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„Gaieh" iese în fiâ-care di.
Abonamente pentru Austio-Ungana: 
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6 fl.f pe trei luni 3 fi.
N-riî de Dumlneoft 2 11. pe an.

Pentru România si străinătate: 
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Noue întrevederi de monarchl.
Abia am intrat în primăvară și 

brășl se încep întrevederile capete
lor încoronate. Intre toți monarchii 
actuali este fără îndoblă împăratul 
Germaniei Wilhelm II cel ce căle- 
foresee mai mult, și noua seriă de 
întrevederi o Introduce tot el.

Un 4iar din Milano asigură, că 
apropiata întelnire a împăratului 
Wilhelm cu regele Umberto al Ita
liei la Veneția va avă un caracter 
oficial, căci va lua parte la ea și 
ministrul de răsboifl italian Ricotti.

S’a vorbit mult despre aceea, 
că evenimentele mai nouă îți Orien
tul Europei, în Asia și Africa, ar fi 
sguduit legăturile dintre statele tri
plei alianțe și s’a cp3, că întreve
derea împăratului Germaniei cu re
gele Umberto e provocată de acăstă 
slăbire a triplei alianțe.

Contrar acestor păreri, se sus
ține în cercurile competente din 
Viena și Berlin, că nimic nu s’a 
schimbat în raporturile dintre pu
terile centrale și că evenimentele 
din urmă: încordarea între Germa
nia și Anglia, desastrul Italienilor 
la Adua, căderea lui Crispi etc. n’au 
adus nici o scădere triplei alianțe. 
Raporturile anglo-germane s’au îm
bunătățit și Italia s’a recules cât se 
pâte mai bine după bătălia dela 
Adua, er noul ei cabinet plutesce 
tot în vechile ape.

De altă parte se constată, că 
primirea ministrului de esterne aus- 
tro-ungar, conte Goluchowski, la 
Berlin a fost atât de căldurăsă, în
cât nu se pbte dubita, că și în viitor 
raporturile dintre monarchia ndstră 
și Germania vor fi cele mai cor
diale.

Se crede der, că tâte merg 
bine de ocamdată și că pentru tim
pul cel mai apropiat nici nu pbte 
fi temere de-o turburare a păcei eu
ropene. Numai vre-o încurcătură ne

așteptată în Orientul Europei ar pute 
să nască un pericul pentru pace, 
dăcă nu cumva s’ar adeveri mai cu
rând temerile acelora, cari de mult 
au considerat cestiunea Egiptului ca 
cea mai periculăsă.

Ce i drept, rescularea Armeni
lor în Turcia a fost suprimată, der 
remâne ca material ?splosiv cestiu
nea statelor mici balcanice și a pro
pagandei, ce-o face în aceste state 
Rusia.

Peste câte-va prințul Fer
dinand al Bulgariei va merge la 
Petersburg, ca se se închine și Ta
rului, după ce a sărutat mâna Sul
tanului. în legătură cu acâstă căle- 
toriă se lățesce soirea, că Rusia stă- 
rue de-a încheia o convențiă mili
tară cu Bulgaria. E vorba, ca prin 
acâstă convențiă Rușii se se asi
gure pentru tot-dâuna de Bulgaria 
pentru trecerea trupelor lor și ca 
basă de operațiune militară.

E clar, că prințul Bulgariei nu 
pote să încheiă o asemenea conven
țiă, decât numai în ascuns, căci 
nici raporturile de vasalitate față 
cu Turcia, nici tractatul dela Ber
lin nu-i permit un ast-fel de pas. 
Cu tâte acestea, iaima privitâre la 
convenția militară caracteriseză noua 
situațiă, ce a creat’o Bulgariei îm
păcarea cu Rusia și ne dă se cu- 
nâscem de pe acuma, că acestă 
împăcare îi va costa mult pe Bulgari.

In legătură cu faimele despre 
convenția militară ruso-bulgară se 
pot pune și acele, ce vorbesc despre 
stabilirea unei alianțe a tuturor sta
telor balcanice sub protectoratul 
Rusiei. Nimeni altul, decât însu-șl 
ministrul-președinte sârbesc Nova- 
covici să fia acela, care conduce ac
țiunea spie scopul acesta.

Se 4ice» că NovacovicI ar fi In
trat în înțelegere cu Grecia, apoi cu 
Muntenegru și acum îșl dă tâtă si
lința să aplaneze divergențele ce mai 
esistă între Sârbi și Bulgari.

Ori cum ar fi, e destul de-ocam- 
dată, că influința rusescă a ajuns 
de-asupra în aceste state și mai ales 
în Bulgaria, pentru ca se recunoscă 
ori și cine, că aici se adună ma- 
teriă esplosibilă destul de conside
rabilă.

Decă s’ar adeveri soirea, că 
pressa bulgară a început o campaniă 
în contra României și a început se 
suleveze cestiunea Dobrogei în sens 
bulgar irredentist, atunci am ave o 
mică Introducere din uvertura con
certului viitOrei „alianțe balcanice“ 
pusă sub comanda nănașului dela 
Petersburg.

Bânffy și Serbii.
Nu mai încape îndoială, că dela 

conferența sârbâscă convocată de 
„zăpăcitul" Bânffy în palatul său din 
Buda, spiritele între Sârbii din Un
garia au devenit fârte iritate contra 
uneltirilor guvernului unguresc de a 
ruina și nimici și ultimile rămășițe 
ce le mai au Sârbii din „indepen
dența* și „autonomia* lor biseri- 
cescă.

Conferența din Buda a desvelit 
în mare parte aceste pecătâse unel
tiri, și cu tâtă silința foilor ungu
resc! de-a acoperi adevărul celor 
desbătute în întrunirea dela 26 Mar
tie, totuși iese acum la ivâlă ten
dința mârșavă a guvernului de-a în- 
genunchia cu desăvârșire pe Sârbi.

„Branik“ din Neoplanta publi
când un raport detaiat despre de
cursul conferenței, arată, că în ul
tima consecență Bânffy a declarat 
notabilităților sârbescl, că, el „ține 
de o greșelă întărirea statutului sârbesc, 
și că asemenea aceluia el n'ar așterne 
spre sancționare un astfel de statut nici 
penttu Șerbi, nici pentru Români^. De
clarația acâsta a făcut o adâncă im- 
presiune asupra celor de față, căci 

s’a vecjut din ea clar, cum cugeta 
guvernul asupra afacerilor sârbescl.

împrejurarea acâsta esplică acum 
pe deplin atacul vehement, ce s’a 
îndreptat de foile guvernului contra 
patriarc-hului Brankovici, învinuindu-1 
că „conspiră" contra statului.

