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IMSERÂTE 80.primesc la Adml- 
nlatrațluna în Brașov și la ur- 
matârele Birouri de snunalurl: 

în Vîcna: X. Dukes, Heinrizh 
Schalek, Rudolf Afosse, A. Oppeliks 
Naohfolger; Anton Oppclik , J. 
Dannebcr, în Budapesta: A. 7. 
Goldberqerp, Xcksiein Bemat: în 
Bucuresoi: Apence Havas, Suc- 
cursale de Roumame; în Ham
burg: Karolyi dfe Liebmann,

Prețul Inaarțlunllor: o seria 
garmond pe e co lână 6 ci. și 
flOcr. timbru pentru o publi
care. PuDlicâri mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
ieriâ 10 or. sân 30 bani.
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„Gazeta" iese în flă-Gare ți.
Ataameme pentru Austro-Ungarta: 
Pe un an 12 fi., pe șese iunl 

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

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

Se prenumără la tâte oficieie 
poștale din întru și din aîară 

și la dd. colectori.

AN’aammnl pentru Brasov 
adminifltratiunna, piața mare, 
Târgul Inului Nr. 30 otagiu 
I.: pe un an 10 fl.. pe a6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un un 
12 fl,, pe 8 luni 6 fl,, pe trei luni 
3 fl. Un esemnlar 6 cr. v. a. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a ne plăti înainte.
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Purtare nedemnă.
Armenii din „ Gherla cea bo

gată, picior de raiQ**, au serbat și 
ei c|iua de 15 Martie. Au serbat’o 
cu un alaiu și tămbălău mai altfel 
chiar decât Ungurii, căci în acâstă 
epocă a materialismului cine ar și 
prăsnui prasnicele unguresc!, decă 
n’ar fi renegații, cari sciu întotdâuna 
se esploateze ocasiunea pentru a-șl 
scote marfa la terg spre a înșela cu 
ea pe cei proști.

D6r se-i lăsăm pe Armeni în 
pace, căci avem noi la Gherla și omeni 
de-ai noștri, cari ne ofer destul obiect 
de vorbit.

De astă-dată este la ordinea di- 
lei debutul noului canonic Alexandru 
Bene, unul dintre cei mai tineri sfet
nici ai episcopului Szabo. Acest om, 
împreună cu secretarul episcopesc 
Porde și cu ginerele acestuia Ghețe, 
au ținut se-și dea și ei concursul la 
tămbălăul Armenilor, iluminându-șl 
casele în presera cjilei de 15 Martie. 
Mai mult: canonicul Bene nu s’a 
genat să arboreze chiar un stindard 
unguresc pe locuința sa, voind, bag 
seina, se dea prin acbsta un timbru 
mai visibil sentimentelor sale de „bun 
patriot1*.

Acâstă este scirea cea mai nouă, 
ce-o primim din centrul diecesei ro- 
mânesci greco-catolice a Gherlei.

Nu putem presupune, că acești 
acoliți ai episcopului Szabo se nu 
scie, ce însemnâză pentru Români 
diua de 15 Martie, — di, în care 8’a 
proclamat libertatea Ungurilor pe 
ruina libertății naționale a nâstre, 
după cum au dovedit’o acâsta atât 
de clar evenimentele istorice desvol- 
tate atunci și de atunci încbce.

Ce scop au urmărit dâră acești 
membri ai clerului gremial din Gherla 
printr’o astfel de procedere demons
trativă în contra Românilor?

Dâcă n’am avâ de-a face cu 
bărbați puși în fruntea unei diecese 
românescl, cari prin posiția lor sunt 

chiămațl de-a premerge cu esemplu 
clerului și de-a apera onbrea și dem
nitatea bisericei, pasul lor servil și 
rușinos mai puțin ne-ar fi atins. 
Der cum vom mai pută aștepta o 
demnă representare a bisericei ro
mâne din partea celor puși în frunte, 
decă ei înși-șl nu se sciu onora pe sine 
și se pun în șirul celor ce nu cu
nosc alt scop al vieței, decât căpă
tuirea?

P6te nici-odată preoțimea ro
mână, mai ales cea dela sate, n’a 
avut se îndure din partea adversa
rilor noștri atâtea șicane, atâtea is
pite si vătemări în 'dreptul seu preo
țesc, ca tocmai acum. N’au fost de 
ajuns scurtările, ce ’i s’au făcut prin 
introducerea reformelor politice-bise- 
ricesci, der acum solgăbireii ungu
resc! se cred chiar stăpâni asupra preo
ților noștri, cărora au început sâ le 
dea „porunci** pănă și în eestiunî 
curat bisericescl.

Așa primirăm tocmai acți o 
scire din comitatul Trei-scaunelor, 
că pe-acolo solgăbirăii au dat po
runci preoților noștri, ca în cfiua de 
9 Maiîi, cu ocasiunea serbărei mile
niului, fiă-care se oficieze în bise
rica sa serviciu divin solemn. Acesta 
este pote numai un început, după 
care au se urmeze alte „ordine" de- 
asemenea natură, cari pe preoții 
noștri îi vor pune în conflict cu au
toritățile.

In astfel de împrejurări, dela 
cine se aștepte preoții români dela 
sate un esemplu de încuragiare și 
o ușurință în grâua luptă, ce o portă 
pentru susținerea demnităței, ondrei 
și independenței lor preoțescl, dâcă 
nu dela cei din centrul dieceselor, 
cari în primul loc sunt chiămațl 
de-a veghia și îngriji, ca demnita
tea și onârea preoțimei se nu sufere 
știrbire nici într’o privință?

E dureros însă, că în sînul cle
rului gremial al unei diecese româ
nesc! se găsesc indivicțl ca părintele 
canonic Bene și cei doi ortaci ai 

sei, car! prin asemeni manevrări ne
demne și lingușitore nu pot aduce, 
decât rușine clerului și bisericei lor.

Dâcă cu astfel de sfetnici scie 
se se împresdre episcopul Gherlei, 
cu greu mai putem spera se aucjim 
vre un bine din centrul diecesei sale.

Contra mileniului.
Foile unguresc! sunt supărate 

foc, că poporele nemaghiare de pe 
„globul unguresc** nu se încălzesc 
și nu se însuflețesc de loc pentru 
mileniu, ba din potrivă se aud gla
suri de protestare contra „marelui 
terg^, ce se va deschide acuși la 
Budapesta.

Etă ce i-se telegrafiăză în pri
vința acâsta lui „Kolozsvâr", din ca
pitala jidano-maghiară:

Cu cât mai mult ne apropiem de ter- 
minul, în care statul maghiar îșl sărbâză 
esistența sa de 1000 de ani, cu atât inimi* 
oii maghiarismului agitâză mai viu, ca na
ționalitățile să se țină departe de partici
parea la serbare. După-cum i-se comunică 
lui „Kelet. Prt.u, studenții șerbi dela uni
versitatea din Agram au ținut o coferință 
în oare au hotărît să continue agitațiunea 
oontra serbărilor mileniului, âr „Zastava11 
din Neoplanta publică un apel cătră tâte 
naționalitățile nemaghiare, dâr mai ales 
oătră tinerimea universitară. Tinerimea 
studiâsă e provocată, ca în Ziua, când stu
denții universitari maghiari îșl țin congre
sul lor în Budapesta, studenții nemaghiari 
să demonstreze printr’un alt Congres. Ape
lul e ținut în termini ațîțătorl și se sfîr- 
șesoe astfel: „Rugăm și provocăm încă 
odată pe toți membri și amioii naționali
tăților nemaghiare din Ungaria, pe amioii 
adevăratei dreptăți și libertăți: Nu mergeți 
la mileniu !

