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0 reamintire.
Brașov, 22 Martie v.

Intr’un timp, când răsar ca ciu
percile „ideile politice14 de „împăcare 
a divergențelor44 și de „delăturare a 
conflictelor44 dintre Români și Ma
ghiari, și când aceste idei par a afla 
refugiu chiar sub aripele partidului 
liberal astăzi la putere în România, 
va fi, credem, la loc se reamintim 
ceea ce a scris în acestă materia 
înainte cu doi-spre-c|ece anî ilustrul 
patriot al României, C. A. Rosetti, 
unul din stâlpii partidului național- 
liberal.

Era la începutul anului 1884, 
când în fața alegerilor dietale, ce 
aveau se se facă în acel an, se în
cepuse mișcarea Românilor din Ar
deal și Ungaria. Pe acel timp eși- 
seră la ivelă nisuințele unora de-a 
înciripa un partid al împăcărei, cu
noscut sub numele de partidul „Vii
torului44. Aceste nisuințe au produs 
între noi cel mai mare resens, pre
cum nici nu se putea altfel, după 
avântul, ce-1 luase mișcarea nbstră 
națională dela conlerența din 1881. 
Spiritele erau fbrte iritate, mai ales, 
că din vara anului 1883, de când 
cu călătoria ministrului - președinte 
Iân Brătianu la Gastein, care a inau
gurat apropiarea României de alianța 
germano-austriacă, Maghiarii nu mai 
vorbiau, decât de situația desperată 
în care a ajuns causa Românilor 
din Transilvania și Ungaria, prin 
amiciția, ce au legat’o guvernele 
din Viena, Budapesta și Bucurescl.

„Ați ajuns între două focuri44 ne 
cjiceau ei, „și nu ve rămâne, decât 
se capitulați și să vă supuneți ne
condiționat dictatului nostru44.

Intr’un asemenea moment, C. 
A. Rosetti, din incidentul unui apel, 
ce l’a adresat comitetul electoral 
permanent alegătorilor români, în- 
demnându-i a se grupa în jurul pro
gramului național, făcu în organul 
seu „Românul44 următorea aprețiare 
a situațiunei nostre:

„Lupta și lupta în unire, cu 
„același scop, cu același gând și cu 
„egal devotament din partea tuturor, 
„este mijlocul cel mai sigur de-a 
„ajunge la isbândă mai curând seu 
„mai târcjiu, dâr neapărat.

„ Acest . adever, a cărui confir- 
„mare o găsim mai la fiă-ce pagină 
„a istoriei, ne permitem a-1 aminti 
„fraților noștri de peste munți.

„Li-1 amintim, pentru-că vedem 
„în Țiarele lor vorbindu-se de deo
sebiri de vederi, de partide.

„Cei persecutați nu pot vede 
„decât intr’un fel, nu pot ave, de- 
„cât o dorință, nu pot fi, decât o 
„partidă, — partida mântuirei națiunei 
„de relele, ce-o bântue, și garantarea 
„viitorului ei.

„Ecă drapelul, în jurul căruia 
„orl-ce Român e dator a-se grupa 
„și pentru a cărui isbândă să fiă 
„gata la sacrificii.

„Acesta fiind scopul, mijlâcele 
„de a-1 ajunge împrejurările le vor 
„hotărî și impune.

„Totuși și asupra mijlăcelor în
vățămintele istoriei nu pot și nu 
„trebue a-se da uitărei.

„S’a veȚut, ca pănă acum dela 
„Maghiari nimic nu s'a putut dobendi 
„prin frățescă înțelegere.

„Dâcă dânșii, seu cel puțin con- 
„ducătorii lor, pe când în exil erau 
„și lucrau pentru liberarea patriei lor 
„nu putură înțelege și adopta idea 
„egalei îndreptățiri a naționalităților, 
„cu atât mai puțin putem spera c'o vor 
„înțelege acum, când au în mână puterea 
„și se nutresc cu trista ilusiune, că tot 
„le este permis și posibil.

„Prin urmare, după a ndstră 
„părere, speranța de-a dobendi ceva, fără 
„o luptă lungă și susținută cu iubire și 
„unitate de toți Românii, este o ilusiune.

„Trebue dâr luptă, din partea 
„tuturor și prin tote mijlbcele le- 
„gale.

„Ecă ce, ca Români, ne permi
tem a cjice fraților noștri de peste 
„munți41.

Este de prisos a mai comenta 
mersul ideilor din acest articui, apă
rut într’un număr al „Românului44 
dela finele lunei lui Februarie 1884. 
Ajunge să constatăm, că cele scrise 
atunci nu și-au pierdut nici astăc|I 
actualitatea.

Părerea, ilustrului bărbat al 
României avea cu atât mai mare 
însemnătate, cu cât C A. Rosetti 
era unul din acei puțini, cari tre
buiau să fiă informați asupra celor 
ce s’au petrecut în 1883 și era, prin 
urmare, în stare a judeca, întru cât 
noua constelațiă putea să tavoriseze 
nisuințele acelora, carî tocmai pe 
apropiarea României la puterile cen
trale îșl basau speranțele și ilusiile 
lor într’o apropiată delăturare a con- 
flctului dintre Români și Maghiari.

CRONICA POLITICA.
— 22 Martie.

MercurI îu 8 Aprilie n. vor reîncepe 
în Budapesta pertractările pentru pact. 
Vor sosi în oausa acbsta la Budapesta mi- 
nistrul-președinte austriac Badeni, ministrul 
de comeroifi Glanz, ministrul de finanțe 
Bilinski și ministrul de agricultură Ledebur. 
Cu aceștia împreună va sosi și ministrul 
comun de esterne Goluhowski, ministrul co
mun de răsboiO Krieghammer și ministrul 
comun de finanțe Kallay. Cu deosebire 
venirea lui Goluchovsky nu prea e întim- 
pinată ou buoună din partea oposiției un
guresc!, oare vede în acbsta o ingerință 
nepermisă a lui asupra desbateriior. Gât 
vor dura pertractările și ce resultat vor 
avă, nu se pbte sci positiv. „Bud. Hirl.“ 
însă pretinde a sci, oă raporturile sunt 
fbrte înoordate între oele două guverne și 
că în sinul partidei guvernamentale ungu- 
rescl s’a luat hotărîrea de-a nu ceda față 
cu pretensiunile Austriaoilor. Astfel stând 
lucrul, foia ungurbscă cj10e> nioi vorbă 
nu pbte fi de-a resolva oestiunea pactului 
in aotuala sesiune a dietei, după cum a 
sperat Banffy.

*

„Daily Cronicleu este informată din 
isvor oficial, că trădările pentru pace cu 
regele Menelik decurg în mod favorabil. 