Dâr să lăsăm cuvântul chiar 
unei foi ungurescl, care se ocupă cu 
acestă cestiune într’un mod,, care 
merită să fiă relevat. „Alkotmănyu 
dela 31 Martie scrie un articul înti
tulat „Bânffy și Brankovici11, din care 
facem următorul estras:

Guvernele aoeBte (liberale) ni-au vă
tămat de mârte pe noi și pe naționalități... 
Insă oapul biserioei sârbescl nu e numai 
om ouminte — pe oare nu-1 poți păcăli cu 
apucături â la Doboka, fiind-că observă 
numai deoât de unde suflă vântul și ce 
voesce Bânffy — oi pe lângă aceea, oă 
ține la naționalitatea sa, este tot-odată oa
pul biserioei sale și credincios servitor al 
lui Christos, care nu pâte uita tâte acele 
vătămări, ce le-a făcut tocmai guvernul- 
Bânffy Creștinilor... De dragul lui Bânffy, 
pentru ochii lui frumoși și gura lui zimbi- 
tore, pentru o căldurâsâ stringers de mână, 
Brankovici nu și-a vândut biserioa sârbâsoă, 
drepturile autonome ale aoesteia și turma 
ouvântătâre încredințată lui. Așa-dâră con
ferența ministrului-președiete n’a avui nici 
vn resultat. De aid vine turbarea, ou care 
pressa ofioiâsă strigă contra lui Brankovici, 
că e trădător de patriă. Cântecul e cunos
cut: aici fiă-cine e trădător de patriă, afară 
de aoeia, care o’o miie de ani după Arpad 
au venit prin Muncaciu din Galiția... Aici e 
trădător tot omul inteligent sâu țâran, decă 
merge în Viena sâ se plângă regelui... Trădă
tor e Slovacul, fiind-că e Slovac, adecă pan- 
slav; — trădător e Românul, fiind-că e Ro
mân, adeoă daco-român, — trădător a și 
Sârbul, oare nu e guvernamental, oa Niko- 
licl Fedor, ori lovanovicl, Popovicl, Stajevicl, 
oarl toți sunt slugi credinciâse și depu- 
tați liberali, adecă patrioțl de prima oa- 
litate.

Așa dâră și George Brankovici e tră-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Statua dela Iași
a lui

Stefan cel Mare
(8) (Urmare).

Un mare țăran dela Dunăre.
Admirația naivă, gingașă și sinceră a 

acestor Români pentru monumentul lui 
Fremiet, determină în mine reflexiunile de 
mai sus. Statua equestră a lui Stefan 
relativă la una din cele mai frumâse pa
gini din istoria poporului român și care 
deșteptă în Româu tot ce e mai simplu și 
mai înalt în noi, mă făcu să înțeleg, oă 
vieța marelui artist va râmând, în o epocă 
deșănțată, oa a nâstră, o probă significa- 
tivă că omul, orl-ce s’ar cjice, are menirea 
sâ facă ceva bun pe aoest pământ. Eu ve- 
cjuiă în statuarul Fremiet un artist com
plet, refractar pentru a-se conforma exi
gențelor reclamei moderne. Dânsul soie sâ 
se faoă înțeles atât ounoscătonlor de artă, 
cât și publicului oelui mare. Pentru cunos
cători, pentru aoeia, cari cunosc valârea |

unei soulpturl bine studiate, nete și exacte, 
Fremiet are d’ajuns talent sâ le placă. Cât 
pentru mulțime, densul o câștigă prin in
tensitatea inspirațiunii, prin energia ex
presiei sculpturale, amplârea și grandârea 
ei. Dâr spiritul public nu e acjl capabil de 
reflexiunl sănetose, — și geniul oalm și 
oonoentrat al artistului se reservă astfel ad- 
mirațiunii sigure a viitorului. Fremiet vor- 
besce âmenilor limba umanității, d’unde 
resultă, că a sciut vorbi tot atât de în
țeles oompatrioților lui Stefan oel Mare, 
oât și entusiaștilor Jeannei d’Aro din 
strada Rivoli. Artistul relevă în arta sa 
idei, oe ne probâză, că omul e subordinat 
ideii de datoriă, oă el e predestinat, cu 
tâte svîroolirile și gura lui cea rea, a de
pinde de legăturile oe’l țin de pământ, 
d’unde vine, și de Credo al ceriului, unde 
va merge.

Statua lui Stefan cel Mare simboli- 
zâză, la Iași, ca și statua Jeannei d’Arc la 
Paris pe piața Piramidelor, ideia de Patriă. 
La Iași, oa și la Paris, Fremiet exprimă 
plastice acâstă ideiă-mamă, misterios re
lief al sufletului și indioiu al omului în ac
țiune. Constatând aoâsta, ni-am întrebat, 
oe e atât de principial uman în fundul 

aoestei misteriâse oestiunl, d’o potrivă 
adevărată, d’o potrivă simțită, d’o potrivă 
în vigâre la două extremități transversale 
ale Europii". Și ni-am răspuns, oă nu e 
d’ejuns d’a conchide ou logioa ușureilor: 
că arta n’are patriă. Dăcă arta n’ar avea 
patriă, Offenbach ar fi Beethoven, âr tem
plul lui Solomon ar fi construit după pla
nurile și looul oatedralei Notre-Dame de 
Paris. Fremiet fixând pe pământul țărani
lor deJa Dunăre imaginea Patriei lor, 
cum ne a fixat și nouă una în Franoia, ne 
învită a ne gândi și la alt-ceva. Arta pură 
are menirea d’a-ne dovedi, prin mijlâoele 
sale de acțiune, că ideia de Patriă e oo- 
mună tuturor națiunilor, — și că dăcă pa
tria pote varia după teritorii, principiul în
suși de Patriă e indisolubil legat de mă
duva vieții națiunilor.

Statue de aceste dau nascere la sen
timente a căror vigore se manifestă peste 
tot cu aceeași intensitate. Examinându-le 
omul e împins a căuta d’unde vin ener
giile ce se degajă din ele? Mă dusesem la 
Iași, ca să vorbesc d’o „Franciă a France- 
silor11 (era în 1886), când formula revendi
cărilor nâstre interne nu era atât de po
pulară oa acjl, — înaintea a mii de omeni, 

cari nu vorbiau de Țâra lor românâscă 
preocupați și ei, de aceașl terâre profund 
resimțită și cu același simț de realitate oa 
și mine. Circumstanțele, prin detaliile lor 
cele mai mid, ne îndemnau se cercetăm is- 
vorul puternicului mister de Patriă, co
mun tuturor popârelor și d’unde vine că 
fiă-care să fiă stăpân la sine și să-și apere 
averea sa în contra dușmanilor, pe pete- 
oul de loc oe destinul i-l’a desemnat. De- 
visa „Fraucia Franoesilor" mi-s’a părut 
însă insuficientă, considerând, că pote veni 
un timp, când formula acâsta (improvisată 
în 1886) să fiă întârsă în oontra nâstră, 
transformându-se în „Franoia jidovâscă, 
Jidovilor FranoesI" grație uneltirilor vr’unui 
politician ambițios, entreprenor de patrio
tism și gata d’a afla vr’un teren de con- 
ciliare, teren de înțelegere, ce ar trada 
pentru veciă pământul Franciei în mânile 
unor străini, cum sunt Jidanii. Atunci, în- 
torcându-ml privirile din valea Dunării, 
spre Franeia, p’al cărui orisont Jeanne 
d’Arc apare, ca o emblemă a speranțelor 
nâstre, mi-am adus aminte de ouvintele, 
ce Feciâra le pronunța neîncetat, cuvinte, 
ce conțin o definițiune a ideii de Patriă 
mai pre sus de orl-ce echivoo: Omeni de 



Pagina 2. GAZ STA TKANSILV ATTIET Nr. 65—1896.

dător de patriă. Alaltăieri n’a fost acela, 
când ministrul-președinte l’a primit grațios 
și l’a provocat se-i dea pe mâna lui (Bânffy) 
congresul și autonomia s&rbdscă și să le tacă 
pepiniere de corteșire pentru partida libe
rală. După răspunsul negativ însă, îndată 
ce a pășit afară pe ușă, s’a sohimbat nu
mai decât în trădător de patriă, dâr aoâstă 
declarațiune ministerială nu-i strică nimic 
sănătății și nu turbură disposiția sărbăto- 
rescă a Pasoilor. Der unul său mai mulți 
Iuda-trădătorI, se potrivesce tocmai în săp
tămâna cea mare. Cu atât mai mare pote 
fi consoiința patriarchului Brankovicl, oă 
episcop creștin fiind și-a făcut datoria față 
ou guvernul păgân. Esemplul lui va inflaința 
incur agiator....