Se înțelege, că tonul acesta 
demn și energic face sânge nespus 
de rău în Maghiari. Apelul însă e 
pe deplin îndreptățit, așa că nici unul 
din fii! națiunilor nemaghiare nu-1 
vor pute ignora, fără de a nu se 

espune pe deplin motivatului dis
preț al conaționalilor lor, cari țin 
la demnitatea și la numele poporu
lui din al cărui sîn au eșit.

„Branik** despre conferența din Buda.
Pressa serbescă este fârte în- 

grijată de cele ce se vor petrece 
în conferența serbâscă, ce a convo- 
cat’o ministrul-președinte Banffy în 
Buda. „BranUc* dela 24 Martie scrie 
de pildă următărele:

Sărmana nostră autonomie! Ai ajuns 
acum pe mâni bune... Având în vedere 
împrejurările de adl, numai cu mare neli
niște așteptăm resultatul oonferenței. N’a- 
vem niol o înoredere în bunăvoința gu
vernului și ne temem, oă se pregătesc nouă 
amăgiri poporului sârbesc. Nici un moment 
luoid nu vedem, oare ni-ar vesti Zorile (fi
lelor mai bune. Ne vine a orede, oă deja 
la înjghebarea oonferenței s’a prooedat 
astfel, încât nimio folositor să nu iese de 
acolo, căci trebuia înainte de tdte să hă 
invitați respresentanții tuturor "partidelor. 
Dâr ce vedem în realitate? Un partid nu 
este de loc invitat, din partidul nostru au 
fost chiămațl numai trei inși, âr numărul 
omenilor guvernului va fi peste 20....

Nu soim oe va să cfioă acâstă pro
cedare ; dâr dâoă deputății guvernamentali 
voeso să se înțelâgă ei de ei pre
alabil în paguba poporului, atunci ei n’au 
să-și ajungă scopul. Dâoă intenția lor este 
de a conserva sutonomia nostră națională 
bisericăscă, atunol ajutorul oposiției trebuia 
tocmai să ie fiă bine venit.

Noi gândim, oă membrii partidului 
nostru, oarl sunt invitați, au datoriă im- 
periâsă de a-se duoe la oonferență și de a 
face oeea-oe le impune datoria oătră nâm, 
consciența sârbescă și ounoscința de causă. 
Cunoscând pe membri partidului nostru, 
cari sunt Invitați la Bânfiy, putem să pu
nem în mânile lor apărarea comorilor nâstre 
naționale și vacja partidului nostru. Suntem 
convinși, oă ei la ori ce întâmplare îșl vor 
împlini datoria.

*

FOILETONUL „(IAZ. TRANS.“

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel Mare
(5) (Urinare).

Un mare țeran dela Dunăre.
Priviam statua dela Iași în sooietatea 

omenilor entusiaștl, cu cari ne găsiam. Ce 
mândri erau d’a datori omagiul pietății 
lor tradiționale unui artist francos. O ideiă 
’ml treou prin minte d’odată, aceea d’a 
m’adresa acestor omeni ou oâte-va ouvinte. 
Ardorea lor simplă în grandorea ei mă 
îndemna. Și vorbii deci astfel: „La noi, în 
Francia esistă asemenea o statuă, ca și 
aici; ea e efigia Patriei personificate și 
representă pe Jeanne d’Aro. Ca și statua 
aoesta, e opera lui Fremiet. Artistul aoesta, 
nu mai încape niol o îndoială, e un mare 
măestru, cu mult mai mare, decât se cjioe, 
dedre-oe dânsul soie mai bine decât ori
cine cum să p’îtruncjă în sufletul popâre- 
lor“.

Pe piața Iașilor, unde circulă indi
vizi de atâtea rase; sla pioiârele unei sta
tue equestre, imaginea treoutului Țării, ci- 
ne-va se simte respirând ÎDtr’o atmosferă 
de tot particulară. Un suflu, un curent ge
neral pentru țâra întrâgă, un fel de adiere 
dulce de patriotism româneso undulâză 
peste acâstă națiune dela Dunărea de jos. 
Ori oine se găsesce aoolo, e înveluit în un
dele invizibile ale acestui oaptivent ou- 
rent patriotic. Ce e acest curent magic!? 
Infond e sufletul Țării, el e, care mani
festă, oare ne vorbesce cu animațiunea și 
puterea de convingere a unei persâne viue, 
ce am vedea-o înaintea nostră. De oând 
Moldova și Muntenia se uniră, ca două ju
mătăți de inimă, spre a oonstitui centrul 
organismului român, nu mai esistă nici 
Moldovean nici Muntean și nici principate 
Dunărene. Nu mai sunt decât Români, 
având toți același ideal și cari, săraci sâu 
bogați, dela orașe sâu dela sate, sunt toți 
egali prin modul d’a înțelege viața acestei 
țări, în care ei văd fibrele Patriei. Odiniâră 
prinoipatele datorau omagiu suzeranului 
turo; aZl în locul lor e o Româniă. 

Acesta e numele colectiv adoptat de Țâra 
principatelor dispărute în uitarea durerilor 
trecute și fusionate în văpaia neatârnării 
eșite din fooul răsboiului dela 1877—78. 
Statua lui Fremiet e ca o piâtră miliară a 
acestui triumf, indicând punctul d’unde se 
continuă vechile drepturi la numele stră
vechii!. Printre țăranii, cari brăzdâză aZl 
moșiorele lor, câți nu se vor fi trăgând 
din ostașii lui Ștefan cel Mare?

Dâcă insist asupra acestor țărani atâta, 
încât ar putâ crede oineva, că ași îngloba 
pe toți Românii în denumirea acâsta, mo
tivul meu istoric forte important e, că se 
găsesc printre ei destui boerl vechi urmași 
de-ai acelora din epooa lui Ștefan cel Mare. 
Pământul strămoșeso a revenit deci în parte 
stăpânirei urmașilor apărătorilor și pro
prietarilor d’odiniâră. Acestora le-a confiat 
Țâra misiunea de a-o conserva, în timp ce 
străinii virau în sînul ei avangarda ome
nilor de pradă. Adevărata nobleță a acestei 
țări e lângă cârnele plugului, înțeleg no
bleță de viță românâsoă, aoeea ou nume 
de .familii contemporane, cu începuturile 
Daciei, Dacia jelix.