Regele Menelik nu pretinde despăgubire 
de răsboiu, ci numai o considerabilă taxă 
pentru liberarea celor 2,000 prisonierî 
italieni. Se dice, oă pentru mântuirea pri- 
sonierilor guvernul italian este hotărît a 
satisface pretensiunei lui Menelik. De altă 
parte lui „Neuer Zurioher Ztg.“ ’i-se ra- 
portbză din Abessinia, că regele Menelik 
va adresa un ultimat Italiei și din nou va 
începe răsboiul. In oașul, când tractările 
pentru pace nu vor duoe cât mai curând 
la resultat. Răsboiul ar avb de gând se-1 
începă Menelik în tbmnă.

*
In ce privesce raporturile, Italiei cu 

Rusia, (Țarul „ Opinion d din Roma anunță, 
că aceste raporturi sunt oât se pbte de 
bune. Oa dovadă, foia italiană se provocă 
la împrejurarea, oă la serbarea încoronă
rii Țarului, regele Italiei va fi representat 
prin insu-șl moștenitorul de tron italian.

„Partida poporală" și mileniul-
Organul „partidei poporale44 „Al- 

kotmâDy44 arată în primul seu arti
col dela 2 Aprilie, pentru-ce acestă 
partidă nu pbte se serbeze mileniul 
alături cu cele-lalte partide ungu- 
rescl din țâră. Causa este lupta 
iscată între biserică și stat prin in
troducerea căsătoriei civile.

Să nu ia nimeni în nume de rău, 
dice foia oatolică, dbeă atunol, când ar 
trebui să jubilăm, noi ne întristăm... Să 
nu credeți, că noi am sta îndărătul noilor 
oetățeni în ceea oe privesce meritul lucru
lui. Unde ar fi astăzi Ungaria, dbcă aceștia 
ar fi trebuit să susțină țera timp de o miiă 
de ani la bine și la rău? Ei u’au câștigat 
nimic pentru națiune, ba mai mult au ri
sipit din oeea ce alții au câștigat. Esis- 
tența milenară a Ungariei nu este meritul 
liberalismului, oi al creștinismului, care a 
oonservat moralitatea ei, a păzit autori
tatea ei și a învins inimicii ei interni și 
esternl. Meritul ideilor liberale începe 
numai acolo, unde au început a-se arăta 
semnele disolațiunei naționale.

Și dâcă pe lângă tote aoestea am 
ajuns acestă aniversare, avem să mulțămim 
numai împrejurărei, oă aobstă aniversare 
a urmat înainte de ce efeotul destructiv 
al dominațiunei liberale ar fi ajuns la re
sultat positiv. Posibil, că acestă domina- 
țiune să jubileze asupra națiunei înoă 
înainte de împlinirea unei mii de ani, dâr 
acea jubilare nu va fi o bucuriă patriotică, 
oi o comandare a morții nostre....

Noi încă jubilăm, — jubilăm între 
plângeri și rugăoiuni. Al nostru jubileu 
însă nu începe acolo, unde egoismul as
cuns sub togi frumose trage folose din 
averea publica națională, ci acolo, unde 
s’a pus fundamentul milenar al națiunei 
prin Stul Stefan, regele apostolic.

In fine foia catolică, Țice, că 
serbarea milenaiă a Creștinilor va 
fi numai atunci, când va triumfa 
.adevărul creștinesc și libertatea bi- 
sericei: Sfîrșesce apoi articulul în
demnând pe Creștini să pretindă cu 
glas tare revisuirea legilor biseri
cesc!.

Propoganda bulgară în Macedonia.
Cetim în „Ziua44 din Bucurescl: De 

când Bulgaria a reintrat în bunele grații 

ale Rusiei și Țarul tuturor Rusie lor a bine
voit să trimită un general, oa să boteze 
pe prințul Boris, poftele de ouoerire ș’au 
reluat sborul în principatul veoin.

Societățile pentru cucerirea Macedo
niei au reînceput să lucreze pe capete, să 
adune fonduri și se trimit în Macedonia 
agențl oarl se anunțe populației că, mo
mentul liberărei a sosit.

Trebue să reounbsoem că Bulgarii 
desvoltă o mare aotivitate și urmăresc cu 
multă stăruință ideia de a alipi Macedonia 
la țara lor.

Nu va fi deci de loc de mirare dăoă 
ne vom pomeni într’o bună diminbță oă 
un oonfliot isbuonesce în Peninsula bal
canică.

Bulgarii fanatici au căpătat oonvinge- 
rea că acum când Sfinta Rusie îi protege 
ei pot să-și permită orl-ce indrăsnălă și oă 
Macedonia pote să fie a lor.

Trebue de asemenea să spunem, că 
celelalte popore din Macedonia sunt forte 
descuragiate și cu totul nepregătite, ca să 
opue o resistență seribsă propagandei bul- 
gărescl.

Ideia religiosă, care e încă stăpână 
în Macedonia, ajută mult pe Bulgari în 
propaganda lor, mai ales, oă toți propa
gatorii celor-lalte popore creștine nu mai 
au nici o treoere în popor.

Sylogurile și preoțimea greoescă, altă 
dată elementele puternice de propagare, 
să găsesc mult inferiore propagandiștilor 
bulgari din oausa, pe deoparte a lipsei de 
fonduri; 6r pe de alta din prioina luptei 
teribile, ce s’a dus în contra lor de Bul
gari, Șerbi și Români timp de aprope de 
30 de ani.

Este soiut, că tote poporele cele-lalte 
au luptat pănă acum esclusiv în contra 
Grecilor și a fost natural, ca în contra 
lor-feă se dea tbtă lupta, pentru-că ei sin
guri aveau o mare trecere în poporul ma
cedonean, el aveau în tbte orașele și sa
tele, școla și biserioa, aceste două teribile 
instrumente de propagandă.

Sunt numai vre-o cjeoe ani de când 
bulgarii au început lupta și propagandei 
lor nu i-s’a pus moi un obstacol. Cu mare 
ușurință Bulgarii au putut înființa episoo- 
patul.

Este o mare greșală din partea gu
vernului nostru, că nu i-a acum măsuri să 
trimbtă în Macedonia un om, oare să in
spire încredere și simpatie poporului.

Noi nu putem lucra cu succes adl în 
contra Bulgarilor decât interesând în lupta 
nbstră și pe Albanezi. Aceștia în majoritate 
Mahomedani nu pot fi atrași de Bulgari 
prin influența ortodoxismului și ideia unei 
alipiri la Bulgaria, adecă o pură sohimbare 
de stăpân, nu le pbte coiiveni.