Diplomat la mileniu.
Am făcut deja amintire, că mi

nistrul comun de esterne, contele 
Groluchovski, a adresat o notă circu
lară cătră toți representanții diplo
matici, prin care îi invită la festivi
tățile mileniului. Etă cuprinsul aces
tei note:

Fxcelență,
Regatul ungar, existența căruia da- 

teză dela 896, se pregătesce a serba în cur
sul verii milenarul întemeiării sale.

Guvernul regal, dorind a releva în 
mod demn importanța istorioă a acestui 
an memorabil, va organisa o serie de ser
bări atât în capitală, cât și prin alte loca
lități ale Țării, serbări dintre cari cele mai 
importante și mai principale se vor orga
nisa la începutul lunei Main și la 8 Iunie 
în Budapesta, și anume: inaugurarea expo- 
siției naționale milenare de oătră M. Sa 
apostolică, imperială și regală;

a doua cji se va oficia un Te-Deum 
în biserica de încoronare din Buda în pre- 
sența M. Sale imperiale și regale, a AA. 
LL- imperiale și regale archiducii și archi- 
ducesele și în presența celor mai înalțl 
demnitari;

în fine, la 8 Iunie aniversarea încoro
nării, MM. LL. vor primi omagiile delega- 
țiunilor parlamentului ungar, ale comita
telor și ale municipalităților.

Guvernul regal ungar, călăuzit de do
rința, ca la aceste serbări naționale să par
ticipe și representanții puterilor străine, a 
reours la intervenția ministerului de esterne 
peDtru a faoe invitările necesare.

Vă rog deci, Excelență, să bine-vo- 
ițl a mă încunosciința decă veți participa 
la Mileniu, ca ast-fel să se expedieze la 
timp invitările pentru fiă-care serbare în 
parte și să vi-se reserve locuri îndestulă- 
tore atât pentru Excelența Vostră, cât și 
pentru oorpul diplomatic.

Primiți, etc.
Conte Goluchowsky.

La acâstă notă ministrul de esterne 
au6tro-ungar mai adaogă, că deputatul 

sânge Frances (Les gens du sang de France).
In cjiua oând relevai în viața Jeannei 

d’Arc aoeste magice cuvinte, pentru a-le 
opune regimului elastio de naturalisare, 
am propagat tuturor, în jurul meu, că 
ideia de Patriă e ceva mai pre sus de un 
simplu vot parlamentar.

Definițiunea acesta, dată de feciora 
d’Orlâans, e o inspirațiune, o armonia di
vină, a cărei vibrațiune e o emblemă so
noră. Analisându-o bine, pote că am da de 
soluțiunea enigmei entusiasmului patriotic, 
ce constitue tabernaoulul nostru indisolu
bil. Sângele considerat ca principiul ideii 
de Patriă e omul, comunicând prin propria 
sa seră cu sera solului său natal. Vom es- 
plica aiurea sensul profund al definițiunii 
Feciorei. Pentru moment e de-ajuns de-a 
releva formula Jeannei d’Arc, formulă în 
relief, ce e ca o parabolă, ca o gândire, 
ca o imagine. „Sângele francos, sângele 
Franoiei11, ne permite de-a cuprinde ou 
mintea, că nu îndeșert se naso omenii în 
țări determinate și diferite, că ei sunt ima
ginea lor viuă cu cortegiul de facultăți 
morale și intelectuale proprii solului de 
unde’șl trag originea. înaintea statuei lui 

contele Ladislau Szâpâry va sta la dișpo- 
siția trimișilor străini pentru a da orl-ce 
fel de lămuriri.

Jubileul României-June.
Viena, Martie 1896.

Onorată Redacțiune!
Vg rugăm a da loc în colinele prețuitu

lui D-Vostră cjiar următdrei încunosciințărl: 
Societatea academică social-literară „ Ro

mânia Jună“ are onore a Vă învita la fes
tivitatea Jubileului ei de XXV de ani, ce 
se va serba sub protectoratul Domnului Ni- 
colae Dumba, membru în senatul imperial, 
Comandor al ordinului Leopoldin eto., 
membru fundator și de onore al sooietății 
acad. „România Jună“ etc. etc.

Programul:
Joi, 9 Aprilie st. n. 8 6re săra : Se

rată de cuuosoință. Salinele Kaiserhof.
Vineri, 10 Aprilie 10 și r/2 ire a. m: 

Requiem în memoria membrilor decedați 
ai „R. J.“ — Biserica gr. or. I. Fleisch- 
markt. La 8 ore săra: Comers festiv în 
sala Ronacher.

Sâmbătă, 11 Aprilie 12 ire a. m.: 
Desvălirea portretelor fundătirelor societății, 
a Dimnei Matilda Dumba, n. Ghermani, 
Baronesa Jf. Hye de Gluneck, n. Filișanu; 
E. de Marenzeller n. Bibescu, în localită- 
țile societății: IX Lazarethgasse 26.

La 8 ire sera: Banchet în Grand 
Hotel, I. Kărntnerring.

Duminecă în 12 Aprilie Esoursiune. 
Toiletă de Soiree.

Apelăm și cu astă ocasiune la publi
cul român, a lua parte la sărbările nistre 
în număr cât mai mare. Programul oel va
riat va oferi de sigur fiă-căruia plăcute 
momente în timpul petrecerei în Viena.

In interesul validitării caracterului na
țional al festivităților, am dori să fiă cât 
mai număros representat costumul na
țional.

Comitetul.

Institutul ele credit și economii 
„Albina".

(Adunarea generală dela 28 Martie a. c.)
In casa nAlbineiu din Sibiiu s’a în

trunit Sâmbăta trecută a 23-a adunare 
generală a institutului. Adunarea a fost 
forte bine cercetată. Acționarii s’au pre- 
sentat în număr mai mare oa în anii tre- 
cuțl. Au fost de față J61 de acționari ou 
1509 acțiuni, representând 405 voturi; 
depuse au fost în total 1650 acțiuni, re
presentând 449 voturi.

Ședința a fost deschisă de președin- 
dintele consiliului de direcțiune d-1 loan 
Hannia, er ca notari au funcționat d-nii 
Partenie Cosma și Nioolae Vecerdea; scru
tători și verificatori Dr. Ilarion Pușoariu și 
Dr. Aurel Brote.