Esistă între acești omeni și, pământul 
lor româneso (ce dânșii îl califică c’un titlu 
quasi imperial: Țâra românizat) o oomuni- 
cațiune directă, un fluid reciproo. Trăeso 
din aceeași viață, unul dela altul și unul 
prin altul. Când aude cineva vorbind de Ro
mânii de Patriă, de țâra lor și ascultă is
toria faptelor mărețe ale lui Ștefan oel 
Mare, va înțelege, că sufletul lor e sufle
tul țării. Pentru dânșii Patria nu e un 
simplu cuvânt, nici un argument de retorică, 
sâu vr’un tertip de politioă. Ea e mai pre
sus de tâte acestea; ea e alt-ceva decât 
un termin de politioă; ea e în afară de 
fraseologia vulgară; ea e mai presus de 
ambițiunea spiritului de conchetă. La Ro
mâni, cari au suferit în decursul secolilor 
pentru țâra lor tot ce omenii pot să sufere : 
brutalități, ingratitudine și umilințe repe
tate, — Patria e primforma ideală, aprâpe 
supranaturală a unui fenix inaestruotibil. 
Grandârea ei se datoresce vitalității ce 
nasce și renasce din suferințe, Sufletul Ro-. 
mânului se compune din paciență și resig- 
națiune, două extreme ale vigârei sale mo
rale, două virtuți ce sunt in același timp
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Amintim aici, oă după o soire tele

grafică din Novi-Sad, Dr. Mihail Polii n’ar 
fi fost invitat la oonferență de Banffy.

Refularea congruei.
Seim, oă deja în Aprilie anul trecut 

Majestatea Sa a dat autorisare ministrului 
unguresc de oulte, să încâpă luorările pen
tru definitiva regulare a oongruei.

In înțelesul aoesta, actualul ministru 
de culte Wlassios a dat ordinațiune cu pri
vire la oonsorierea emolumentelor proțitnei 
rom. cat. și gr. oatolioe și tot odată dă în
drumări oum să se facă aoeste oonsorierl.

In sensul ordinațiunei conscrierile au 
să se încâpă în 20 Iunie 1896 și în tote 
paroohiile au să fiă terminate în 60 de 4^e> 
apoi înaintate respectivului ordinariat epis- 
oopeso. Oonsorierea, despre care au să ia 
măsuri ordinariatele în timpul cel mai scurt, 
va trebui oa să se dea din fiă-oare paro- 
ohiă în trei esemplare. Ea se face sub su- 
praveghiarea preotului și a protopopului, 
cari subscriu tâte trei esemplarele și le 
provăd cu sigilul biserioeso. Din venitele 
preoțescl oad sub consoriere următorele:

a) La proprietăți de pomeni: venitul 
curat oatastral, precum și venitele laterale 
după usul celor 5 ani din urmă în res
pectiva localitate. Edificiile paroohiale, pre- 
oum și edificiile laterale aparținătore lor ; 
mai departe ourtea, grădina și looul, care 
nu trece peste ya de jugăr oatastral, nu 
pot forma basa statorirei venitelor.

b) La edificiile date în chiria: venitul 
chiriei în cantitatea lui adevărată.

o) La capitale: venitul interesului.
d) Venitul curat al drepturilor, oarl 

aduc folos, al indreptățirilor și al afacerilor 
industriale.

e) Rentele stabile și beneficiile în
bani gata, în hârtii de valâre, în produote 
sâu muncă. *

f) Venitul tras din restanța luată după 
averea bisericâsoă looală, 
restanțe se pot folosi 
aduc benefioii.

g) Competențele 
§-ului 25.

h) Taxele pentru
i) Tote taxele stabilite în sumă pre

cisă, cari s’au luat din liturghii înainte de 
conscriere.

k) Suma în bani gata, oare se plă- 
tesce capelanilor sub titlul de venite; ve
nitul din fondurile de iiturgii făoute pentru 
ei și alte venite stolare.

Ordinațiunea mai vorbesoe și des
pre alte oondițiunl de consoriere, apoi dă 
instrucțiuni amănunțite pentru umplerea 
rubricilor din oblele de fassionărl. După-oe 
s’a finit oonsorierea, autoritățile biserioescl 
revideză fassiunile, și dâoă află greșeli în 
ele le retrimite spre coreotare. Corectarea 
trebue să se facă în timp de 15 4il0-

Suma taxelor stolare, numărul coo-

întrucât aceste 
spre scopuri, cari

stolare în sensul

estrase matriculare.

oele două proptele ale speranții neclintite 
înaintea orl-oărui oataolism.

Noi, Apusenii, am trăit secoll răsiățațl 
în gloriă și bunăstare materială. Eram 
familiarisațl de mult ou ideia de Patriă, 
pentru-că totdeuna am fost la noi și liberi. 
De aici vine, că noi nu avem o ideiă bine 
preoisată în privința Patriei. Puțin lipsesoe 
și mai oă n’am putâ defini, ce ^înțelegem 
sub aoest cuvânt de Patriă. Sentimentul 
de patriă îl avem, dâr fârte vag și elastio, 
din oausa invasiunei de idei universalisă- 
tore. Noi praoticăm o ospitalitate, ce e 
plină de curse și de surprise, pe oând în 
naivitatea nâstră ne credem garantați prin 
o lege de naturalisare, oe e asemenea unui 
tunel, cum se soie, deschis la ambele in
trări. Acordăm și lăsăm liberă intrare oui 
vrâ să trâoă prin el. Ne lipsesoe însă fa
cultatea de-a cundsoe pe cei, cari treo prin 
el; n’avem ounosoințele neoesare de-a pri
cepe intențiunile treoătorilor. Nu mai avem 
ouvântul de pas. Dâr chiar de-1 mai avem, 
a<}l nu-1 mai recunosoem în gura celor oarl 
îl pronunță o’un aocent străin. La noi ideia 
de Patriă s'a desvoltat în lărgime și țăsă- 
tura ei s’a subțiat întindendu-se.

peratorilor și al misselor îl stabilesc auto
ritățile biserioescl, oarl le transpun comi- 
siunii administrative supravighetore. Pre
ședintele acestei comisiunl este viceșpanul, 
seu primarul orășenesc și e compusă din 
trei membri din cler și trei membri 
laici Hotărîrile le aduce comisiunea cu 
majoritate de voturi. Comisiunea fixâză 
o 41 pentru pertractare și învită la a- 
oesta pe preoții interesați. In singura
tice cestiunl comisiunea pote ordona și 
oercetare. Contra hotărîrilor comisiunii 
se pote faoe apelațiune la comisiunea 
centrală pentru oongruă, însă la oas, oând 
apelațiunea e nebasată, oheltuelile le su
portă apelatorul. Asupra oestiunilor con
troverse decide definitiv ministrul.

Preoții sâu cooperatorii, oarl retao 
ore-carl venite, ori fassionâză oheltuell ne- 
esistente, nu pot conta la corectarea con- 
gruei ohiar niol în oașul, oând au retăcut 
astfel de venite asupra oărora nu se dau 
îndrumări apriate în aoestă ordinațiune.

