din Basarabia; cu fiă-care transport de 
cărți revoluționare în limba rusă, polonă și 
rutână, el expedia la Chișineu cărți româ- 
nescl: deoiml de esemplare de „Răsvan 
Vodă**  a lui Hașdeu, operele lui Alexandri, 
Bolintineanu, Bălcescu, aritmetice, cărți de 
cetire pentru școlari, geografii, evangeli 
românescl, letopisețele lui Mihail Kogălni- 
ceanu, cumpărate cu banii săi, le trecea 
de se respândeau în Basarabia. l£tă, de 
pildă, ce-’ml sciia dânsul la anul 1876, în 
Februarie 20, la Geneva:

„Dragă amioe, în Basarabia nostră 
„avem peste un milion de Români, și noi 
„cu tine nimic n’am făcut încă pentru po- 
„porul nostru. Un Român ca tine a soris 
„o mulțime de broșuri pentru poporul rus, 
„editezi un 4iar rus pentru poporul rus, 
„ai soris oărți grose în limba rusă, der 
„uimic, absolut mmio pentru Românii din 
„Basarabia. Singura „ Chitraia meehinicau, 
„scrisă de un Român, a avut 46ciuR de 
„ediții și s’a distribuit în Rusia îu 40OlmI 
„de mii de esemplare. Nu cre4l ore, oă 
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narea patentei absolutistice dela 1853, care 
a fost adusă într’un timp, când era stare 
de asediu, de o parte, pentru-că §-ul 62 al 
codului penal chiar și acele producte de 
presă, cari nu se pot pune la responsabili
tatea subieotivă, le subtrage din competența 
puterii esecutive și le transpune în compe
tența tribunalelor; de altă parte pentru-că 
oompetența esclusivă a judecătoriilor cer- 
cuale e susținută și în cașuri de transgre
siune circumscrisă în patent, anume prin 
ordinațiunea ministerială nr. 1493 din 1871, 
care interpreteză §-ul 42 al patentului, pre
cum și prin praxă.

După-ce prin urmare e evident de o 
parte, că delictele comise prin presă sunt 
în mod taxativ numărate prin lege, er 
transgresiunile prin patent legal, între oarl 
însă asistența și activitatea partidului na
țional român nu e și nu pote fi enumerată 
— și faptele acestea dispuse în competența 
judecătoriilor, după-ce sine lege nulla poena; 
după-ce nime nu-i iertat sâ fi subtras dela 
judeoătorul său competent și astfel puterea 
esecutivă niol nu pote crea nouă delicte 
de presă, nici nu-șl pote vindeca șie-șl atri- 
buțiunile jurisdicțiunii violând constituțiu- 
nea și legea; sentința gravaminosă în lipsa 
totală de competență trebue nimicită, pen- 
tru-că dreptul de a judeca, că ore cuprin
sul productelor de presă e ipunibil său ba, 
nu aparține puterii eseoutive său factorilor 
polițienescl, fiind-că în cas contrar două 
dintre drepturile cele mai cardinale ale li
bertății de presă: dreptul de a spune ade
vărul și dreptul discuțiunii și al critioei 
libere, ar deveni pendente de bunul plac 
al guvernelor, cari întotdâuca sunt apeloate 
spre arbitrul domniei de partid.

Acesta ar fi egal ou subminarea li
bertății de presă. Opiniunea acdsta o ilus- 
treză forte bine Dr. Frey, cu următorele 
cuvinte:

„Ohne Pressfreiheit gibt es in einem 
Staate keine burgerliche Freiheit, denn 
wenn die Behorden nicht diirfen in der 
Presse gegeisselt und an den Pranger der 
offentlichen Meinung gestellt werden, ja 
dann konnen die Behorden maohen, was 
sie wollen, und stehen wir in Werhăltnis- 
sen, wie sie in Russland und in Tiirkei 
unseligen Angedenkens existiren".