După cetirea raportului general al

Stefan cel Mare, a marelui’Român, se vede, 
că ce e adevărat pentru sângele franoes 
pâte să fiă și pentru sângele român. Patria 
e un prinoipiu, oe residă în sângele omului. 
Pământul constitue diferența. Ideia dj 
Patriă e adevăratul termen cu care trebue 
numit misterul sângelui, mister ce imbină 
destinele omului cu forțele superiors ale 
speranții, ce străbate nemărginirea. Omul 
modern se preooupă mult a sei de ce e 
pe acest pământ. Cine soie, pdte oă nu 
suntem în lumea acesta, decât pentru a ne 
aduce aminte, a spera și a ne împlini în
datoririle, ce se țin persistent de sufletul 
nostru. In acesta, probabil, oă consistă, 
resortul ascuns al Patriei consângene, ce 
începe din trecut, se întinde în viitor și 
legă originile omului cu destinul său final.

Pentru a-ne fixa asupra acestui punot 
n’avem decât a constata, că cei fără de 
Patriă, din timpul modern sunt logicesce 
atei, sunt în revoltă jn contra ceriului, sunt 
certați cu legea imuabilă ce legă sângele 
de pământ și unesce umanitatea cu ideia 
sacramentală a vieții. Ei rătăcesc exaspe
rați șl fără oonsciință între fuduliă și suioid, 
în imensitatea blăstămului ce apasă asupra 

direcțiunei, ounosout deja cetitorilor noștri, 
adunarea a primit tăte propunerile direo- 
țiunei. Așa numita ouotă de binefacere în 
sumă de 6558 fi. 66 or. s’a împărțit în 
modul următor:

1. Asociațiunei transilvane pentru tre
buințele școlei de fete 1000 fi. 2. Scălei 
elementare de fete a „Reuniunei femeilor 
române din Sibiiu11 300 fi. 3. Pentru „masa 
studenților11 3000 fi. 4. Internatului „Reu
niunei femeilor române din Brașov11 200 fi. 
5. Asociațiunii pentru sprijinirea învățăcei
lor și sodalilor rom. din Brașov, ca tacsă 
școlară â 4 fi. pentru 50 de învățăoei 
200 fi. 6. Societ. aoademice „România- 
Jună“ din Viena, oa dotațiune de ctitor 
pentru internat fi. 1000 îu 5 rate, rata I. 
200 fi. 7. Societății aoademice „Petru Ma
ior11 din Budapesta 100 fi. 8. Alumneului 
din Timișâra 100 fi. 9. Fundaț. de pâne 
„V. Zsiga“ în Beiuș 100 fi. 10. Fondului 
studenților bolnavi dela gimnasiul din 
Brașov 100 fi. 11. Fondului studenților mi- 
serl dela gimnasiol din Blașiu 100 fi. 
12. Fond, studenților miserl dela gimna
siul din Brad 100 fi. 13. „Reuniunei rom. 
de musică din Sibiiu11 200 fi. 14. „Beuniu- 
nei de agricultură din oomitatul Sibiiului“ 
100 fi. 15. „Reuniunei pentru înfrumseța- 
rea orașului Sibiiu11 50 fi. 16. „Reuniunei 
pentru înfrumsețarea orașului Brașov11 50 fi. 
17. „Reuniunei higienioe din comitatul 
Sibiiu“ 50 fi. 18. Gremiului comercial din 
Sibiiu în scopul susținerii unui curs prac
tic de comptabilitate 50 fi. 19. La dispo
siția direcțiunei, ca ea să-’i distribue în 
cursul anului curent 558 fi. 66 cr. In total 
6558 fi. 66 cr.

In fine s’au reales în direoțiune tot 
cei doi membri de pănă acuma și adeoă : 
loan Hannia (cu 366 voturi) și loan Popa 
(cu 290 voturi).

Premiile Academiei Române.
Cetim în „Ziua“, ce n-ia sosit 

ac}î :
In ședința de erl (Luni) a Aca

demiei, după ce șl-a cetit d-1 Tocilescu 
raportul general asupra cărților presentate 
la premiu și după-oe au vorbit asu
pra raportului d-nii Babeș, N. Ionescu, 
Hasdeu etc., s’a prooedat la vot. Academia 
a acordat premiul Adamaehe de 5000 lei 
luorărei d-lui Eug. Brote, asupra Români
lor de peste munți. D. Babeș (senior) a 
cerut Academiei să nu premieze lucrarea 
d-lui Brote, pentru-oă o asemenea premiare 
ar face grea situația academicianilor de 
dincolo. D. N. Ionescu a oombătut acâstă 
părere.

Premiul Năsturel Herescu de 4000 lei 
s’a acordat lucrărei d-lui Nenițescu, asupra 
Românilor din Turcia.

Premiul Lazăr n’a fost aoordat nici 
unei oărțl. Aoeea oare a fost declarată mai de 
valdre din oărțile depuse la acest premiu, 

lor de când n’a voit să recunoscă divina 
redempțiune. Taina vieții, basa ideii de 
Patriă, dateză dela dumnecjeeaseă Răscum
părare. In aoâsta stă sanctificația Patriei 
oferită omului, ca protecțiune în contra 
injustiției și a blăstămului. Răsboiul e 
indiciul formal, opera realisată a blăstă
mului și a injustiției; el e în continuă 
vrăjmășia în contra dmenilor, al căror 
sânge a fost răscumpărat. In timp de răs- 
boiO, combătând pentru Patriă, noi sun
tem chiămațl de-a apăra în contra injus
tiției, cu prețul vieții nostre, punctul de 
teritoriu, petecul de pământ pe care trăim, 
ne împlinim misiunea, și pe care dăm 
probă ideilor, ce le întrupăm, ca dmenl uniți 
în credință prin sângele redempțiunii. 
Omul, care nu vrea să recundscă acest 
mister, perde terenul de sub pioidre. Ajunge 
rătăcitor, fără patriă, deâre-oe vrea să 
trăiască în afară de taina vieții și de Patria 
sfântă. Nu-i rămâne decât mijlocul infernal 
de-a nega ironioe caracterul sfânt al Patriei, 
sâu de-a o distruge prin crimă și trădare 
spre a șterge numele păcatului, după care 
șl-a perdut propria sa Patriă.

(Va urina.) 

a fost lucrarea d-lui dr.Antipa asupra pis- 
oiculturei.

Raportorul special d. Gr. Ștefănescua 
combătut opera d-lui Antipa, deolarând’o 
de neștiințifioă. D. Tocilescu însă în ra
portul general și apoi Academia s’au pro
nunțat contra părerilor raportorului special. 
Atunci de oa nu i s’a dat premiul ? Mis
ter ! Se spune, că aoademicenii ar fi găsit 
cartea prea puțin voluminosă. Se pdte 
însă, că și politica să fi juoat vre-un rol.

SCMLE OiLEI. J
— 20 Martie.

Românii din Caraș-Severin contra 
mileniului. Foile ungurescl aduc soirea, că 
congregația comitatului Caraș-Severin a 
desbătut oestiunea ținerei unei ședințe fes
tive din incidentul mileniului. Membri ro
mâni în frunte ou d-1 Coriolan Brediceanu, 
au protestat energio contra ținerei ședinței 
festive declarând, oă Românii, cari formâză 
90% din locuitorii comitatului, n'au nimic 
de-a face cu mileniul unguresc și prin ur
mare sunt absolut contra propunerei — Afară 
de acesta, d-1 Brediceanu a interpelat pe 
fișpanul, dâcă are cunoscință despre aceea, 
că fisolgăbirăul din BozovicI este autorul 
intelectual al articolelor, în oarl judele de 
cerc Mahr este acusat, oa agitator. Inter
pelația a produs mare sensațiă.