Congregațiunea comitat. Hunedâra.
(Coresp. par. a „Gaz. Trans.1')

I.
Deva, 24 Martie 1896.

Congregațiunea de astă4l a fost din 
multe punote de vedere instruotivă.mai

Deși la ordinea 4fi01 erau puse multe 
obiecte de mare interes publio, niol mem
brii maghiari și nici Românii n’au arătat 
o interesare deosebită, căci peste tot și 
din o parte și din cealaltă, s’au presentat, 
în proporțiune, prea puțini, și așa și ou 
aoâsta ocasiune au decis, oa mai totdâuna, 
membrii, cari locueso mai aprâpe de centru 
și ofioialii din gremiu.

Așa se vede, că și Maghiarii s’au să
turat de falsul constituționalism, sciind prea 
bine, că în fine tot are să să decidă numai 
și numai așa, preoum vor cei dela oârmă, 
— apoi aceștia se îngrijesc de ei, dâoă i-ar 
amenința vre-un pericul administrativ din 
partea Românilor; âr membrii români, parte 
par a fi obosit în luptă, parte soârbițl de 
oele oe tot mereu au să vadă și se audă, 
prefer — deși după a mea părere fac 
forte rău — a sta la o parte și a lăsa tote 
în soirea Domnului. Trist, dâr adevărat! 
Sperăm însă, oă în curând frații noștri vor 
vedâ, oă 
lor, și că 
tul lor.

Ga
faptul, că în fine vioeșpanul a lăsat să se 
tipărâsoă și să se trimită la membrii ro
mâni „ Regulamentul intern de consultare al 
represenianției comitatului Hunedora* și in 
limba română.

Ședința a deschis’o fișpanul Br. Szent- 
kereszti. S’au publicat legile sanoționate 
dela ultima adunare generală și îndată s’a 
trecut la ordinațiunile ministeriale. Intre
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toții
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iertat a ne lăsa oboseli- 
vor sta pe viitor la pos-

înainte, putem însemna

Colo în Orient, la poporul român, 
uitet, renegat, repudiat, trădat sâu neou- 
noscut tocmai de aoeia a căror oausă o 
servia seu le oăuta înrudirea etnioă, ideia 
s’a desvoltat în profun4ime, străbătând oa 
o pioătură de acid și gravând numele țării 
în inima tuturor Românilor. Retras în sine 
însuși, acest popor s’a conoentrat în con- 
soiința sa gata de-a se destinde oa un re
sort în cjiua marcată de destin. Prins între 
oercul și pământul său, ca o oorabiă în 
largul mării, ne-având oa busolă decât nu
mai speranța, acest popor avu visiunea Pa
triei sale între lumina cerului și pământul 
țării oe-1 susține. Patriotismul său încolți 
în mod de conoentrațiune seculară și răsări 
ca o flore delicată sub acțiunea culturii 
intensive. Ac|l flârea acesta e d’o Splendore 
indesoriptibilă și de-o intensitate de par
fum în care se recunâsce activitatea tainică 
a mai multor vâourl. Toți Românii au în 
inimi dragostea adâno înrădăcinată a acestei 
flori de viâță dătătore. Ei sunt martirii se- 
oularl ai ideii de Patriă.

(Va urma.)

aoeste mai însemnate sunt, oele relativ la 
enormele împrumuturi (aprâpe de 5—600 
de mii) pe oarl comitatul, parte le-a con
tras, parte are să le oontragă, pentru a da 
ajutore la căile ferate vioinale, oe au să se 
facă în trei părți ale comitatului. S’au ales 
apoi mai multe comisiunl și s’au anunțat 
aprobarea mai multor statute. — Din bud
getul anului espirat vedem, că venitele și 
spesele administrațiunei treo peste o sută 
de mii.

In oongregațiunile anteriore s’a fost 
ales o comisiune așa numită milenară, cu în
sărcinarea să facă propunerile cum și în oe 
mod să fiă representat comitatul Hunedâ- 
rei la festivitățile milenare. Aoesta oomi- 
siune s’a adresat fișpanului, er fișpanul 
oătră congregațiune, presentând |un proiect 
de program, pe basa căruia, în luna lui 
MaiO anul ourent, representanța oomitatului 
Hunedorei să țină o ședință festivă.

Comisiunea permanentă, se înțelege, 
a propus ou mare buouriă, ca congrega- 
țiunea să primâsoă aoel program și să de
cidă ținerea ședinței festive ou mare alaiQ 
și ou multe spectaoule. Luând cuvântul 
membrul Franoiso Hossu Longin, 4i80 oam 
următorele :

Sunt în oontra propunerei oomisiunei 
permanente atât din punct de vedere for
mal, oât și în merit. Din punot de vedere 
formal am următorele escepțiunl: Legea 
munioipaiă, art. de lege XXI din 1886, § 57, 
precisâză chiămarea, dreptul și datonnțele 
fișpanilor, statorind, că fișpanii sunt repre- 
sentanții puterei esecutive, adeoă omenii 
de încredere ai guvernului și oa atari au 
să oontroleze pe toți funcționarii adminis
trativi, să presideze adunările generale ale 
congregațiunei și a mai multor comisiunl, 
să raporteze guvernului, despre tote și la 
oas de trebuință să-și esercite dreptul de-a 
apela unele hotărîrl, pe oând dreptul de 
autonomia, dreptul de a face propuneri ș. 
o. 1. oompet congregațiunei.

Drept aoeea nu înțeleg, cum vine d-1 
fișpan, ca să ne presente propuneri, pentru 
a-se ține ședință festivă din ansa mile
niului, fără ca să aibă drept la așa ceva; 
astfel propunerea comisiunei permanente 
se basâză pe un act nelegal, și pentru aoeea 
trebue respinsă.

Dâr sunt în contra propunerei comis, 
permanente și în meritul causei. Este a 
treia, sâu a patra oră deja, oă comisiunea 
permanentă ne vine ou propuneri în causa 
mileniului, ca și cum oomitatul nostru nici 
că ar ave lucru mai urgent, decât așa numi
tele serbări milenare, oe se vor arangia în 
vara anului acestuia la Budapesta.

D-vâstră ounosoețl deja din oongre
gațiunile anteriâre, care este părerea Ro
mânilor despre aoele serbări. D-vostră mai 
scițl și aoeea, oă membrii români ai aces
tei oongregațiunl au declarat mai de multe 
ori, oă ei nu vrâu să ia parte la aoele serbări, 
și v'am spus și motivele. Ași repeta numai, 
dâoă v’așl înșira de nou aoele motive, care 
ne rețin pe noi departe de acele serbări, 
— drept aceea, astă-dată, mă restrîng a 
vă presents următârea contra propunere, 
(aici oratorul a cetit oontra-propunerea pu- 
blioată în nrul de alaltăerl).

In restimpul, oât s’a oetit oontra-pro
punerea, mai mulțl membrii maghiari au 
erupt în diverse înjurături necualificabile 
și strigau în gura mare, oă nu vor să as
culte contra-propuuerea, că pe vorbitor să-1 
dea afară și așa mai departe, cum numai 
Maghiarii milenari soiu să se produoă. Mem
brii români presențl însă de altă parte 
au răspuns ou repețite strigări de „să tră- 
âscă“.