(Fără de libertatea pressei nu esistă 
nici o libertate cetățenescă în stat, pentru- 
că dâeă autoritățile nu pot fi obicinuite și 
puse înaintea barei judecătoresc! a opiniunii 
publice, atunci ele pot face ce le place, și 
ajungem în stările, cari esistă în Rusia și 
Turcia de nenorocită amintire).

Cu tote acestea autoritatea poliție- 
nâscă de prima instanță, provocându-se la 
ordinațiunea ministerială de sub nr. 321 — 
1894, în oare partidul național român, în 
eontra §-lui 104 din legea electorală e cua- 

,jsuntem culpabili de a fi uitat poporul 
.„nostru? Nu orefil ore, că împinși de a 
„dărima imperiul rus, am perdut din ve
nders și nu ne ocupăm de loc pentru a 
„pregăti pe Românii din Basarabia, de a 
„se folosi de isbâDda nostră? Eu cred că 
.„suntem mari culpabili față ou țăranul din 
„Basarabia, cu munca și cu sudorea că
ruia am crescut si ne-am eduoat"....

71

Ca răspuns la aoâstă scrisâre 'i-am 
arătat, că direot pentru țăranul român nu 
;putem face nimic. Singura armă cu care 
ne luptăm este cuvântul tipărit, dâr vai!,.. 
țăranul român din Basarabia nu scie carte, 
guvernul muscăleso nu permite să se în
vețe la șcâlă limba română, și că singurul 
luoru care îl putem face este, să deșteptăm 
simțul de naționalitate în tinerimea cultă din 
Basarabia, care tinerime, formând un par
tid național revoluționar în sinul partidului 
nihilist, să se federeze în lupta cu Mus
calii, ou Polonii, Rutenii și Caucazienii, că 
tocmai la acesta lucrez, și tocmai pentru 
aoesta sunt unit într’un singur gând ou 
Mihail Dragomanow, ou Poloni și Cauca
zieni ca ȚițianI, Cebadarl, Cioooidze etc.

In anul 1877 N. Codreanu a căpătat 
un loo de medic de plasă în județul Ar- 
,.geș, apoi a trecut ca medic al spitalului 
militar din Pitești. 

lificat de reuniune și ca atare îi opresce 
activitatea pănă ce statutele vor fi apro
bate de guvern, — în articolul de (jiar 
întitulat Manifest, toomai pentru cuprinsul 
său, care numai ca produot de presă pote 
i urmărit prin judacătorii, crede a sub- 

versa o transgresiune, anumit, cea circum
scrisă în ordinațiunea ministrului de in
terne nr. 1488 din 1894 și îl urmăresce în 
oeroul seu de oompetență, deși chiar nici 
guvernul nu e îndreptățit a esercita nici 
un fel de jurisdioțiune asupra productelor 
de presă, afară de dreptul de a ridica aousă 
eare-i compete ministrului de justiție, și 
deși însăși acestă ordmațiune, cuprinsul, 
respective publicarea productelor de presă, 
nu le ia pentru-că nu le pote lua sub sanc
țiunea sa.

Din tdte acestea e evident, că niol în 
general, nici în cașul acesta special, auto
ritatea de prima instanță nu e oompetentă 
la astfel de prooedură, și prin urmare aceea 
e nulă și trebue nulificată.

(Va urma.)

SOIRILE OiLEL s
— 8 (20) Martie.

Din Rucnrcsci primeso tote foile un- 
gurescl următorul comunicat: „Advooatul 
Coroianu, unul dintre membrii intransi
genți ai comitetului român național din 
Ardeal, a sosit în Bucuresol, spre a-se sfă
tui cu Brote și cu Albini asupra continuărei 
agitațiunei, și să-’i îndemne, ca în interesul 
unității agitațiunei române să-’șl părăsâsoă 
posiția ce au luat’o în timpul din urmă".