— o —
Ministrnl Wlassics la Sibiiu. Dumi

neca trecută s’a presentat la ministrul un- 
gureso de culte și instrucțiune publioă o de- 
putațiune a „patrioților“ din Sibiiu. ce a 
fost trimisă cu scopul, ca se rdge pe mi
nistrul, ca „în vederea mileniului și a ra
porturilor politice deosebite'1 ale orașului 
Sibiiu, să se milostivâscă a asista în per- 
s6nă la festivitatea punerei petrei funda
mentale a gimnasiului superior de stat, oe 
se înhințâză la Sibiiu. Miuistrul a promis, 
oă numai ddcă va fi posibil, și el va merge. 
Deputațiunea s’a presentat și la consilierul 
ministerial Klamarik, care a asigurat pe 
membrii deputațiunei, oă festivitatea pune
rei petrei fundamantale a noului edificiu 
gimnasial din Sibiiu este deja socotită în
tre serbările mileniului. Tot-odată ’i s’a 
făcut deputațiunei ounosout, oă la deschi
derea soolelor medii, înființate din inoiden- 
tul mileniului, precum la Lugoș, Gherla, 
Ungvâr, Ganija mare eto. ministrul pretu- 
tindenea va asista său în persdnă, său prin- 
tr’un locțiitor al său, ba și la desohiderea 
soălelor poporale de stat, înființate din in
cidentul mileniului, se va trimite câte-un 
comisar ministerial.

—o —
Dr. V. Branisce felicitat. Din Buda

pesta se sorie, că Luni 30 Martie, împli- 
nindu-se un an dela intrarea d-lui Dr. V, 
Btanisce în închisorea de stat din Vaț, tine
rimea universitară din Budapesta i-a tri
mis o adresă de felicitare, în oare tineri
mea română îșl esprimă față de densul iu
birea nemărginită, dorindu-i sănătate și cu- 
ragiu întru suportarea grelei pedepse pen
tru causa națională.

—o —
Horea, Cloșca și mileniul. „Polit. 

Frtesif(ju scrie, că „popii valahi11 din oomi
tatul Hunedorei ar predica credincioșilor 
să-și boteze oopiil mai ales cu numele 
Horea, Cloșca și lancu. Afară de acâsta — 
4ice oficidsa ungurăscă — se impart tipă
rituri printre popor, cari „agitâză" oontra 
mileniului. Mai spune oficiosa, că sunt la 
ordinea cp lei adunările secrete și se crede, 
că sunt în prospect demonstrațiunl contra 
sărbărilor milenare. — Frioa păcătosului.

—o—
Maghiarigare de nume. Reuniunea 

centrală de maghiarisarea numelor a adre
sat un apel cătră toți funcționarii de stat 
din Budapesta, ca în prejma mileniului 
să-și maghireseze numele cu eunet nema
ghiar. — Au turbat „patrioții“.

— o—
Demonstvațiune anti-română în Bel

grad. Din Belgrad se telegrafieză, oă în 
săra de 30 Martie drojdia societății a făout 
o demonstrațiune dinaintea consulatului 
român.

— o —
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Nou abonament
la

SÂZSTA mWttVMIH
Cu 1 Aprilie 1896 st. v.

se deschide nou abonament la 
«are invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentuluii 
Pentru

xl». an.
șese Ixlzxi.
trei lxLni

Austro-Ungaria:
a. 
£L. 
fL

pe 
pe 
pe

Pe 
3» 
pe

12
3
3

Pentru România și străinătate:
xlzl an.   -O fran.ci
șese liană........................ 20
trei lxtnă ......................... IO

Abonarea se pote face mai 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11

ușor

Un conflict ciudat a isbucnit între 
primăria din Iași și cea din Budapesta. — 
dioe „Epoca" — Primăria din Iași a cerut 
celei din Budapesta prin o adresă fran- 
•țuzâsoă să-i trimită oaetele de saroinl pri- 
vitore la iluminarea oapitalei unguresci cu 
electricitate. Acostă cerere era adresată 
primăriei din Budapesta în Austria. Prima
rul capitalei unguresci a răspuns în ungu- 
resce cu un ton fârte năcăjit, invitând pe 
primarul din Iași să învețe puțină geo- 
grafiă, oăol Budapesta nu se află în Aus
tria, ci în Ungaria. Lucrurile se află deo- 
cam-dată aici.

—o—
Promoțiunl. Din Cernăuți ni-se 

scrie: In 28 Martie n. a fost promovat, în 
aula universitățiii Franoisc - Iosefine, d-1 
Gheorghe Proca profesor substitut la insti
tutul pedagogic-teologio din Arad, la gra
dul de Doctor theologiae.

— Din Budapesta primim soirea, că 
tot la 28 Martie n. a fost promovat la gra
dul de doctor juris d-1 luliu Maniu, unul 
dintre cei mai zeloși și mai stăruitori tineri 
români dela universitatea din Budapesta. 
In săra d’l®i de promovare întregă tineri
mea română universitară s’a întrunit la o 
masă comună, petrecând bine pănă cătră 
4’uă.

— Felicitările nostre tinerilor doctori 
români!

—o—
Predat justiției. Din Arad se telegra- 

fiâză cjiarelor unguresol, că un advooat de- 
acolo, ou numele Magdus Demeter, după 
ce a comis mai multe „defraudărl ordi
nare®, de-odată a dispărut și tote urmări
rile puse la cale pentru a-1 prinde, au ră
mas zadarnice. Acum însă după timp în
delungat, când nici nu mai era speranță 
de-a pute pune mâna pe el, prin mijlooirea 
poliției române din BuourescI, Magdus a 
fost aflat în Argeș, unde de mai mult 
timp funcționase ca profesor la institutul 
teologic de-acolo. El a fost dus la Buou- 
resei, de unde în proximele 4’1® poliția ro
mână îl va escorta la graniță pentru a-1 
preda gendarmeriei unguresoi. Procesul 
pentru defraudare intentat contra lui se va 
pertraota înaintea tribunalului din Arad.

—o—
Practicant 'în drepturi. D-1 loan 

JElarșia, absolvent în drepturi, originar din 
Milășel, este numit practicant ou plată la 
tabla r. din M.-Oșorheifi.

— o —
Băile scotelor românesc! din Ioc, 

atât cele de vană, cât și cele de vapor, 
din causa sărbătorilor S-lor PascI, cum și 
a unor reparaturi, vor fi închise de Du
minecă începând pănă Joi diminâța, în 9 
Aprilie n.

— o—
O producțiune teatrală-declainatorică 

se va ținâ în A.-Iulia, Marți în 7 Aprilie 
st. n. (a treia d1 de S.-Pascl) în pavilonul 
de sticlă dela „Sâre". După produoțiune 
urmâză dans. Venitul curat este destinat 
-în favorul ambelor soole române din A.- 
Julia, în părți egale.

Din Bucovina.
De lângă vadul Vladichei, Martie 16/28 1896.

De pressuris ecclesiae.
(Urmare.)