Pentru Albanezi lupta nbstră de-a 
forma din Albano-Macedenia un stat sub 
suzeranitatea Portei este singura idee, oare 
le pbte conveni.

Der pentru ca să luptăm cu Buooes 
în acestă direcție, trebue să avem aoolo 
omeni devotați.

In interesul învățământului nostru.
Cu viuă bucuriă înregistrăm ac|i 

o prea nobilă faptă a corpului pro
fesoral dela școlele medii și comer
ciale române din Brașov. E vorba 
de o însemnată jertfă materială, pe 
care corpul profesoral, în frunte cu 
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directorul școlelor nâstre Virgil Onițiu 
o aduce pentru promovarea litera
turii didactice române în general și 
în deosebi pentru înaintarea spiri
tuală a profesorilor, jertfă, ce dove- 
desce pe lângă un zel deosebit și 
dragostea de neam, de care este în
suflețit acest corp didactic.

In a doua conferință de înche
iere a anului școlar 1894/5, ținută 
în 27 Iunie v. 1895, corpul profeso
ral dela șcblele amintite în puterea 
legii obligătbre și pentru școlele con- 
lesionale a hotărît, ca începând cu 
anul școlar 1895/6 fiă-care școlar se 
primescă testimoniu și o programă 
școlară, pentru care școlarii scutiți 
de didactru au se plătescă o taxă 
anuală de câte 85 cr., âră cei ne
scutiți vor plăti 1 fl. 35 cr. Acostă 
taxă și după usul vechio al școlelor 
din cestiune și în sensul legii îi com
pete în părți egale directorului și 
respectivilor profesori de clasă. La 
începutul anului școlar 1895/6 di
rectorul șcâlelor medii, conform ,ho- 
tărîrii corpului didactic a și încassat 
taxa prescrisă dela toți școlarii.

In anul acesta școlar suma tac- 
selor încassate face 700 fl. Din acâstă 
sumă după drept directorul școlelor 
din cestiune era se beneficieze de 
350 fl., eră restul era se fiă împăr
țit între respectivii profesori de clasă. 
Dâr vrednicul director, d-nul Virgil 
Onițiu, în înflăcărată sa iubire pen
tru școlele puse sub conducerea 
d-sale abcțice de acest sigur și în
semnat venit al seu, oferindu-1 bine
lui public și progresul învățămân
tului românesc. Și urmând nobilul 
esemplu tot astfel fac și protesorii. 
In chipul acesta șcâlele medii și co
merciale române din Brașov posed 
un venit anual de 700 fl., pe care 
corpul profesoral s’au hotărît se-1 
întrebuințeze pentiu înaintarea înve- 
țemântului secundar românesc.

Și după cum nobilă este fapta 
directorului Virgil Onițiu și a dom
nilor profesori, tot astfel nobil este 
și chipul, cum s’au hotărît se între
buințeze jertfa lor. In conferența 
profesorală din 8 Martie v. 1896, 
corpul profesoral din cestiune aduce 
conclusul următor:

In a Il-a oonferență de înoheiere din 
27 Iunie an. șoolar 1894/5 s’a adus con- 
olusul următor (I): „Sumele, ce vor înourge 
pentru testimonii și programe, să se folo- 
sâsoă pentru trebuințele interne ale școlei, 
oarl se vor determina ulterior de corpul 
profesoral". Discutând ideia cuprinsă în 
acest oonolus oorpul profesoral hotăresce 
următârele:

Direotorul școlelor nâstre medii și 
corpul profesoral renunțând la folo- 
sele materiale ce le-ar avă cu drept 
cuvânt din banii incurșl pentru testi
monii formeză din acești bani un fond 
permanent, care va purta numirea 
de „fondul școlar al corpului profeso
ral dela școlele medii și comerciale 
superiroe române gr. or. din Brașov." 
Corpul profesoral constată, că alcă
tuirea acestui fond n’a fost posibilă, 
decât numai prin renunțarea marini- 
mâsă a d-lui direotor Virgil Onițiu la 
venitul însămnat material, ce ar fi 
avut din banii pentru testimonii și 
astfel făcând acestă constatare, cor
pul profesoral îșl ține de datonnță a 
vota la aoest loc în unanimitate cea 
mai profundă mulțumită d-lui direc
tor Virgil Onițiu pentru grandiâsa 
jertfă, oe a adus’o întru binele și pros- 
perarea institutelor nâstre de învăță
mânt, eră în cât privesce menirea fon
dului cestionat se hotăresce cum ur- 
meză:

1. Fondul școlar al corpului profesoral 
dela școlele medii și superiore comerciale 
gr. or. române din Brașov formâză pentru 
tâte timpurile proprietatea și stă sub ad
ministrarea și disposițiunea numitului corp 
profesoral. Administrarea acestui fond pănă 

la ulteriore disposiții se înoredințeză direc
țiunii șcâlelor nostre medii și superiâre:

2. Fondul din cestiune se va între
buința în prima linie pentru edarea manua
lelor de lipsă și a cărților pentru instruc
țiunea școlelor din cestiune. Profesorul, 
care ar avă gata un atare manual, îșl va 
presenta opul direcțiunii, care va relata 
despre acesta corpului profesoral. Corpul 
profesoral, constatând lipsa unui atare ma
nual, va alege o comisiune de 2 membri 
pentru censurarea manuscrisului. La rapor
tul aoestei comisiuni apoi corpul profeso
ral va decide edarea manualului din ces
tiune. Edarea o va îngriji pănă la alte dis- 
posițiii directorul școlei respective. Manua
lul tipărit va fi dat în posesiunea autorului, 
care nu are drept la nici o altă remunera- 
țiă din fondul Gestionat.

3. Dâcă corpul profesoral ar constata 
lipsa indispensabilă a vre-unui manual, 
pentru oare nu s’ar afla autor în corpul 
nostru profesoral, atunci la hotărîrea con- 
ferenței, direotorul gimnasial va esorie con
curs public pentru un atare manual. Con- 
dițiunile tipăririi unui astfel de op vor fi 
tot acelea de sub p. 2.

4. Fondul din cestiune se va între
buința în cas de lipsă și pentru ajutorarea 
profesorilor, cari vor faoe esoursiunl scien- 
țifice cu scopul de a înălța nivelul învăță
mântului la șcâlele nostre. Profesorul res- 
peotiv va fi îndatorat, ca la sfirșitul călă
toriei sale să presinte corpului nostru pro
fesoral un raport însoris despre escursiunea 
sa și despre resultatele ei soiențifioe. Asu
pra acestor ajutore corpul profesoral va 
decide din cas în cas.