Mileniul și tinerimea. Ocârmuitorii 
din Pesta îșl sfarmă cjilnic capul, cum să 
dea sărbărilor milenare un oolorit cât se pote 
mai „pregnant14. Ei vrâu să ducă la aoest 
tămbălău „patriotic" totă „nația" cu pur
cel cu cățel cu tot. S’au îngrijit astfel și 
de partioiparea tinerimei dela șodle. Cetim 
în foile ungurescl, că între ministrul de 
culte și direcțiunea esposiției se urmâză 
pertraotărl asupra modului de a partioipa 
și elevii dela școlele medii. Se fac pregă
tiri, ca să fiă duși Ia Pesta cât mai mulțl 
tineri studențl dela școlele acestea, și și-au 
pus de gând să recruteze o armată de „ma
nifestați" dela șoolele naționalităților, ca să-i 
adape „din isvorul nesăoat al măririi pa
triotice". — Avis directorilor dela șoolele 
nâstre, și mai ales părinților.

— o—
lmperatul german în Italia. „Agenția 

Ștefani" anunță, că împăratul Germaniei 
Wilhelm va merge în 23 Martie la Genua 
și va visita Neapolul și alte porturi ale 
Italiei. E lucru hotărît, că Wilhelm se va 
întâlni cu Umberto. ț)iua întâlnirei însă nu 
e fixată.

— o —
Principele bulgar în Petersburg. O 

scire telegrafică din Petersburg spune, că 
prinoipele Ferdinand al Bulgariei va merge 
pe la sfîrșitul lui Martie la Petersburg.

—o—
Estradarea Ini Szeless-Adorjân. fai

mosul ateutator ou dinamită asupra monu
mentului lui Hentzi din Buda, s’a întâm
plat deja de fapt. Szeless, după cum spune 
o telegramă din Genf, e pe drum cătră 
Budapesta însoțit de escortă polițienescă. 

—o —
Epistola unui băiat de șco’ă cătră. 

Maj estate» Sa. Un băiat de 9 ani din Ro- 
kitnitz (Boemia), oare umblă la școlă po
porală de aoolo, a scris Majestății Sale ur- 
mătorea episîolă: „Iubite Domnule împă
rat! Când vin cadeții și soldații la noi în 
sat pe concediu, îmi face tot-dâuua o mare 
bucuriă, și eu încă a-’șl dori să fiu soldat. 
Tatăl meu a fost gendarm a trebuit să umble 
mult nâptea pe afară, s’a răoit și în urmă a 
murit. Mama încă a murit. Acum am altă ma
mă, ea încă e fâ: te bună. Mama învață în 
școlă pe fetițe să împletâscă. Eu învăț în 
școlă iorte bine. Poți întreba pe d-1 învăță
tor. îți sărut mâna, iubite domnule Împărat, 
și rămân al D-Tale, Carol Schmidt, școlar în 
clasa a 3-a în Rckitnitz". Din cancelaria de 
cabinet din Viena s’a scris antistiei comu
nale din Rokitnitz, ca să se îngrijescă 

de băiat și la cea mai apropiată asentare, 
ce se va tină în oomuna Rokitnitz, băiatul 
să fiă presentat comisiunei de asentare.

—o —
Duelul Josika Klebelsberg. O soire 

telegrafică din Budapesta spune, că duelul 
dintre br. Samuel Josika și conte Zdenko 
Klebelsherg s’a întâmplat ieri înainte de 
amiacjl. La al treilea atac contele Klebels
berg a căpătat o tăiătură grea la oap, în 
urma cărei țîșnind sângele ’i-a acoperit în- 
tregă fața. Br. Josika a primit și el o mică 
lovitură la deget. Părțile nu s’au împăcat.

—o—
Rușii în Bulgaria. Din Petersburg se 

telegrafiăză, că guvernul ruseso va numi 9 
oonsull și vioeconsull în Bulgaria, afară de 
agentul de afaceri din Sofia. Oheltuelile de 
lipsă s’au chitat deja.