Să vorbeso ceva și mai lămurit: po
vestea (jic0) oă era ore-când o împărătâsă 
săracă, săraoă, și locuia într’o ourte încun- 
jurată de tot felul de buruieni: de dudău 
și mărăoinl, numai o oărărușă micuță era 
pănă la ușa ei, dâră după un timp a dat 
Dumnezeu, că s’a întors aoasă feoiorul ei, 
voinicul Petrea Piperiul, după-oe a învins 
pe Ciuda lumii, o babă bătrână, oât lumea, 
și htdă de n’avea păreohe, și după oe a 
repus pe smeii oei răutăoioșl — pe inimioii 
oe ’i se puneau în cale. Cu densul a mai 
adus el aoasă pe surorile sale sodse de el 
din mânile inimicilor și tot-odată și pe 
Voinicul Florilor, ou oare s’a întâlnit el în 
călătoria sa plină de vitejii. Cum au ajuns 
ei acasă, s’au și sohimbat tote pe locul, 
unde era ourtea împărătesei, căci luând 
Voinioul Florilor bioiul său minunat și ples
nind în nisce mere, oe le avea la sine, le-a 
prefăout în nisoe curți frumose de-țl luau 
oohii, curățite de orl-ce mărăcini și dudău. 
Ourtea împărătesei era de asemenea ca 
oglinda, împodobită ou aur și argint... îm- 
părătesal... ea a fost întinerit, era mândră 
și frumdsă, veselă, tare și fericită... Omenii 
looului nu-șl puteau tîloui, de unde vine 
aoâstă prefacere minunată...

Așa merge povestea; aplioând’o la 
limbă, bioiul cel fărmeoat pentru popor ar 
trebui să fiă oultura, ea să-l prefaoă și să-l 
schimbe, ea să-l lumineze și să-i deschidă 
mintea, eră limba română — împărătâsă 
din poveste — cu farmeoul ei dulce, ră
pitor, să domnâscă prin palaturl și prin 
oase curățite de dudău și mărăcini, adecă 
de limbile cele străine și stricăoiose.

Toți Românii la un loc să se arete 
voinici prin faptele lor naționale, prin oom- 
baterea răuvoitorilor și învingând pe ini
mioii cei cu gând de smei, să adune pe 
frații și surorile lor la vatra părintâscă ase
menea lui Petrea Piperiul. Eu ași numi 
pe profesorii și învățătorii noștri — dâcă 
nu s’ar supăra — Voinicii Florilor, pentru 
că ei sunt ohiemați să țiie biciul oel mi
nunat al oulturii în mână, oa s’o răspân- 
dâsoă între fiii țării.

Limba ar trebui poporenilor, ce au 
prins a-o uita, să li-se zugrăvâscă așa, ca 
ea să le pară lor pururea, oa o fetiță tâ
nără, frumdsă, vie, zimbităre, ou fața blândă 
și nobilă, ou privirea și espresiunea majes- 
tatioă, de pe oare se reoglindâză o iubire 
gingașă și o blândeță dulce, ou oohl azurii, 
oe pururea rîd, și atrăgători; ea să apară 
tuturor oa un sâre, oe răspândesoe rade 
frumose, pompdse, binefăoătâre și încălcji- 
tore. Dâră oine îs pictorii, ce ar trebui să 
stee cu penelul în mână?

In satele mixte, unde o parte de Ro
mâni vorbeso rusesoe și unde învățătorii 
sunt Ruteni încarnați și fanatisațl — și 
aoâsta e mai pretutindene — numai preoții 
români pot fi piotorii, razimul neoesar al 
naționalității române. Ei trebue să oaute, ca 
din tabloul limbei să nu lipBâscă nici o liniă, 
nici o trăsură atrăgătâre, înoântătdre și îm- 
punătore, să facă, ca lumina ei cea viuă să 
pătrundă la sufletul Românilor, ou un cu
vânt: limba ar trebui să se descrie pen
tru fiă-oare individ în mod artifioios și si
metric.

Dâră cum pot să faoă așa ceva preoții, 
decă ei, și mai ales cooperatorii, pier de 
fome, după cum a d’s Ș’ d-1 „Călătorescu" 
nu de mult? Așa trebue să 4’° — și acâsta 
spre rușinea clioei, ca s’o judece lumea — 
că un cooperator n’a purtat de vr’o patru 
ani numai vre-o patru părechl de panta
loni, âr preotâsa lui în același timp numai 
vre-o trei oămeșl, și acuma are, numai o 
unică roohiă de sărbători, care însă după 
părerea mea, nu-i nici pentru d’l® de lucru. 
Aoea preotâsă amu e bolnavă și palidă, 
ș’apoi încă mai 4’°® protopresviterul Țur- 
can din fundul Moldovei, în rectificarea sa 
oea cu 24 de greșeli ortografice dintr’un 
număr al „Gazetei Bucovinei1*, că preoții 
săi din districtul Câmpulungului îs mulță- 
mițl cu purtarea ginerului seu!?.... Se 

pote... da... dâră pâte mai mult de frică, 
deoât de voie bună. Tocmai un preot de 
prin regiunile acelea 4’®®» odinioră: tunet, 
trăsnet, fulger, pentru cei ce nu făo rân- 
duială; sănătate, viâță, mulțl ani pentru 
cei buni! Domnia-sa, d-1 Țurean, mai d’o®> 
că preoții de prin părțile acelea stau la 
înălțimea ohiămării lor. Se pote și acâsta, 
dâră, dâcă-i așa, atunol n’are preoțimea de 
pe aoolo de a mulțămi pentru aoâsta Sân- 
ției Sale, oi universității Franoisco-Iose- 
fine....

Cooperatorii, ce nu pot să presenteze 
elaboratele teologice anuale, pe cari sunt 
ei îndatorați să le luoreze, din causa fdmei 
sâu a altor lipsuri, ori din oausă, oă ei nu 
dispun de cărțile necesarii, sunt din partea 
unor protopresviterl denunțați fără milă și 
îndurare, oa nisoe âmenl, oe nu-șl împli
nesc chiămarea lor. O astfel de denunțare 
e de sigur nu în folosul, ci în dauna coo
peratorilor. Turoii omor pe Armeni — în 
Asia mică — de-odată pe la noi bieții coo
peratori se omor pe ’noetul, în mod siste
matic, dâră radioal; care morte e mai gro
zavă, oea prin sabie, ori oea prin fome și 
persecutare despotioă? Despre acâsta ju
dece d-lor singuri.

Multe din personele de stare, ce au 
numai clasa a doua, a treia, și a patra 
gimnasială, stau în privința materială ou 
mult mai bine, decât mulțl din preoții noș
tri academici. Chiar și oodașii oonsistoriu- 
lui, înaintea oărora trebue să stee preotul 
ca cătana și să li-se înohine pănă la pă
mânt, se află mai bine în privința ma
terială.

Consistoriul nostru împărțesce în tim
puri de nevoie câte 10,000 florini între să- 
raol, fără deosebire de oonfesiune, faptă 
nobilă, n’am oe 4’0®! Și ar® bani ou mi- 
liânele pentru înființarea de casarme mili
tare și pentru susținerea personalului celui 
fără de număr și străin din pădurile imense 
ale fondului religionar, pe când oei oe lu- 
orâză în viia Domnului și sunt pionerii 
Sionului româneso îi lasă în sărăoiă să lân- 
ce4âscă la isvorele seci... bravo lume!.,. ar 
fi bine, ca clica să dee pe preoții iști ti
neri în pensie, pentru-că unii din ei au 
acuma păr alb, ș’apoi îs și slăbiți, nu mai 
pot lucra, de bine oe le merge... nevoie și 
năcaz...