5. La propunerea direcțiunii orî a 
vre-unui membru din corpul profesoral și 
cu hotărîrea oonferenței banii fondului din 
cestiune pot fi întrebuințați și pentru alte 
trebuințe școlare ale institutelor nostre.

6. Tote hotărîrile corpului profesoral 
în cestiunl d’ale fondului de sub întrebare 
vor fi aduse la cunosoința Eforiei școlare.

7. Fondul din cestiune va pute să 
crâscă și din contribuirl de binevoe și prin 
donațiunl.

Pe baaa acestui regulament con
ferența profesorală din 20 Martie st. 
v. a. c. regulâză edarea cărților di
dactice în punctele următbre:

§. 1) Corpul prof. îndată-oe decide ti
părirea unui manual din fondul nou înfiin
țat, se obligă a tipări 1000 (una miiă) de 
esempl. și a le pune tote broșate gata la 
disposițiunea autorului, ca proprietate a 
acestuia.

In alt sens autorul nu pote usa de 
dreptul său de autor înainte de epuisarea 
edițiunii făcute de corpul profesoral.

§. 2) Autorul e obligat a ceda din 
esemplarele primite: 2 es. pentru cance
laria direcțiunii, 2 pentru bibi, prof., 4 
pentru bibi, societ. de lect, a studenților și 
bibliotecele de clasă, er 7 pentru cărțile 
destinate școlarilor săraol, — cu totul deci 
15 esemplare.

§. 3) Prețul de vânzare în detail al 
cărții îl stabilesoe conferența profes., âr 
autorul la vânzare trebue să observe acest 
preț între tâte împrejurările.

§. 4) Conferența prof, stabilesce nu
mărul tiragiului; ea după trebuință și după 
natura cărții pote decide tipărirea cărții în 
1500, 2000, 2500 său 3000 de esemplare; 
âr autorul nu are voiă a tipări mai multe 
esempl., de oâte s’au stabilit de conferență, 
nici chiar pe spesele sale.

§. 5) Arangiamentul financiar al edi
ției î-1 face comisia esmisă de corpul pro
fesoral. Corectura și revisiile îl priveso pe 
autor.

§. 6) In cașul indicat în §. 4 se sta
bilesc următârele condițiunl, menite a asi
gura tot excedentul de spese al fondului, 
ce trece peste chieltuielile ediției celor 
1000 esempl. obligate (v. §. 1.) împreună 
cu interesele lor:

a) după 1500 esempl. se rețin pentru 
fond 10% din numărul total al esemplare- 
lor tipărite, va căpăta deol autorul (cu 
subtragerea esemplarelor ficsate în §• 2) 
1335 esemplare;

b) după 2000 es. se rețin pentru fond 
12% din numărul total al esemplarelor 
(240-]-15 pe basa §-lui 2); va primi deci 
autorul la disposiția sa 1745 esempJ.;

c) după 2500 es. se rețin pnntru fond 
14% Om numărul total, adecă 350 es.-ț-15 
pe basa §-lui 2; va primi deci autorul la 
disposiția sa 2135 esempl.;

d) după 3000 es. se rețin pentru fond 
15-5% din numărul total al esemplarelor, 
adecă 465 es. Ț cele 15 obligate (§. 2); — 
va primi deci autorul la disposiția sa 
2520 es. —

§. 7) Deoă autorul ar vrâ să tipă- 
râscă plusul de peste 1000 esempl. pe spe
sele sale proprii, are să plătescă în bani 
gata la oassa fondului oostul plusului îna
inte de oe s’ar face arangiamentul cu ti
pografia pentru tipar.

§. 8) Esemplarele reținute pentru
fond se vor păstra de comisia fondului, 
care se va institui și nu pot fi puse în 
vânzare, deoât după-ce esemplarele din 
proprietatea autorului s’au epuisat.

Deoă epuisarea nu s’ar pută constata 
nici după trecerea alor 4 ani de «file dela 
aparițiunea cărții, — fondul pote pune în 
vâncjare după acest termin esemplareleeale 
fără de-a mai întreba pe autor.

§. 9) Autorul cărții tipărite între îm
prejurările indicate în §. 4 nu are voiă a 
face o nouă ediție din opul tipărit din 
fond, înainte de ce tote esemplarele reți
nute pentru fond nu s’au epuisat.

§. 10) Autorul va trebui să-și dea în
voirea prealabilă la tâte punotuațiunile 
de aoi într’o formă valabilă.

§. 11) Dâcă autorul nu ar observa 
orl-oare dintre condițiile stabilite în aceste 
punotuațiunl, fondul are drept a pretinde 
pe cale legală dela densul sâu erecjii lui 
restituirea tuturor speselor efective avute 
cu edițiunea oărții.

§. 12) Banii întrațl după vinderea 
esemplarelor reținute pentru fond, se varsă 
în fond.

Deja corpul profesoral a si ho
tărît tipărirea unei cărți didactice. 
E cartea d-lui profesor Vasile Goldiș: 
„Sintaxa limbei latine pentru clasa 
III și IV gimnasială"T o carte, a că
rei trebuință e simțită de mult la 
școlele medii românescl.

Felicităm din tbtă inima pe d-1 
director Onițiu și pe colegii sâi pen
tru frumâsa și folositârea faptă, do
rind ca ea se aducă râde cât mai 
înbelșugate pe terenul învățământu
lui nostru național românesc. îndem
năm pe tot Românul de bine se se 
intereseze cu gândul și cu fapta de 
frumâsa instituțiune, ce a isvorit din 
inimile iubitore de neam ale bravi
lor noștri profesori dela șcâlele medii 
și comerciale din Brașov.

SOIRILE piLE9.
— 22 Martie.

Călătoria Suveranilor României. Regele 
Carol și Regina Elisabeta a României au 
treout în călătoria lor spre Ab'oazia Marți 
pe la Budapesta unde au dejunat la gară. 
Aid an fost întîmpinațl de consulul ge
neral român cu întreg personalul, de 
mai mulțl membri ai coloniei române și 
vre-o doi funcționari mai înalțl Unguri 
dela polițiă și dela calea ferată. După 
vre-o oră Majestățile Lor au plecat mai 
departe cu trenul Budapesta—Fiume. — 
La Agram au sosit Suveranii români 
la 10 âre sera și au fost salutați la gară 
de Banul Khuen-Hederwary, de generalul 
Hovsetzky, și de primarul orașului Mosin- 
sky, după presentarea celor de față Regina 
României și-a esprimat dorința, de a cunâsce 
împrejurimea orașului Agram, despre care a 
aucjit că este înoântătâre. Primarul și-a oferit 
îndată serviciile ca Cicerone, Majestătile 
lor au descins la „hotelul Prukner". Di- 
minâța la 7 âre au primit pe primarul, l’au 
invitat la cafea, apoi au făcut o plimbare 
prin oraș. Le-a plăout mult ceea ce au 
văflut. S’au interesat cu deosebire de starea 
șoolelor. La orele 9 și 35 minute Regele 
și Regina au plecat mai departe c’un tren 
separat. Primarul a predat Reginei în nu
mele orașului un buchet, pe care acâsta l’a 
primit grațios. Trenul a pornit între stri
gările vii de „Zivio" ale publioului numă- 
ros adunat la gară.