Mulțămită publică.
Comitetul parochial român gr. or. din 

Cetatea Brașovului vine prin subsemnații a 
achita în public sumele de mai jos și a 
espnma sentimentele sale de profundă 
mulțămită d-lor mai jos însămnațl, cari au 
bine-voit a dărui și a număra pentru bise
rica română gr. or., oe se clădesce în cen
trul Brașovului, următârele sume:

Nicolae de Sustai, president în pen
siune, 500 fi. ; Nicolae I. Ciurcu librar 
100 fl; Dr. George Baiulescu 100 fl; B. 
Baiulescu 200 fi; D-nele : Anastasia Radovici 
50 fl^ Elena I. Blebea 5 fl., Maria Crețoiu 
4 fi. și d-1 Vasile Ocășan 5 fi.

Din ședința Comitetului parochial ro
mân gr. or. din Cetatea Brașovului, ținută 
în 25 Febr. 1896.*)

*) On. D-nl, cari au primit liste de co
lectare și nu le-au retrimis, sunt rugați, oa 
sâ le retrimită, fiind-oă trebuesc încheiate 
socotelile colectării.

Bartolomciu Baiulescu, Lasar Nastasi, 
președinte. notar.

SOIRI ULTIME.
BucurescI 19 Martie. Părechea 

regală română va pleca în cursul 
septemânei viitdre la Abazzia. Re
gele și Regina vor petrece în străi
nătate o lună și jumătate.

Bucurescf, 19 Martie. „Epoca“ 
susține, că drept răspuns la destăi
nuirile lui A. C. Popovic! în ces- 
tiunea națională, Eugen Brote va 
scăte în curend o broșură, căutând 
a-se rehabilita. Brote va accentua 
absoluta necesitate a unei împăcăciunl 
cu Ungurii.

BllCurescT, 19 Martie. Marchisul 
Pandolfi, deputat în camera italiană 
și cunoscutul filoromân, va veni în 
cursul lunei viiture aci, unde va sta 
mai multe cjile- După-ce va visita 
mai multe localități din țeră, mar
chisul Pandolfi va merge în Tran
silvania, unde va petrece mai mult 
timp.

Vsena, 19 Martie. împăratul 
Wilhelm va trece pe aici în călă
toria sa la Italia. Cu ocasia acesta 
se va ține o mare revistă militară.

Belgrad, 19 Martie. Se crede, 
că regele va încredința în timpul 
cel mai scurt pe Simici cu formarea 
unui nou cabinet din membri de-ai 
partidelor moderate, pentru-ca ast
fel se potă face revisuirea consti
tuției.

DiVtSSE.
Carte scrisă pe foi de palm. Sooieta- 

tea din Amsterdam „Natura Artis Magis
tral are o carte scrisă pe foi de palm. 
Cartea semănă întru tote ou manuscrisele 
Indienilor din India ostioă, și nu se deo- 
sebesoe numai decât prin textul soris cu 
litem olandese pe foi de palm. Cartea este 
din veoul ai 17-lea și e scrisă de un călu
găr, pentru-că conține unele fragmente 
singuratice dm sânta scriiptură.