(Va urma.)

Dare de semă,
despre sumele incassate ca supra-solvirl cu 
icasiunea petrecerei arangiate de tinerimea 
română din Oradea-mare la 16/28 lan. 1896, 

(Urmare).

Col. Nr. 21, ooleotantă d-ra ltDomi- 
nica i hirtop: Sabina Preda 2 fi., Sofia 
Chirtop, Irina Tomuța, Nicodim Gombuș, 
Netti Gomboș, Dominică Chirtop câte 1 
fl. Total 7 fi. Col. Nr. 22, colectantă d-ra 
Olga Dorina Poruț: luliu Poruț, N. N., 
câte 2 fl. Dr. A Marincaș 1 fl. N. Cenc, 
N. N. câte 50 or. Total 6 fl. Col. Nr 24, 
ooleotantă d-na Elena Szabo: G. Iuhâsz, 
Gelu Balou, Nic. Maior, luliu Szabo câte 
1 fl. Ios. Popesou 50 cr. Total 4 fl. 50 or.

Col. Nr. 25, colectantă d-ra Gizella 
Pap: G. Vughsd, Nic. Diamandi, P. Pap 
câte 5. fl. Dr. G. Cosma, G. Rednio câte 
3 fl. I. Erdâlyi, Dr. Fl. Stan câte 2 fl. Al. 
Gavra, I. Pinter V. Erdâlyi câte 1 fl. Total 28 
fl. Col. Nr. 27, ooleotantă d-ra Mariora Ca- 
toca: Maria Catoca 2 fl. 10, V. Magd. Ca- 
tooa, A. Berinde, Aug. Fâsy, R. Marchiș, 
P. Fedornik, A. Pelle câte 1 fl. Total 8 
fl. 10 or. Col. Nr. 31, colectantă d-șora 
Catița Clintoc: A. I. 2 fl., I. Lidanberger, 
Dr. G. Szemethy, Dr. Iub'u Vuoikics, Sz. 
Eug, câte 1 fl. Total 6 fl. Col. Nr. 34. 
ooleotantă d-șora Tulia Stânescu: M. G. 
Stănesou 5 fl. Col. Nr. 35 ooleotantă d-ra 
Rozalia Varga: Rosa Varga 5 fl. I. Ghirila, 
F. Pump, câte 1 fl. P. Iura, M. Roitan 
oâte 50 or. Total 8 fl.

Col. Nr. 41, colectantă d-na G. Re
leg: Dr. An. Lungu 2 fl. I. Rosenbliiok 1 
fl. 50 or. Gabriella Rezey, Bela Koosis, 
Regalia, Marc Weinstein, d-na E. Hajnal, 
d-na A. Mandel câte 1 fl. Capreșt, d-ua 
L. Hirsoh, d-na“A. Hajnal, văd. Const Ven
ter, d-ra VucskicB, Ios^fa Schitzer, Elis. 

Hajnal, d-na I. Roth, d-na Herskovios, 
Ign. Komlosi oâte 50 or., I. Kovăcs 30 cr. 
Eug. Kemlei, Mathias Schwartz, Lazar 
Schreier, R. P. câte 20 cr. Total 15 fl. 
60 cr.

(Va urma.

SCIRI ULTIME.
BucurescT, 31 Martie. „Epoca" 

afirmă, că o scire fârte gravă cir
culă cu privire la sărbarea mileniu
lui unguresc. In programul serbării 
se prevede între altele, că stogurile 
provinciilor cucerite și ale națiuni
lor învinse, purtate de magnați, vor 
fi închinate în fața stâgului ungu
resc. Intre aceste steguri se află și 
stegul românesc, încât nu se afirmă 
numai alipirea Românilor de Cordna 
St. Stefan, der se închină și drapelul 
României înaintea slegului unguresc. Dâcă 
partea acâsta din programul serbă
rilor s’ar aduce la îndeplinire — 
dice „Epoca" — atunci lucrul ar 
căpăta o importanță escepțională.

BncurescT, 31 Martie. Deodată 
cu svonul despre noua convenția 
militară între Rusia și Bulgaria, 
pressa bulgară a început o campa- 
niă în contra României, punend pe 
tapet cestiunea Dobrogei.

AVERSE.
Un coif cu 200,000 franci Cu câte

va luni mai nainte a sosit în Viena un 
anticar din Rusia cu un ooif massiv de 
aur pentru de al vinde. Coiful, după ju- 
deoata unor omeni pricepători în de-acele, 
să fi fost a unui rege scyt. Coiful a fost 
aflat în sudul Rusiei cu ocasiunea unei 
săpări. Anticuarul a îmbiat pe ViensI să-l 
cumpere ou 90,000 fl. și mai târdiu cu 
60,000 fl. Vienesii nu iau dat nici 60,000 
fl. Neguțătorul s’a dus în Paris și acolo 
vându coiful ou 200,000 franol guvernului 
franoes. Coiful deja l’au și aședat Francesii 
în Museul „Louvrei".

Literatură.
A apărut Nr. 26 din Biblioteca pentru 

toți: Dr. Urecliiă: Dușmanii noștri. Ciae-i 
ucigașul? Acâstă operă este inedită și are 
mai multe fotografii ai „dușmanilor", îns& 
fără iscăliturile lor,

„ALBINA11 institut de credit și de economii-
Filiala ISrașov.

Conspectul operațiunilor iu luna lui Martie 1896.

Intrate:
Numărar ou 1 Martie 1896 . 
Depuneri spre fructificare . 
Cambii răscumpărate. . 
Conturi curente .... 
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi....................
împrumuturi pe producte . 
Monetă..............................
ComissiunI, cupăne și efeote 
Interese și provisiuni . 
Diverse..............................
Bănci..................................
Rimesse.............................

fl.
n 
n 
fl

5,517.96
122,230.99 
164,096.81
42,198.66

10,010.20
4,515.-
5,614.41
9.760.28

13,145.98
6,613.11

195,752.38 
762.89

n
n

n

Ti
71

fl

71_________________________

fl. 580,218.67
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare 
Cambii escomptate . .
Conto curent ...................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi.....................
împrumuturi pe producte .
Monetă..............................
ComisiunI, cupone și efeote 
Interese și provisiuni
Spese și salare....................
Diverse..............................
Rimesse.............................
Bănci..................................
Numărar în 31 Martie 1896

fl.
n 
n

94,937,39
164,558.66
32,681.38

11.950,—
1,060.—
4,465.52

11,608.42
551.71

2,205.44
2,915.93
1,692.89

243,314.48
8,276.85

V.
Brașov, 31

Bologa m. p. 
dirigent.

V.

fl

fl
fl
fl 

fl
fl 
fl 
fl
fl

fl. 580.218.67 
Martie 1896.

N. P. Petrescu m. p.
adjunct.

Uvegeș m. p.
comptabii.

Proprietar: Dr. Aurel Mupeșianu.