Vioe-șpanul s’a îuoeroat a dovedi, oă 
serbările milenare sunt serbări ale țării, ale 
statului maghiar și ale „națiunei maghiare14, 
în oare se ouprind jși Românii, deci Ro
mânii nu pot avâ bănuieli față de acele 
serbări. Și dâcă pote fi vorba — 440e vioe- 
șpanul — de demonstrațiunl, atunol de
monstranții sunt numai Românii, cari ou 
premeditațiune se feresc de serbările mi
lenare.

In ouvântul final contra-propunătorul 
a arătat, oă politicii maghiari de astă4l în- 
terpreteză fals cuvântul „națiune maghiară14,

și „statul maghiar44, fiind-că „națiunea14 și 
„statul14, cum le esplică și caută a le înfă
țișa ei astă4l, n’au esistat mai 
un treout de o miiă de ani.

După-oe ilustrâză mai cu 
tul afirmațiunea sa, vorbitorul 
nuând: Apoi se mai soie, oă

înainte, n’au

deamănun-
4ioe conti- 
înainte de 

1848, oând poporul s'afla în iobăgia neme
șilor, în acest comitat, ou tote asupririle ti
rane, țăranii no;tri aveau mulțl și câte 
patru și șese boi, erau bine îmbrăcațl și 
părea, că tot mai pot răsbi, pe când dela 
era libertății D-vâstră, înebee oe vedem ? 
Vedem, că poporul dela sate de 48 de ani, 
nu numai că nu a înaintat materialicesoe,
— căci satele sunt tot așa de sărăcăuiose, 
ca pe vremea iobăgiei și pâte și mai rău,
— oi a dat îndărăpt, a sărăcit cu desăvârșire. 
Iu centre, cum e și Deva, vedem înaintare 
în „palate14 (clădiri), cum e și acesta, făcute 
pe datorii și pe spinarea țăranului.

Noi înțelegem, că D-Vostră ați dori 
și ați voi să arătațl Europei și lumei mari, 
care este deosebirea între D-vostră și Ma
ghiarii, cari au venit înainte de o miie de 
ani din Asia, înțelegem tabloul cel mare 
al lui Feszti Arpâd, nu înțelegem însă, oum 
aveți inima și ambiția națională, a pretinde, 
ca să faceți acele serbări și ou 
pungile nostre.

Etă pentru-oe noi Românii 
luăm parte la aoele serbări și 
îmi susțin propunerea mea.

Se ’nțelege, că și aceste refleosiunl au 
fost întimpinate din partea mai multor mem
bri maghiari cu nouă insulte.

Punendu-se la vot, majoritatea a pri
mit propunerea comisiunei permanente. 
După desbaterea și primirea mai multor 
propuneri, ședința s’a amânat pe după 
amâ4l.

banii din

să
eu

nu vrem 
pentru-oe

SOIRILE OILEI.»
— 15 (27) Martie.

Creditul pentru „școlele milenare14. 
Comisiunea financiară a dietei ungurescl a 
uat sub desbatere proieotul de lege asu

pra operelor, cari să „eterniseze14 eărbările 
milenare. La posiția înființărei a 400 școle 
poporale ministrul Wlassics 4ise, oă după 
totă probabilitatea înființarea aoestor școle 
vor oosta mai mult. In urma aoâsta We- 
kerle a propus, ca creditul să se mărâsoă 
la 673,000 fl. Propunerea aoâsta s’a și pri
mit în forma, ca să se ceră un credit de 
673,000 fl., și în sensul acesta oomișiunea 
a modificat respectiva posițiă a proiectului 
de lege.

—o—
Episcopia armenescă în Ardeal. Foile 

ungurescl aduo soirea, oă în oercurile gu
vernului s’a luat deja hotărîrea pentru a-so 
înființa o episcopiă armendscă în Ardeal, cu 
reședința în Gherla. Se asigură, că persona 
noului episcop armân e „bun patriot14.

—o—
Atentat asupra fotografiei regelui 

Serbiei. Foia guvernamentală „ Videlou din 
Belgrad scrie, oă în Cladova o massă de 
popor, condusă de deputatul Tomiol, a stră
bătut prin mai multe localuri publioe și 
unde afla fotografia regelui sârbeso, puș- 
oau asupra ei și o rupeau în bucăți.

— o—
Un testament frumos. Aflăm, oă d-na 

văd. Ludowig Horstman, care pănă aZoe
trăit a fost o mare sprijinitore a instituțiu- 
nilor biserioesol și culturale ale Românilor 
din Feldiora, a lăsat în urma sa un 
testament generos, prin care testâză sume 
considerabile pentru scopuri de binefacere. 
Sperăm, oă în săptămâna viitore vom pută 
aduce amănunte din aoest frumos testa
ment. De-ocaindată amintim, oă regretata 
binefăoătore a fost îmormântată Sâmbăta 
trecută în cripta familiară din Feldiora cu 
totă pompa ouvenită, luând parte la îmor- 
mântare un publio forte număros atât 
dintre Români, oât și dintre Sași, în frunte 
cu autoritățile biserioescl, comunale și ad- 
administrative. Au luat parte la îmormân- 
tare și oâțl-va fruntași din Brașov.

—o —
Greșală de condeiu. In numărul său 

de a4l — la rubrica „Revista pressei“ —
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„Tribuna" din Sibiiu, luând notiță de ar
șicului „Împăciuitorii Ungurilor"- publicat în 
nr. 59 al fâiei nostre, face o greșală de 
oondeiu, pe oare, pentru restabilirea ade
vărului, ne credem datori a-o rectifica. Fi
ind vorba de cele petrecute la 1848 „Tri
buna" scrie: „Tinerii români Micheș și 
alții fratenisau cu Ungurii prin 1848“ eto. 
Evident, că noi nu puteam publioa un 
astfel de neadevăr istoric. In „Gazeta Tran
silvaniei" s’a flis: „Când nobilii tineri ro
mâni se înfrățiau la 15 Martie 1848 cu 
nemeșii unguri în Peșta, — Florian Mi- 
cheș și alțl Români ardeleni zăceau în tem
nițele ungurescl" etc. — Atâta pentru res
tabilirea adevărului și pentru rectificarea 
.greșelei oonfrațiJor din Sibiiu.

—o —
Ferdinand — „Alteță regală“ Din 

Londra se telegrafiâză, că puterile triplei 
alianțe au hutărît să dea principelui Fer
dinand din Bulgaria, titlul de „Alteță 
regală".

—o—
Visitele Țarului. Din Petersburg se 

anunță, că Țarul și Țarewna vor visita în 
Iunie Viena, Darmstadt și Berlin. Se cjioe, 
că vor visita și Constantinopolul.

—o—
Br. Kemdny Jănos, deputat dietal și 

consilier intim al Majestății Sale, a răpo
sat erl în Budapesta. Camera deputaților 
a hotărît în ședința de erl, să-i înregis
treze „meritele“ în protocol și să depună o 
corână pe sicriul lui. Kemâny s’a născut 
la 1825 în comuna românâsoă Cămărașul- 
•deșert, unde ’i-se făcuse odată „distinoțiu- 
nea“ de a fi ales primar al comunei („fa- 
lusbirâ“), oare funcțiune a și primit’o. Din 
1878 a devenit deputat ou program „libe
rai, fiind aleB și vioe-președinte al că- 
merei.