Câsinele muncitorilor din Europa și 
America. Casinele muncitorilor, cari și pe 
la noi s’au introdus ici, colo, câte una, 
în alte țâri sunt forte multe. Cea mai re
numită casină de felul acesta eși oasina din 
Londra numită „Westendu, care mai portă 
și numele de: „palatul poporului"; ea este 
un edificiu colosal, ce se compune din mai 
multe sute de localități și are grădini fru- 
mose în estensiune de mai mulțl ohilome- 
tri. Afară de aoesta mai sunt și în alte lo
curi mai mici astfel de casine, cari se fac 
la îndemnul și inițiativa omenilor iubitori 
de cultură și cari se interesâză de înain
tarea poporului. Muncitorii înțeleg numai 
decât scopul acestor casine, și în cele mai 
multe locuri nu-i silesce nimeni sâ plătescă 
taxe anuale, ci râmâne la dîsposiția flă
căruia se plătescă după voință și împreju
rări pe câte-o lună, pe câte-o săptămână, 
seu în fine când merge la casină îșl ia un 
bilet cu câțl-va crucerl. împrejurarea, că 
muncitorii din casină de-o parte discută 
în conținu, ceea-ce pe âspeții mai înalțl 
nu-i conturbă și mai ales, deoă din întâm
plare dă de vr’un raportor renumit seu de 
vr’un arangiator de concert, atunci iute 
se lățesce vestea casinei muncitorilor. Lu
crul de mirat, der adevărat, cum de în 
America sunt mai multe casine de aceste 
decât în Europa. In câte-o comună, unde 
se află abia câte 200—300 de locuitori 
se găsesoe câte o odaie de leotură, care la noi 
la orașe e înlocuită cu cafenele, er la sate 
cu câroiume. In America muncitorii au 
biblioteci forte mari, de unde âmenii îm
prumută peste an mai mult ca 100,000 de 
esemplare. Cetirea foilor se întâmplă astfel: 
unul dintre ei, — cel mai iscusit cetesce maiîn- 
tâi foile și îșl însemnă, ce e mai interesant pen
tru muncitori; și astfel săra după-oe au ispră
vit eu lucrul, se adună cu toții în oasină 
și acolo respectivul, care a oetit foile, le 
spune pe scurt conținutul articulelor mai 
interesante, seu le cetesce din nou. Mun
citorilor le place mai ales să le cetesoă 
despre invențiunl. Se întâmplă în câte-o 
seră, că în casină vr’un inventator le arată 
mvențiunea făcută de el. Astfel se petrec 
tote serile una după altă disoutând lucruri 
interesante și de fo'os pentru toți.

Un document din epoca vechia. In 
săptămânile treoute în orașul Hillah (Babei) 
cu ooasiunea dărîmărei murilor vechi, s’a 
aflat o petră cu insoripțiunea, care e de 
pe timpul regelui din Babilon Nabonides. 
In inscripțiunile acele se povestesce mortea 
regelui din Asiria, San Harib, pe care, 
după cum se sciă, l’a omorît un fiu de-al 
său pe sub ascuns. Enararea acâsta întru 
tote se unesce cu cele din sânta scriptură. 
După aceea insoripțiunea descrie încoro
narea lui Nabonides de rege. Mai face 
amintire și despre un vis curios, în care 
autecesorul său Nabucodonozor i-s’a arătat 
lui Nabonides șetjend pe tron. Nabonides 
cam 40 ani după dărîmarea primei biserici 
a ocupat tronul din Babilon și a domnit 
10 ani. După cum se vede pe timpul lui 
Nabonides imperiul babilonen s’a micit 
forte tare și se estindea numai între rîurile 
Eufrat și Tigru.

Literatură.
România agricolă este numele unui 

studiu economic forte prețios și interesant, 
în care se arată, cum este starea poporului 
român din România, cum sunt împărțițl 
țăranii și cnm trăiesc ei: cum o mână 
proprietari cei mari cu moșiile lor boerescl; 
cum o duc arândașii de moșii, între cari 
se află și multi Români de pe la noi, mai 
cu semă despre Mocanii noștri din Săcele 
emigrați în România este scris un capitol 
ntreg etc. etc. Toți câți au cetit acestă 
carte laudă pe scriitorul ei, d-1 profesor 
Dr. George Maior, care este un bărbat 
cu largi și seriose cunoscințe în trebile 
economice. Un esemplar costă 80 cr. și se 
pote procura și dela administrația „Gazetei 
Transilvaniei".