Redactor responsabil Gregoriu HSaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 31 Martie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.85
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.80
Iiapr. oâil. fer. ung. în aur 4,/2°/0 • 123.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 101.25
Oblig, oftil. fer. ung. de ost. I. emis. 101.25 
Bonuri rurala ungare 4% • • • 96.80
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
împrum. ung. cu premii .... 160,.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 124.50

Renta de hârtie austr.... 100 90
Renta de argint austr...........100.95
Renta de aur austr............... 122.40
LosurI din 860   147.50
Acții de ale Băncei austru-ungară. 989.— 
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. 412.5) 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 375 — 
Napoleondorl............................   . 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.82'/2
London vista....................120.40
Paris vista.................. 47.75 i
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene................... 43.45

asupra cunoscerei a celor 3 limbi 
ale patriei, asupra purtărei morale, 
asupra studiilor și esamenelor de
puse și recerute pentru acest post, 
— cel mult pană în 15 Aprilie a. c. 
la 12 ore la acest magistrat.

Acest concurs se estinde și asu
pra postului eventual devenit vacant 
prin ocuparea susnumitului post de 
cătră unul din statul funcționarilor 
magistratuall presențl. La ocuparea 
eventualului post se recere, se înțe
lege de sine, qualificațiunea prescrisă 
de lege.

Brașov, 28 Martie 1896.

947,1—2 Magistratul orășenesc.

0XXXXXXXXXXX3E3E3OE33EXXXXXX

X Atelier nou Român de Pălării și Căciuli

8 VASILE MEȘOTA
X Strada, Orfanilor ZLSTr. 3. (Imperatul Reman.)
X în Brașov.

Cursul pieței Brașov.
Din 1 April 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.49 Vend. 9.52 
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.50 
Napoleon-d’ori Cump, 9.51 Vend. 9.56 
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vend. 1.28 
Mărol germane Cump. 58.50 Vend. 59.05 
Lire turoescl Cump. 10.70 Vend. 10 90 
Boris, fono. Albina 5°/0100.75 Vend. 101.75

Nrul 4660—1896.

Concurs!
Pentru ocuparea postului tutoru- 

lui orfanal orășenesc, împreunat cu 
leafă anuală de 900 fl. și 150 fi. 
bani de locuință, se escrie prin 
acesta concurs.

Reflectanții au de a șl așterne 
petițiunile, instruite cu documentele

într’unul dintre cele dintâiu 
salone de tuns, ras și frisat 
din Brașov, pote fi primit ca 
învățăcel un tiner român 
din familiă bună, în etate de 
13—14 ani, care să posedă și 
limba maghiară.

A se adresa la salonul de 
frisat al D lui Ludovic Kâszoni 
(înainte Krischan) în strada Vă
mii Nr. 20. i_2.

0

0
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Cil

Anmiciim
(înserțiuni și reclame)

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

Administr. „Gazeta Trans“.

Hotel Bucarest.
Subscrișii au ondre a aduce la cunoscința On. Public, 
începerea din 1 Aprilie am primit noi

Hotel

că

uc arest,
1 pe care pană la l-a JTIai î-l vom pune la disposiția 

-»1 On. public arangiat cu totul din nou cu cel mai mare comfort, 
Bl sub conducerea și supraveghiare personală a D-lui Erdelyi Ede.
A Basați pe renumele ce i-a succes D-lui Erdelyi Ede a și-l Ă
Vp câștiga din partea On. public călător, ca fost antreprenor Y
Ă a Hotelului „Europa* (sub numele de Weisz). Sperăm că spri- (h
JK jinul ce l’ani avut atunci, vom fi norocoși de al ave și în vii- 
(j tor în urma serviciului nostru în t6te privințele mulțămitor. M0 960,1—3 Erdfilyi și Reisz. Q

Mostre atrăgetăre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete CU mostre, cum nu 

s’au mai v6c|ut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Pcruvîcn și Dosliing pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

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

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
ernu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, ’6 se adreseze li 

JOH. STIKAROFSKY în Brunn. postavuri' austriace).

Deposit permanent de postavuri peste ’/2 milione florini, 
e*' Trimiterea numai cu ramburse.
cumpărătorii de agențl și mamulari, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vănd 
sub nici o condiție marfă. .

Am ondre a aduce la cunosciința On. Public, că după o 
praesă de 14 ani, ca sodal (calfă) de pălărier,

azzcL d_esclxis o 
dă Păl&ril fi OăsittH, 

sub conducere a mea propriă, asortâild’O CU tote soiurile 
și fasonele de pălării ^de pîslă, mătase, Cilindre de pluș și 
Clacuri precum și Pălării de paie, după moda cea mai 
nouă și cu prețurile cele mai moderate.

Totodată fac cunoscut On. Public, că Cilindrele cum
părate din prăvălia mea se calcă cu ferul gratuit.

Cu deosebire recomand binevoitdrei atențiuni a On. D-ni 
Preoți asortimentul meu bogat de

Pălării preoțești atât perose, cât și linse, 
precum și Căciuli (Vesuri) preoțești perose, bune și fru 
mdse, trimițendu-se prin poștă ori și unde.

Tot-odată recomand On. Public pentru iernă tote so
iurile de Căciuli, de Persian, Astrahan, Pluș și altele.

Primesc tot-odată orl-ce
Reparaturi

ce cad în specialitatea Pălăriilor și a Cilindrelor esecu- 
tându-le prompt, bine și ieftin.

Rugându-me ’de On. Public a me sprijini cu prețuitele 
comande, asigurând, că îmi voiu da t6tă silința de a satisface 
cu cea mai mare punctualitate, sunt

ou totă stima:
VASILE MEȘOTA,

pălărier.

X
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V. ■/

Sz. 3577-1895 tlkvi.

Arveresi hirdetmeny.
Az Abrudbânyai kir. Jârâsbirosâg mint telekkonyvi hatdsăg r6- 

szerol kbzhirre tetetik, hogy ifju Macaveiu Iuon bucsumi lakos văgre- 
hajtatdnak, Danciu Todor Hulpucui hagyateka vegrehajtâst szenvedd- 
elleni 47 irt. 50 kr. tdke, ennek 1890 Julius 26-t61 jârd 6% kamatai 
28 frt. koltseg es. jărulekai behajtâsa vegett, az Abrudbânyai kir. jârâs- 
birâsâg teruletehez tartozd Bucsum kdzseg 743 szâmu telekjzOkbnyvben 
1—10 alăfoglalt 550/2, 521, 592, 948, 949/a, 949/b, 1078, 1244, 2143, 
2159, 2176, 2182, 2186 lapszâm alatti ingatlanok 6a tartozekai az 188L 
evi LX tcz. 156 §. a. c. d. pontja ertelmeben; Bucsumi kdzsegeben a 
kozsdg hâzânâl megtartando nyilvânos ârveresen 1895 evi Aprilis ho 
10-en d. e. 10 drakor a kikiăltâsi âr 52, 29, 324, 17, 15, 11, 5, 2, 
4, 4, 2, frt. 10% anak bânatpenz gyanânt biroi kikuldott kezehez leendd 
eldleges letetele mellett a kikiâltâsi âron al<51 is elfognak adatni.

Abrudbânya, 1895 evi Deczember ho 20-ân.
Az abrudbânyai kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg.

nyjlL'iîlL'n

Sesop de primăvară și vară.
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Avem ondrea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din lână curată,
XX-VLZXXSbi 

FABRICAȚIE PROPRIE 
de 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 venat, îîavelocks și man
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerdeă.

940,4-s WILHELM SCHERG & C-ie.
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Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