—o—
Victima cărților de joc. Loouitorul 

Czerâk Gyârfâs din Cernat s’a dus, în 18 
1. o. la târg în Uzon, unde și-a găsit o so
cietate, oare să jâoe cărți. A pierdut 300 
fi., oâțl îi avea la sine, dâr fiind-oă acâstă 
sumă pentru el era o ruinare totală, de su
părare s’a spânzurat.

Români rătăciți.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Gherla, 22 Martie.
In 15 Martie Armenii din Gherla, 

oarl se sciu gera de buni patrioți, au ser
bat cu mare tămbălău. Lumea era curiâsă 
să vidă, ce vor faoe Românii; ouriosității 
s’a satisfăout prin aoeea, că și între ei s’au 
aflat trei rătăciți, a căror faptă merită să 
■fiă crestată.

In presăra de lo Martie, când banda 
locală șl-a început debutul său în piață, 
;s’au iluminat casele, oe din dina precedentă 
erau împănate ou flamure tricolore un- 
guresol.

Dintre loouitorii români numai trei 
au oonours la serbare; secretarul episoo- 
peso Borde și ginerele său A. Ghttie, la 
cari s’au asooiat și al treilea rătăcit, cano
nicul Alesandru Bene, oare voind să fiă co
lacul ou pupăză și să întreoă pe oeilalți 
doi, nu numai a iluminat, ci șl-a pus și 
flamură tricoloră ungur iscă pe edificiul său.

Alții dintre Români n’au făcut niol 
o mișoare, despre oe privitorii nu s’au 
mirat, sciindu-le simțămintele și aprobân- 
du-le ținuta; au fost însă și de aceia, oarl 
înși-șl au apostrofat pe cei trei buni „pa- 
:trioțlu.

Românii din Macedonia.
„Timpul*, continuând seria de 

articol! asupra Românilor din Mace
donia, scrie:

II. Dintre toți Românii, Arâmânii 
sunt oei la oarl s’a ivit mai târziu con- 
soiința naționalității românescl. DespărțițI 

■ de noi prin Șerbi și Bulgari, obiolnuițl a 
vedea în cultura greoâscă singura învăță
tură creștinâsoă din Răsărit, nevoițl să în
trebuințeze limba grâcă în daraverile lor 
negustoresol, Macedu-Românii, deși nu în
cetaseră să fiă ceea-ce în tot-dâuna au fost, 

se simțiau mai aprope de regatul Greciei, 
decât de principatele moldo-valahe.

Renascerea României în urma răs- 
boiului din Crimea, progresul uimitor dela 
1866 înoâce, au încălzit pretutindeni senti
mentul național românesc, în drâpta Du
nărei, ca și peste CarpațI.

Sunt d’abia trei-decl și mai bine de 
ani de când dasoălul Atanasescu a deschis 
oea dintâiii scolă românâsoă în Tîrnova. 
Este admirabilă istoria întemeiării acestei 
soâle, care a fost începutul unui curent 
destinat să întroduoă noi faotorl în pro
blema Peninsulei baloanioe.

Dasoălul Atanasescu învățase, oa totă 
lumea, la soola grecâscă. Dus după negus
torie la Odesa, acolo a făcut ounosoință cu 
Români basarabenl și, văcjend spre marea 
lui mare, oă la un fel vorbesoe și el și 
dânșii, n’a mai avut astâmpăr pănă n’a 
venit la BucurescI, de unde, după o scurtă 
vreme de înviorare națională, s’a dus drept 
în Macedonia să desohicjă prima scâlă ro
mânâsoă.

Nu este fără de o înaltă însemnătate 
faptul, că cel dintâiă dascăl românesc din 
țâra Arămânilor, oei mai noi venițl în viâța 
oulturală românescă, să-și fi descoperit 
menirea la contactul Românilor celor din 
urmă rupțl dela patna-mumă, celor rupțl 
de mai puțin de un vâo.

Așa se legă, așa se împreună firele, 
ou cari se țese viâța nostră românâsoă: de 
peste munți vine Lazar în BuourescI, din 
Macedonia treoe pe la Românii din Basa
rabia dascălul cel dintâifi.

De atunci tot înainte a mers soola 
românâsoă în Peninsula-baloanioă.

Pănă la răsboiă, progresul era așa de 
încet, înoât multă lume se îndoia despre 
putința de-a deștepta consoiința fraților 
noștri Cuțo-vlachl.

In șanțurile Plevnei regele Carol n’a 
oâștigat numai neatârnarea României și o 
coronă regală, în șanțurile Plevnei s’a în
fipt și mai înalt și mai falnic stâgul Ro
mâniei, și la vederea lui s’au înălțat ini- 
mele în tote ținuturile românescl.

Propășirea însă oea adevărată a oul- 
turei românescl în Macedonia ș’a făout 
d’abia în anii din urmă, în vremea, oare a 
coinoidat cu domnia conservatorilor în re
gatul românesc...

Subvențiile scâlelor române din străină
tate conservatorii le-au găsit la cifra de 
mulțl ani staționară de 145,000 lei pe an, 
și le-au lăsat la oifra de 525,000 lei pe an, 
oifră, care este încă departe de-a răspunde 
la nevoile răspândirii culturei nâstre în 
drâpta Dunărei.

Este evident, oă împătrirea mijlooelor 
a făout să sporesoă și luorurile. In vremu
rile nostre numărul scâlelor primare s’au 
întreit: și nu numai s’a întreit, dâr eșind 
din cercul îngust al împrejurimilor Bitoliei 
și al vârfurilor Pindului, s’a lățit sâu s’a 
pus cu totul la cale, ca să se lățâscă la 
Nord pănă la Prizrend, la Apus pănă la 
Durazzo și Avlona de pe țărmurile Adria- 
tioei. Anul acesta o scolă românâsoă pentru 
folosul Arâmânilor s’a înființat chiar în 
Sofia, capitala principatului vecin.

Er in învățământul secundar pe-lângă 
liceul din B’tolia s’a întemeiat gimnasiul 
din Berat, în inima Albaniei, și scâla nor
mală de fete din Bitolia, și s’au luat tâte 
măsurile, oa pe data de Septemvre 1895 
să se desohidă scâla de comeroifi din Sa
lonic, oa soolă a statului român, protejată 
de stâgul românesc....

De mai mulțl ani absolvenți de ai 
liceului din Bitolia fuseseră trimiși să în
vețe în facultățile nostre și în soâlele spe- 
oiale, ca cele de poduri și șosele, de bele- 
arte, de muaioă, eto. Și astăcjl oei mai 
mulțl din profesorii de curs secundar din 
Macedonia sunt licențiațl din faoultățile 
nostre, absolvenți ai soolelor nostre spe
ciale.

Observând la unii din tinerii Maoedo- 
nenl venițl în universitățile nostre, âre- 
oare tendință de a rămâne în România, 
aoum vre-o doi-trei ani s’au luat măsuri, 
ca un numer din absolvenții liceului diu 
Bitolia să între în 6oâlele superiâre oto
mane, în facultatea de drept, în facultatea 

de medicină și în scola administrativă din 
Constantinopol.