Pruprlfitar: E^upe^îainaan

Redactor responsabil: GregorăM
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ChjfsuB Sa bur*sa  din Viena.
Din 19 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.80
Renta de oorâne ung. 4% . . . 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4*/^ • 124.—
Itnpr. cftil. fer. ung. în argint41/2°/0 102.—
Oblig, eăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.40 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 96,50
hnprum. ung. ou premii .... 159.50
Dosuri pentru r©g, Tisei și Segedi», 143,75
Renta de hârtie ăusir. ; « « 100.85
Renta de argint austr..........................101.—
Renta de aur austr. ..... 122.25
Dosuri din 860 ...... 148.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 978.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 412 50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 376.—
Napoleondori........................................ 9.56*/ 2
Mărci imperiale germane . . . 58.92’/2
London vista....................................120.55
Paris vista.................................. 47.80
Rente de oordne austr. 4%. • • 101.55
Note italiene.................................. 43.45

Cu^sasi pieței Braț
Din 20 Martie

ov.
1896.

Bancnote rom. Câmp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Boris, fono. Albina 5n/0

9.50 Vând. 9.53
9.40 Vend. 9.45
9.53 Vend. 9.56
5.65 Vend. 5.70
1.27 Vând. 128

58.50 Vând. 59.05
10.70 Vând. 10.90

100.75 Vend. 101.75

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 mărului (Almăs-mezO) și 
care constă: din edificiul curial fdr- 
te spațios, pivniță, curte, 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% 
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
clarația, că cunâsce condițiile aren- 
dărei și se supune lor, pană în 23 
Martie a. c. la II ore a. m. în can- 
c’el ar ia 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 tote (jdele la 
cancelaria comunei bisericești dela 
9—12 <5re a. m.

Brașov, 4 Martie 1896.
Curatorii bisericei naționale grecești 

sf. Treime, Brașov.
920,3=3. 1
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Seson de primăvară și vară.
Avem ondrea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din lâna curata,

FABRICAȚIE PROPRIE
<le postavuri și mărfuri de modă.

Atragem atențiunea On. public asupra Stofelor de par- 
desiuri și uniforme, pleduri pentru bărbați, pla- 
pome de vară etc.

Nu mai puțin recomandăm și fabricatul nostru, ce l’am 
Introdus ca specialitate:

LODEN ARDELENESC, 
Touriștilor, amatorilor de sport, economilor și țeranilor. Fabri
catul nostru în privința durabilității și solidității este de pre
ferat așa numitelor Loden de Stiria și Tirol, de aceea este forte 
potrivit pentru costume de vânat, llavelock.8 și man
tale.

Ne rugam de o cercetare cât mai numerbsă.

WILHELM SCHERG & C-ie.

II
940,1-8

Giro-Con to 
la banca
Austro -Ungară.

Cassa cLe ’banca, comisiâne și 
ie schimb

Te lefon
Nr. 90.

NUSSBACHER & BEER r ș o -v.
Avem ondre a recomanda serviciile ndstre în tdte afacerile și 

transacțiile de bancă și anume:

Cumperăm și vindem hârtii de valore indigene și stre
ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4ilei.

Apnrflăm Q von cil M Pană la 80<7o (lin val6rea cursului pe hârtii de 
Abuludlll dVdlllJUI 1, valbre ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

70% 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 Retragere totfeliul de cupone. 

EscomB uolițB court Mriiim taso^pe «€ 
piețele Europei, cum și transociene.

BlîllPTQÎTl Pil P Pil PI cu Prov’9icne mici pe t6te piețele comerciale 
JLj11Uu1u.U1 ullUullll europene și transociane.

Primim flejuneri 5°k netto,
A aiminăm f6rte ieftin Inanrî la traSere cu câștigul cel mai mic, pen- 
Aul^llldlll oră și ce lUuuIl tru diferința cursului.

Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în
posiție ori și ce hârtii de valdre a-le vinde, după cursul 4>lQi- —

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

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și
tate în mod fdrte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a Băncei Ungare de eSCOIUpt 
ȘÎ schimb, suntem în plăcuta posiție de a finalisa forte avantagios 
t6te transacțiunile de bancă.

specia- 
interese

streină-

Promese la 
tote tragerile 

de loterie.

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

Revisio de

losuri gratis.

•vii s!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administrat- „Gaz. Trai?s.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