—o —
Lueger și mileniul. „Pol. Ert." scrie 

pe basa inform ați unilor primite din Viena 
următorele: „In pressa din Budapesta s’a 
svonit, că o parte din aristocrația din Buda
pesta a invitat pe Lueger la Budapesta 
din incidentul mileniului. Adevărul e, că 

despre asia nici vorbă n’a fost; fapt este 
și aceea, că făcâudu-i-se lui Lueger o în
trebare în privința acesta, el1 a declarat, 
că i-ar plăcâ să vină la Budapesta și să- 
țină o vorbire din inoidentul mileniului 
Maghiarilor. Când însă ’i s’a făcut cudos- 
cut, că venirea lui la Budapesta ar da 
ansă la demonstrațiunl, Lueger a renunțat 
la intenția de a veni la Budapesta. De 
altmintrelea cei din jurul lui Lueger spun, 
că deși șeful lor nu va veni la Budapesta, 
el insă său în soris^ seu prin graiQ viu se 
va ocupa de Maghiari din incidentul mile
niului, deorece între el și între Maghiari 
asistă unele neînțelegeri, pe cari Lueger 
voesoe să le delăture".

—o —
Principele Ferdinand al României, 

în vederea pleoărei sale la Rusia, cu oca- 
sia înooronărei Țarului, se prepară de limba 
rusă cu d-1 Grigorovit.ză, profesor de Hru
bele slave la șcâla superioră de răsboiti. 
Alteța Sa, cum spune „Timpul", vorbesce 
deja destul de bine acâstă limbă.

—o—
0 mare furtună pe Dunăre. Marți 

între ârele 10%—H dim. s’a deslănțuit 
în portul din Galați o atât de grâznică 
furtună, încât a pus la o crudă încercare, 
pe cei mai vechi și mai experimentați ma
rinari, oarl nu-șl aduc aminte să fi văcjut 
pe Dunăre o atare grozăviă, — scrie 
Galații". Valurile erau atât de mari și ve

neau cu atâta furiă, încât au rupt dela mai 
tâte plutele, împrăștiind tâtă cheresteaua 
de pe ele, care plutea în voia întâmplării 
pe valurile furiâse ale Dunării. Două caice 
mari și o brațeră înoăroată cu cărbuni de 
lemn, lovite de valuri, s’au cufundat. Va
porul oomisiunei europene „Carolus Pri
mus" a avut propteaua de pe cheii! ruptă 
bucăți, și fără presența de spirit a căpita
nului și eohipagiului ar fi putut încerca 
cea mai mare primejdie» La două corăbii 
din fața bursei, li-s’au rupt lanțurile. Toți 
marinarii flotei române sub comanda d-lui 
loct.-colonel Irimescu și a d-lui major 
Barbieri, au fost ocupați ou salvarea pro
priului lor material, imputând da oel mai 
mie, ajutor flecimelor de caice încărcate cu 
producte, cari caice isbite de vÎDt se lo
veau unele de altele, și au fost în primej
die de a se oufunda pe rând. Mai multe 
caice ancorate tot acolo, au pus bandiera 
pe jumătate în semn de doliu, fiind în pe
ricol, der niol oăpitanul, niol proprietarul 
lui, nu se puteau duce în ajutor, oi pri
veau de pe maUcu inima sdrobită, la ni
micirea avutului lor, de cătră elementele 
furiâse. Acestea au fost desastrele pănă la 
ârele 3 p. m., când scriem aceste linii. 
Furtuna continuă cu mai mare furie. Pa
gubele sunt deja enorme, și dâcă la nâpte 
timpul nu se va linișoi, de sigur că se 
vor cufunda o mare parte din oaioele din 
forța portului pline ou grâne; și chiar de 
vor soăpa, proprietarii vor suferi însem
nate perderl, marfa din vase fiind cu totul 
avariată.

—o —
Spălarea piciorelor la curtea diu 

Viena, amăsurat vechiului obiceiă din Joia 
Paștilor, s’a săvârșit și în aoest an cu ce
remonialul obiolnuit, fiind de față membrii 
curții, miniștrii, oorpul diplomatic etc. Ma- 
jestatea Sa a sărutat piciorele la 12 moși 
bătrâni.

—o —
Episcopia Lugoșului. ț)iarului „Drep

tatea" din Timișâra i-se eomunioă „din 
loc competent și din isvor demn de cre
dință", că noua persână oe a luat’o în 
oombinațiune guvernul ungureso pentru 
episoopia gr. oat. română a Lugoșului este 
părintele Dr. Teodor David, fost paroch în 
lezvin, er acum oapelan castrens în Bra
șov. „Dreptatea" mai află, că cu acâsta 
oombinațiune s’ar învoi și Metropolitul dela 
Blașiu.

—o —
Sinodal archidiecesei române gr. or. 

este convocat pe Dumineoa Tomei (12 
Aprilie n. o.) la 9 âre a. m., oând se vor 
începe ritualele bisricescl, după cari va 
urma deschiderea sinodului.

—o—
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Nou abonament
. la

Cu 1 Aprilie f8®G st. v.
ge «leeehide nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii 4'61 ei nostre.

Preșul abonamentului!
Pentru Austro-llngaria:

pe vizn. an. ............................... 12 £L.
pe șese Itjlxlî. ............................... S fi.
pe trei Ivltlî. ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe is-XJ. an. ..................... 40 franci
pe șese 1-ixn.i..................... 20 „
pe trei lumi ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei* 1 * *, 

Mnghiarisarea numelor proprii. „Ma- 
gyarorszâg4 scrie, că vioe-șpanul comita
tului Maramureș a oouvocat o anchetă cu 
scopul, oa din incidentul mileniului să ma- 
ghiariseze numele tuturor oomunelor „cu 
sunet străin4 din oomitatul Maramureșului. 
O acțiune de felul acesta a început și reu
niunea notarilor din comitatul Heveș, care 
a provocat pe toți notarii din țâră, cari 
nu au nume ungurescl, să-și maghiariseze 
numele.

— o—
Promisiune ministerială neînplinită. 