Tot în acești din urmă ani au înce
put să vină preoți români dela Pind, ca să 
se dedea ou slujba românâsoă, și au fost 
trimiși, oarl în seminare, cari pe la mă
năstiri.

O greutate de oăpetenie pentru răs
pândirea culturei românescl în Turcia eu- 
ropână, este și lipsa de cărți didaotice, care 
să nu cuprindă nimio referitor la luptele 
nâstre ou Turcii, și prin urmare neacoep- 
tabile censurei turcesol. S’a remediat pe 
cât cu putință și aoest rău în vremurile din 
urmă. S’au tipărit pentru Macedonia Abe
cedarul, cărți de cetire, gramatici, geo
grafii espurgate de orl-oe pasagii supă- 
rătâre.

Inoă un pas era pe cale de a-se îm
plini. Arâmânii căpătaseră autorisația de-a 
înființa tipografiă,y și librărie în Bitolia, 
Arâmânii obținuseră voia să publice $iar 
românesc în Janina, și în ourând trebuia să 
înoâpă zidirea localului lioeului românesc 
din capitala Macedoniei...

Sub stăpânirea cea blândă a Otoma
nilor, Creștinii au format în tot-dâuna un 
fel de stat în stat, având drept oăpetenii pe 
episoopii lor. De aceea și Arâmânii îndată 
oe s’au simțit mai la largul lor, nu s’au 
mulțămit ou scâla românâsoă, ci au vrut, 
și eu drept cuvânt, biserică românescă.

Cu mari greutăți, Arâmânii au reușit 
pe iol pe colo să aucjă în casa Domnului 
grăindu-se vestea oea bună în limba lor 
părintâsoă. Inoetul ou încetul au ajuns 
astăcjl, oă în multe biserici se slujesoe și 
arâmânesce și greoesoe, âr în câte-va numai 
românesce.

O adevărată biserioă românâsoă însă 
nu se pote întemeia în ținuturile dintre 
Arohipelag și Marea Adriatică, decât dâoă 
se înființâză o ierachie românescă, un epi- 
soopat româneso.

iDourajațl de suooesul Bulgarilor, 
cari au reușit să-și despartă biserica de 
patriarohie, Arâmânii acum câțl-va ani au 
trimes la Pârtă cinci delegați de ai lor, 
âmenii oei mai de frunte, căpeteniile nea
mului, darlîn numele a 7000 de petiționari 
iscăliți să cerce pe lângă Portă și patri- 
aroh dobândirea unui episcopat româneso.

Pârta a admis cererea Arâmânilor, dâr 
Patriarchia întrebuințâză sistemul amâuă- 
rilor, oa să întârcjieze resolvarea chestiei și 
dâoă tâte căpeteniile Arămânilor, der tote, 
ar fi sciut să puie interesele generale por
nirilor egoiste și repulsiunilor lor legitime 
sâu nelegitime — lucrul este fără interes, 
— episcopatul românesc din Turcia ar fi 
astăcjl un lucru îndeplinit. Și înființarea 
episcopatului este o nevoe sine qua non în 
starea de astă-(jl a oesitiunei macedonene.

Convocare.
In înțelesul §-lui 12 lit. B. din statu

te, am onâre a învita și conchema pe sti
mabilele Dâmne membre ale Comitetului 
Reuniunei femeilor române din Mediaș și 
jur la ședința ordinară pe tjiua de 9 A- 
pril, n. o. la 2 âre d. m. în șcâla gr. cat. 
din loc.

Mediaș, 23 Martie 1896,
Maria Moldovan 

presidentă.

Scîri telegrafice.
Budapesta. 27 Martie. La con

ferenția serbescă convocată pe ieri 
de Bânfty, s’a desbătut starea ne
regulată a bisericei serbesci. Banffy 
a asigurat pe cei de față, că guver
nul doresce convocarea Congresului, 
dbcă se va garanta o activitate fa- 
voraiblă. Statutul ar trebui schimbat 
în mod corespuncjetor intereselor bi
sericei și statului, ca se pbtă fi 
aprobat de Majestatea Sa.

NECROLOG. Din Brăila ni-se comu
nică, că în 13 Martie v. o. a răposat acolo 
d-na Aneta 1. Păltănea născ. Tomoșiou, 
soția d-lui fân I. Păltănea, în etate de 31 
ani. O jălesce întristatul soț cu fiii și 

fiicele sale: Aurora, Elisa și Pompiliu, îm
preună cu numărâse rudenii. — Dumnecjeu 
s'o odihnâscă în pace !

Archiducele Albrecht și Cumanul. 
Reposatul archiduoe Albrecht, vorbi odată 
cu un Cuman la gara din Karczag. Archi- 
duoele aștepta trenul pe peronul gărei. 
Afară de barierea gărei stetea răcjimat pe 
oâte un Cuman brunet, ținând o pipă 
între dinți, pe cap avea o pălăriă mică un- 
surâsă și privia la soldații frumoși îm- 
brăoațl. De-odată Archiducele păși spre 
Cuman și-l Cagrăesce: — Câți âmeni mai 
sunt în sat ? Cumanul răspunse flegmatic :
— Toți sunt, n au perit nici unul. — Eu 
întreb, câți locuitori are satul? — Acesta 
nu-i sat, ci oraș, răspunse constant Cutna- 
uul. — Câți locuesc der, în oraș? Nu în
țelegi? — Ce soiu eu! Nu sunt eu popă! 
La acesta Archiducele cjise impacient: — 
D-ta niol nu scii ou oine vorbescl? Eu 
sunt Archiducele Albreoht. La acâsta Cu
manul trăgândn-șl pălăria pe oohl răspunse:
— Și oe-ml pasă mie !

Un oficer husar de origine din Abes- 
sinia. Aoum când întrâga lume vorbesoe 
despre resboiul dintre Italia și Africa, este 
interesant de a se soi, oă armata austro- 
ungară are un oficer de origine din Abes- 
sinia, oare din erâre, în loo să fiă soldatul 
lui Menelik, deveni soldatul împăratului 
Franoisc Iosif I. Numele acestui oficer 
este: Mihail Fedlallh el Hedad și e sub- 
colonel la husari. De present Fedlallh el 
Hedad este comandantul hergheliei de ar
măsari din Dobrițin. E interesant cum a 
ajuns Fedlallh oficer în armata austro-un- 
gară. Missionarul din Viena Hauzal, prin 
anul 1840 a umblat prin Chartum și acolo 
îl află pe Fedlallh ca băiat mio în posesiu
nea unui neguțător de sclavi. Lui Hauzal 
i-a plăcut de fisionomia inteligentă și fru- 
mâsă a băiatului și cu bani scumpi îl res- 
oumpără și-l duse la Viena. Fedlallh este 
Abesinian, dâr de origine Arab de reli- 
giunea mohamedană. Numele lui era Mus
tafa. In Viena l’a botezat și l’a dat într’un 
institut militar, unde absolvă cu sucoes 
eminent și în scurt timp îl denumi oficer. 
De atunci Fedlallh servesce la husari și nu 
demult împăratul îl distinse cu ordinul 
„Franoisc Iosif.“