Ministrul de comerciu Daniel făcuse în șe
dința dela 2 Martie a dietei promisiunea, 
că în schimb pentru oassarea tarifei pen
tru vecinia căilor ferate, va introduce cu
1 Aprilie n. o. unele avantagii în favorul 
orașelor din provinciă, preoum ar fi mode
rarea taxelor de călătoria, abonamente etc. 
A trecut însă 1 Aprilie și ministrul nu 
și-a ținut promisiunea făoută în dietă.

—o—
Importul bucatelor din România. 

După datele statistioe oficiale, dela 1 Au
gust 1895 pănă la 31 Ianuarie 1896 au 
fost importate din România în Ungaria: 
77.106 măjl metrice grâu, 1111 orz, 19,220 
cucuruz și 1741 măjl metrice ovăs.

—o—
Antreprenor al otelului „Pomul ver

de4, unul dintre oele dintâi oteluri din 
Brașov, este dela începutul lui Aprilie n. 
o. d-1 G. Sorea. Soirea acâsta va servi 
spre bucuriă număroșilor pasageri români, 
cari de aci înainte vor pută afla în orașul 
nostru un hotel românesc, de prima classă, 
cu grădină frumosă și ou numărose odăi 
elegante. D-1 Sorea, cum aflăm, a luat mă
suri pentru arangiarea din nou a otelului 
cu tote cele trebuinciose, așa oa publioul 
să potă fi servit cât se pote de bine în 
tâte privințele. Reputațiunea, de care se 
bucură d-1 Sorea, oferă destulă garanțiă 
pentru de-a spera, că otelul „Pomul verde“ 
va fi de acum înainte cel mai ceroetat de 
Români.

—o—
Concert. Marți în 7 April n. musica 

militară a regimentului de Infanteria Nr. 
50 va da un mare ooncert în sala de con- 
oerte din loc. Intrarea 30 cr. începutul la 
7’/2 âre sera.

—o—
O societate musicală teatrală sub 

direcțiunea d-lui I. Neufeld va da Dumi
necă în 5 și Luni în 6 Aprilie represen- 
tațiunl în hotelul Europa. Se va cânta 
românesce, nemțesoe și unguresoe. „Temes- 
varer Zeitung4 a lăudat acâstă societate, 
cu deosebire pe sopranista, altista și pe 
comicul. Prețul de intrare 50 or, galerie 20.

Musica corală în armata română.
Cetim în „România Musicală4 urmă- 

târele:
Am văcjut soldații regim. 28 de Do

robanți întorcendu-se dintr’un marș mi
litar prin calea Victoriei și cântând din 
gură ou plăcere, cu multă vioiciune, înso
țiți de musioa militară. Surprinsa acâsta 
stârnise o mulțime de lume. Un adevărat

entusiasm atât printre soldați cât și printre 
oivill!

Părea o armată oe se întorcea în triumf 
dela o victorie!

Noi, care ne-am ooupat despre mu- 
sioile militare, putem cfio® chiar cari am 
propus și susținut întroduoerea musicei oo- 
rale în armată, ne buourăm și felicităm din 
tâtă inima, pe oei ce conduc regim. 28 de 
Dorobanți, cari au înțeles imnortanța mu- 
sioei în armată, a corurilor militare.

Românul fiă militar, fiă oivil, cuprins 
de bucuriă său de întristare, pentru a-șl 
manifesta ceea oe simte : durerea, jalea, ve
selia său fericirea, are din firea sa întot- 
dâuna nevoe de-a cânta.

Am dori să vedem în curând, că in
troducerea corurilor militare să fiă o mă
sură obligătâre pentru tâtă armata și acâsta 
o așteptăm ou încredere dela voința actua
lului domn ministru de resbel, d-1 general 
Budișteanu.

Din cronica „scandatelor europene1*.
Afaoerea lui Carol Pulszky a ajuns 

într’un studiu nou. După-ce a risipit din 
banii publici o jumătate de milion, ce ’i se 
dase cu soopul, de-a arangia un museu 
de bele-arțe, el a fost dus în casa de ne
buni pe cuvânt, că este smintit. De aci a 
fost luat apoi și pus în temniță pe cuvânt, 
că e un criminal.

La începutul acestei săptămâni pressa 
guvernamentală începu de-oată să vestâscă 
lumei, că Pulszky e nevinovat și oă el a 
căciut victimă răutății oposiției. N’a trecut 
însă mult și etă oă se oonstatâ, oă Pulszky 
totuși nu e tocmai așa de „nevinovat", 
precum voia să-1 presents pressa guver
namentală, deore-oe abstrăgând dela alte 
năsdrăvănii, despre 54,000 florenl nu se 
pote soi de loc ce s’a făcut cu ei. 

Se tjioe, oă Augustin Pulszky, 
frate al defraudatorului, a și întors suma 
acâsta, depunându-o în mânile lui Banfî'y. 
Ce privesoe „nebunia4 lui, acesta încă nu 
e constatată. Se fac însă cercetări peste 
cercetări, din cari, după cum se pote con
chide din „bună voință4, ou oare-1 trac- 
tâză pressa guvernamentală, de bună sâmă 
are să ese la sfîrșit achitarea și libera
rea lui.

Nu mai puțin curios este și scandalul 
pețreout ou br. Fejârvary. Seim, că consi
lierul ministerial în pensiune Petru Kasics 
a acusat pe ministrul Fejârvary, oă în ca
litatea lui de ministru a comis abusurl în 
afaceri de bani publiol și în contra consti
tuției. Kasios, oare a ridicat aoeste aousa- 
țiunl în oontra ministrului pe oalea pressei, 
s’a oferit să și dovedâscă cele dise de el, 
dâr ministrul, în loo de a-1 fi tras în jude
cată și a lămuri cestiunea pe calea legei, 
a aflat de bine să-și spele urechea prin 
aceea, că a declarat afaoerea acâsta ou 
afaoerea privată și pe Kasics, pe oare cu 
eâte-va săptămâni înainte îl deolarase de 
nebun, îl provoca la duel.

Acum se întâmpla un alt cas. Nisce 
afirmări, oe le făcuse intr’o epistolă gene
ralul pensionat Huberth, au fost declarate 
din partea ministrului Fejârvâry ca neade
vărate. Din causa acesta Huberth a provo
cat pe Fejervary la duel. Fejârvâry însă a 
întors acum mantaua pe dos și a 418, oă 
el nu consideră afacerea oa afacere oava- 
leresoă, deore-oe oeea ce a afirmat, a afir
mat în calitate oficială.

Cu alte cuvinte: când e vorba de-o 
faptă ministerială a ministrului, acesta e 
afacere privată, âr oând e vorba de-o de- 
olarațiune a lui Fejârvâry, prin oare trage 
la îndoâlă cuvântul unui general, acesta e 
faoere privată.

„Magyarorszâg4, punând față în față 
aoeste anomalii, cjlces că nu ajunge *de-a 
eternisa prin lege gloria aniversărei mile
niului, ci de-odată cu acesta trebue să se 
imprime în petră de marmoră și mulțimea 
de nebunii, ce se întâmplă în acâstă epocă 
a dominațiunei lui Banffy.

Lâ i e r* ai u r ă.
In tipografia „A. Mureșianu4 din Bra

șov a apărut : Căleuză în dreptul Cambial, 

de Nicolau Silvan, advocat și director ese- 
cutiv al institutului de credit și eoonomii 
chioran, — un op de cjilnioă. necesitate 
pentru toți aoeia, cari au afaceri cu bănci 
și ou împrumuturi cambiale. In adunarea 
dela Blașiu a Asooiațiunei transilvane 
toomai a fost vorbă de lipsa unui manual 
de felul acesta, din oare să-și potă câștiga 
cunosoințele de lipsă cu privire la afaoe- 
rile cambiale și aceia, oarl n’au învățat 
legile. Aoestei lipse a corăspuns aoum d-1 
Nilvan prin volorosa sa carte, lucrată după 
oei mai buni autori. Pentru a faoe mai 
plăcută și ușoră studiarea diferitelor lu
crări de specialitate, autorul a urmat sis
temul intuitiv, nisuindu-se a familiarisa pe 
cetitori ou ouonsoințele dreptului cambial . 
Intr’o parte a opului sunt reproduse în ca- 
pitoll deosibiți tdte disposițiunile legei, 
cari se refer la cambii, cum și numărose 
deoisiuni ale Curiei menite a clasifica tex
tul legei. In partea din urmă se află și un 
indice alfabetic, ou ajutorul oăruia cetito
rul pote afla numai deoât instrucțiunile de 
lipsă pentru singuraticile afaceri. — Prețul 
unui esemplar 1 fl. Se pote procura dela 
autorul, înȘomouta mare (Nagy-Somkut.)

*
In editura librăriei Nicolae I. C i u r c u 

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

SCIRI ULTIME.

Roma, 2 Aprilie. „Provinzia di 
Brescia? primesce dela coresponden
tul seu din Massauah scirea, că re
gele Menelik pretinde pentru libe
rarea prisonerilor italieni câte 2000 
de taleri de-ai Măriei Teresia. Avend 
în vedere, că numărul prisonierilor 
italieni este de vre-o 2000, suma de 
despăgubire cerută de Menelik co
respunde la un capital de 14 milione 
lire.

DIVERSE.
0 căldură ne-mai pomenită a fost în 

dilele lui Ianuarie în Australia. Omeni, 
animale și plante au murit, s’au prăpădit 
din causa racjelor oelor fierbinți ale sorelui, 
la cari au mai ajutat și un vâut de nord 
forte cald. In orașul Adelaida temperatura 
la sore a fost 172 grade, âr la umbră 111 ; 
în Melbourne 112; în Hopetown 113; în 
Sw .n Hill 116; în Bourke 118. In orașul 
Bourke din ținutul Neu-Sud-Wales, care 
are 3000 de locuitori au murit într’o săp
tămână 30 de persone de insolațiune sâu 
atac de creerl Mulțl omeni picau pe strade 
și muriau. Pe câmpuri s’au aflat fârte mulțl 
omeni morțl. 0 femeiă, oare sta la patul 
soțului ei ’muribund cădu de-o dată jos 
fără simțiri și cu o oră muri mai iute de
cât soțul el. Un ginere al acestei părechl, 
câud ee ooupa cu pregătirea îmormântărei 
a fost atacat la creerl și pe loc fu și el 
mort. Copii și bătrânii adurmiau și nu ee 
mai trecjiau. Locuitorii dela șesurl au fugit 
la munți; oficiele căilor ferate transportau 
pe omeni fără taxă, numai oa să pâtă 
merge, unde temperatura e mai răoorosă. 
Pasările în sborul lor picau morte la pă
mânt. Milione de pesol au perit din causă, 
că lacurile s’au uscat-. Sămănăturile au 
fost nimicite cu desăvârșire. Fierbințela 
acâsta a fost urmată de mari uragane.

Bismark gimnasist. La gimnasiul re
gesc din Berlin „Friedrioh Wilhelm4 fusese 
înscris odinioră între studenții ordinari și 
cancelarul de fer Bismark, care și-a făcut 
studiele dela anul 1827 — 1830 în acel gim- 
nasiu. Princepele Bismark pe atunol era 
numai un simplu Otto von Bismark, 
dela 1822—1827 Bismark a studiat în 
șeolele medii private numite „Hamann4 
din Wilhelmstrasse și numai după-ce pă
rinții lui s’au mutat în Berlin, s’a dus și 
el la școla „Friedrich Wilhelm4. In regis 
trul primirei lui în analele institutului cu 

data 1827 Septemvre 21 stă soris: „Leo
pold, Eduard, Otto von Bismark, de re’.i- 
giunea evangelică, de 12 ani, s’a născut 
în Schonhausen, loouesoe in Berlin, Behren- 
strasse Nr. 53, fiiul unui căpitan în dispo
nibilitate, se primesoe în clasa a III. b.4 — 
Tinărul Bismark s’a purtat bine în noul 
institut, pentru-că la esamenul dela Cră
ciun din anul 1827 între 62 de școlari 
din clasa lui, el e al 4-lea ou următorea 
oalifioațiune: „E forte brav și serios, tot
deauna e atent și sirguincios, se promo- 
vâză4.

Școlă de hoți. In orașul Simferopol 
din Rusia poliția a descoperit o șoâlă de 
hoți. Un țăran cu numele Ivan Rilski a 
ținut șese băețl la casa lui, cari mai în
tâi furau sub conducerea țăranului Rilski, 
âr mai târdiu, după-ce au fost pe deplin, 
instruațl, lucrau ei de sine. Băeții aoeștia 
șâse aveau datorința să învețe și ei pe 
alții. In dilele trecute le-au suoces a atrage 
la ei și pe un alt băiat de vre-o 13 ani; 
acesta a întrat și el în șoâla de hoți. Câ
teva dile băiatul a petrecut la Rilski, dâr 
după aceea fiindu-i urît de luorul aoesta a 
fugit acasă la mamă-sa și i-a povestit des
pre tote; mamă-sa s’a dus la polițiă și i-a 
spus. Poliția a pus mâna pe „domnul pro
fesor4 Rilski și pe cei șâse „școlari ordi
nari4 ai lui.