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov a apărut: Căleuză în dreptul Cambial, 
de Nicolau Bilvan, advocat și director ese- 
cutiv al institutului de credit și eoonomii 
chioran, — un op de cjilnică neoesitate 
pentru toți aceia, cari au afaceri cu bănol 
și cu împrumuturi cambiale. In adunarea 
dela Blașiu a Asooiațiunei transilvane 
tocmai a fost vorbă de lipsa unui manual 
de felul acesta, din oare să-și pâtă câștiga 
cunosoințele de lipsă cu privire la aface
rile cambiale și aceia, cari n’au învățat 
legile. Aoestei lipse a corăspuns aoum d-1 
Nilvan prin volorosa sa carte, luorată după 
cei mai buni autori. Pentru a faoe mai 
plăcută și ușoră studiarea diferitelor lu- 
orărl de specialitate, autorul a urmat sis
temul intuitiv, nisuindu-se a familiarisa pe 
cetitori cu ouonsoințele dreptului cambial. 
Intr’o parte a opului sunt reproduse în oa- 
pitoll deosibițl tâte disposițiunile legei, 
cari se refer ia cambii, cum și numărâse 
deoisiunl ale Curiei menite a olasifica tex
tul legei. In partea din urmă se află și un 
indice alfabetic, cu ajutorul oăruia cetito
rul pâte afla numai deoât instrucțiunile de 
ipsă pentru singuratioile afaceri. — Prețul 
unui esemplar 1 fl. Se pâte procura dela 
autorul, în Șomcuta mare (Nagy-Somkut.)

*
A apărut Nr. 26 din Biblioteca pentru 

toți: Dr. Urechiă: Dușmanii noștri. Cine-i 
ucigașul? Acestă operă este inedită și are 
mai multe fotografii ai „dușmanilor14, însă 
fără iscăliturile lor.

Proprietar: Br» Aurei Mureșianu.
Redactor responsabil fâregoriu
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Cursul la bursa din Viena. Renta de argint austr.................... 100.90
Din 26 Martie 1896. Renta de aur austr........................ 122.59

.Renta ung. de aur 4% .... 121.86 Dosuri din 860 ......................... 147.50
'Renta de oordne ung. 4% . . . 98.85 Acții de ale Băncei austro-ungară. 989.-
Itripr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 123.75 Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 413.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.25 Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 376.25
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 Napoleon dori.................................. 9 56
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.60 Mărci imperiale germane . . . 68.877,
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.50 London vista............................. 120.50
Imprum. ung. ou premii .... 160.- Paris vista.................................. 47.77 y2
LoBUri pentru reg. Tisei și Segedin. 124.50 Rente de cordne austr. 4%. . . 101.05
Renta de hârtie austr................... 100 90 Note italiene.................................. 43.70

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Martie 1896,

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Gump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Gump. 9.54 Vend. 9.56
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Camp. 1.27 Vend. 128
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. 59.05
Lire turoescl Cump. 10 70 Vend. 10 90
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Qo £ un tinăr cu Praxă
MG Ltâ&UUl în afacerile unui 

notariat cercual (comunal); s6 cere cu- 
noscința perfectă a limbei maghiare. 
Cei cualificațl pentru postul de no
tar sunt preferiți. Angajamentul de 
ocamdată lunar. A se adresa la no
tariatul cercul din Branul superior; 
(Felso Torcsvâr, Fogaras megye) u. p. 
TCjrcsvâr.
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Seson de primăvară și vara.
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Avem onârea a recomanda Onor, public

Producțiile nfistre cLin lână curată, 
4F xa.u.xxxa,î "3B8

FABRICAȚIE PROPRIE
de postavuri și mărfuri de modă.

Atragem atențiunea On. public asupra Stofelor de par
desiul*! 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, Havelocks și man** 
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerâsă.

WILHELM SCHERG & C-ie.
^’îrrr,JnLr.lLrnlLrriL,nr:1JnL,Tr1JrtLrTr:1JnLr:îlL,-tr:tII'rlIl

I 
I 
I 
S B 
I 
i a8
8 te ■ 3

o 1 SB S ZD © -CT I s. |o

N 

b
0
a
A

Am onârea a aduce la cunoscința Onor, public, că 
cu începerea din 1(13) Aprilie, se va pune in 

vendare în localitățile de restaurație a casei de concert 
(Redoute)

Bere de Sf. Ștefan
din berăria cetățenescă din Steinbruch.

Vinuri escelente și curate, bucătăriă for
te bună. — Tot-odată fac cunoscut, că salonul cel mic 
(venăt) împreună cu odaia de lângă el stă la disposiție 
fără plată pentru nunți, adunări ale reuniunilor, co- 
merse etc. Cu țotâ stima:

E. LAURBTSCH,
943.2—3 Restaurateur.
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Mostre atrăgetdre

940,3-8
inUflWnE

Giro-Conto 
la banca 

Anstro-Ungară.
Cassă de bancă, comisibne și 

de schimb
T e lefon
ZVr. 90.

NUSSBĂCHER & BEER
"B ZI XX Ș C V.

Avem onore a recomanda serviciile ndstre în tâte afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:

(temperăm și vindem hârtii de valore Indigene și stre
ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul ții ei.

Apnrdăm QVmilPl Pană la 80% din val6rea cursului pe hârtii de 
nuUludlll dl QllOul 1] valâre 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.

Ewlăm uolițo comercile Mriilm incasso «£
piețele Europei, cum și transociene.

m“ cu provisiâne mici pe tâte piețele comerciale 
europene și transociane.

în socotelă, corent și bonificăm 
interese după învoire pănă la

Eliberam Cte
Primim imnuri
Asiguram

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

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 §i streină- 
tate în mod fârte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a BăUCei Ungare de eSCOmpt 
și schimb, suntem în plăcuta posiție de a finalisa forte avantagios 
tâte transacțiunile de bancă.

5 °|o HBttO,
bî la tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 

1 tru diferința cursului.

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

losurT gratis.

pentru mușterii privați gratis și franco. Caete CU mostre, cum nu 
s’au mai văclut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosklng 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 LODElfdin 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori fârte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 11. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

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

JOH. STIKAROFSKY în Brunn. postavuri' austriece).
Deposit permanent de postăvari peste '/2 milione florini.

M*' Trimiterea numai cu ramburse.
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Stî- 

riiîiiii karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
UUUU sub n;ci 0 condiție marfă.

899,8—24.

Giro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară,

Telefon
Ar. 18. |1L □rf
Casa de bazică

Cec-Conto la 
postă nr. 969.

G iro-Conto 
la banca 

imp. germană.

JACOB A. ABLER,
Brașov. PMța l Sibiiu.

cumpără și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul cțdei cel mai mare — respective cel mai mic;

rescumperă fără nici o detragere tot felini de 
cupone:

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurT, monede pănă 
la 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă forte ieftin , asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

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°/o- Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcțl aduc 5% interese; 

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

_______________________________________ 649, 4 50.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