Calendarul nou. Calendarul grego
rian, respective calendarul, care s’a făcut 
și îndreptat la porunca Papei G-regoriu 
XIII de astronomul Alvisius Lilius la 24 
Februar 1582, a fost sancționat de Papa 
G-regoriu și primit mai întâi de catolioii 
din Germania la 21 Decernvre 1583, er 
locuitorii evangelicl din Germania au pri
mit oalendarul gregorian numai în luna 
lui Septemvre 1699, oarl întro adunare din 
Regensburg au decis, că în anul 1700 din 
4iua de 18 Februar se sară la 1 Martie: 
Evangelieii din Germania totuși, se deose- 
biau de catolici, că între sărbătorile Pașci- 
lor era o diferență de 8 4fl0 și numai în 13 
Iunie 1777 s’a modifioat la inițiativa îm
păratului Frideric cel mare. Protestanții 
din Elveția au primit calendarul nou în 
anul 1700, și anul următor 1701 se în
cepu de-o dată cu 12 lanuar. Anglia re
cunoscu oalendarul nou numai în 1752 și 
dela 2 Septemvre sări la 14 Septemvre. 
Singnr numai poporale de rit oriental mai 
țin și acnm la calendarul vechiu.

NECROLOG. Erl a răposat aid în 
Brașov Sigmund Steinhart, directorul școlei 
poporale israelite și proprietar al pensio
natului ounoscut sub numele lui.

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.—
Renta de corone ung. 4% • . . 99.—
Irnpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 123.75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 101.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 97.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.75
Imprum. ung. cu premii .... 160.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.— 
Renta de hârtie austr..........................101.10
Renta de argint austr.......................... 101.20
Renta de aur austr...............................122.10
LosurI din 860   147.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 981.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 400.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 366.—
NapoleondorI........................................ 9.5372
Mărci imperiale germane . . « 58.7772
London vista....................................120.35
Paris vista.................................. 47.7272
Rente de oorâne austr. 4%. . . 101.30
Note italiene................................... 43.05

Proprietar: Dru AureB Mureșoams.

Redactor responsabil Gragoriu KSaior.
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ușor de mistuit

s’afiâ în tote magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 
envelopa este provedut cu firma nâstră.

Mostre atrage
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete Cu mostre, cum nu 

s’au mai vâdut până acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
i’eruvien și Dosking' pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r,, asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asoi*tâment forte bogat de LODEN din 
Stina, 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 forte 
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 curată, 
drnu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, se se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Brllnn.
Deposit permanent de postavuri peste ’/2 milione fiorini.

o:1®' Trimiterea numai cu ramburse. “Wi
fix n Vn-nnnnH cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
i'in Inl'nXI rt karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend
UU DU IUI UUUll sub njci 0 condiție marfă. Q

e
Cursul pieței Erasov.

Din 3 April 1896.
Bancnote rom. Cump. 9.48 Vend. 9.52
Argint român. Oump. 9.42 Vend. 9.47
Napoleon-d’ori Cump, 9.50 Vend. 9.53

Galbeni Canap. 5.65 Vend. 5 70
Ruble rasescl Cump. 12772 Vend. 1.28 
Jlărol germane Cump. 58.50 Vend, 59.05 
Lire turoesci Oump. 10 60 Vend. 10 90 
8cris. fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Seson de primăvară și vară

I

Giro-Conte 
la banca 
Anstro-UnM

Cassa de bancă, comisiâne și 
de schimb

NUSSBACHER & BEEB
B A S C TT.■7

Avem onore a recomanda serviciile ndstre în t6te afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:
PlimTIQVS'm Cli monel^8 de aur ti argint, losuri,
ullilipt/l wili HilO.iu.lll hârtii de valore indigene și stre

ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după curbul cțilei.
ÂPPTlinm Qvmiiri Păna la 80°/o diu val6rea cursului pe hârtii de 
lluUlIldlll di dllulll 1) valhre ale statului, scrisuri îonciare și priorități; 

7O°/fl din valdrea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobâudă moderată.
Rescumperăm fără nici o detragere totfeliul de cupâne.

Esmiitffl polițe comercile înriiira inso
piețele Europei, cum și transociene.

n“ cu provisidne mici pe tdte piețele comerciale 
europene și transociane.

în socotelă, corent și bonificăm 
interese după învoire pănă la

Avem onârea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din lână curată,
«W numai "W3

FABRICAȚIE PROPRIE
de postavuri și mărfuri de modă.

Atragem atențiunea On. public asupra Stofelor de par- 
(lesiuri și uniforme, pleduri pentru bărbați, pla- 
ponie 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 fdrte 
potrivit pentru costume de vânat, Havelocks și man
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numerâsă.

WILHELM SCHERG & C-ie.940,5 - 8

BMW

G i ro-Co nto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Nr. IS. ]<=®[
Casa de bancă

Cec-Conto la 
postă nr.969.

CD
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ig

b 
M 
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IB 
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Giro-Conto 
la banca 

imp. germană.

EliDeram Checo
Drimiiii dpuiinprî îu socotâlă’coient ti bonificăm no noth 
1111111111 Hull Uliu 11 interese după învoire pănă Iau 0 llullU, 
ÂtifrilMIll fârte ieftin lnQllTÎ la traSere cu câștigul cel mai mic, pen- 
Aul^llldlll ori și ce lUullll tru diferința cursului.

Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în 
p-'siție ori și ce hârtii de valbre a-le 5inde, după cursul cjilei. —

Suntem la disposiție de a da informațiunî 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 ji streină- 
tate in mod fdrte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații Btrinse cu Filiala Transilvană a BăUCei Ungare de eSCOmpt 
și schimb, suntem în plăci ta posiție dea fîualisa torte avantagios 
t6te trausacțiunile de baucă.
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JACOB A. ABLER,
Piața mare Nr, 1. SÎMÎU. 

vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detragere tot felini de

Promese la 

tote tragerile 
de loterie. 5

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

Revisie de 

losuri gratis.
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Numere singuratice 
din Gazeta Transilvaniei “

& 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

’>
CD

CC

Brașov.
cumpcră și 

cursul cțilei 
rescumpcră 

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

o dobândă culantă:
efectueză încassări de jiolițe, asignațiT, recipise, pe fote 

piețele Europei, cum și transo’ceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 

la 90%;
predă asignațiâ pentru ori și care piață comercială internă 

și externă forte ieftin , asiguatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructa licăre în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5°/0 lietto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale bâucei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5°/0 ale „Albinei14, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcțl aduc 5% interese; 

as'gură forte ieftin ori și ce losuri la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cuisului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


