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Iși string rândurile...
Tripla alianță își strînge rân

durile.
£ Acâsta este cu puține cuvinte 

însemnătatea politică a călătoriei îm
păratului Germaniei în statele alia- 
ților sei și a manifestațiunilor de
monstrative de intimitate între dom
nitorii și curțile lor la Veneția și la 
Viena.

De rândul acesta Suveranii au 
fost încunjurați și de miniștri lor 
și au ținut unii cu alții lungi confe- 
rențe.

Despre ce a fost vorba în aceste 
conferențe, se ’nțelege, vor ave cu- 
noscință adî încă numai cei ce au 
luat parte la ele. Ca întotdâuna însă 
pressa face combinațiunile ei.

Foile englese au accentuat mai 
întâiu ca fbrte probabil, că de astă- 
dată s’a tractat de reînoirea triplei 
alianțe, ba întru câtva de reîncop- 
cierea ei, debrece mai ales legăturile 
cu Italia erau în pericul în timpul 
din urmă de a se slăbi.

Pressa germană a răspuns, că 
n’au tost nici odată în pericul de-a 
se sgudui legăturile dintre statele 
aliate și că și de astă-dată prin că
lătoria împăratului Wilhelm nu s’a 
manifestat decât tăria acestor legă
turi, cari s’au încheiat pentru păzi- 
rea și apărarea păcii europene.

Este cunoscut temperamentul 
neliniștit și pasiunea împăratului Wil
helm al Germaniei de a călători. Nu 
trece lună ca să nu cetim, că a în
treprins o nouă escursiune. Cu tbte 
aceste în timpul de față însăși lo
gica evenimentelor din afară ne face 
să credem, că întrevederile dela Ve
neția și Viena au urmărit de astă- 
dată un scop politic mai însemnat.

De când s’a retras principele 
Bismark, împăratul Wilhelm con
duce singur politica esteribră ger
mană și are ambiția de a juca pre
tutindeni, în tbte cestiunile un rol 
conducător său cel puțin, când e 
vorba de inițiativa altor state, ho- 
tărîtor. In nisuința acesta împăratul 

german este cu deosebire sensibil 
când setratezăde acțiuni diploma
tice, cari sunt de natură a strînge, 
printr’o cooperare, intimitatea între 
Rusia și Francia. Atunci Germania 
emulâză cu Francia în a se aiăta' 
indispensibilă pentru Rusia, când e 
vorba de interesele acesteia.

Așa s’a întâmplat ca Germania 
în mod neașteptat să se alăture anul 
trecut la Rusia și Francia sprijinind 
acțiunea lor diplomatică întreprinsă 
în favorul Chinei și pentru a stem- 
păra pretensiunile Japonezilor la în- 
cheiarea păcii, după răsboiul purtat 
cu atâta succes de cei din urmă.

Și nu numai odată politica ger
mană, arătându-se prevenitore față 
cu Rusia, a venit în conflict cu An
glia, care este mai apropiată triplei 
alianțe prin interesele comune, ce 
le are cu ea mai des în Orientul 
Europei.

In cestiunea egiptenă Germa
nia s’a dat erășl pe partea Angliei 
și acesta nu puțin a contribuit ca 
disposiția Englesilor se se schimbe 
în favorul ei. Intr’aceea însă călă
toria principelui Hohenlohe la Paris, 
deși acesta asigură că s’a dus acolo 
numai în afaceri private, a deștep
tat nouă bănuieli despre atitudinea 
Germaniei, mai ales că foile fran- 
cese comunică ca și sigur că can
celarul german a stabilit o înțele
gere perfectă cu ministrul de es- 
terne francos, după care Germania 
ărăși va coopera și în cestiunea 
Egiptului cu Rusia și Francia.

Rămâne ca viitorul cel mai apro
piat să facă lumină în privința acâsta, 
der e probabil că împăratul german, 
conviDgendu-se, că nu mai merge 
nici cu concurența, ce vrea să-o facă 
politica germană Franciei în a se 
arăta plăcută Rusiei, a voit, ca în 
fața evenimentelor, și în special și 
a celor din Turcia și peninsula bal
canică, să demonstreze, ca se se scie 
în Francia și Rusia, că alianța tri
plă și-a strîns ârășl rândurile și că 
stă gata — a păzi „pacea“.

CRONICA POLITICA.
— 5 (17) April

Alaltă-erl a ținut așa numita depu
tăția ungară pentru cuotă a conferenței, în 
oare s’a disoutat asupra nunțiului deputăției 
austriaoe în oe privesoe oestiunea cuotei, 
adecă a sumelor oe vor avb să le plătbscă 
în viitor cele două state dualiste pentru 
acoperirea cheltuielilor comune. Se asigură 
că nunțiul austriac a fost declarat unanim 
oa neacceptabil și s’a declarat că numai 
cuota actuală se pote admite ca basă a 
disousiunei. Dr. Max Falk a fost însărci
nat ou redactarea renunoiului, în care se 
va accentua din parte unguresoă, că nun
țiul deputăției austriaco pentru cuotă are 
numai scopuri agitatorice, față cu cari Un
gurii stau pe basa legală de pănă acuma. 
Ministrul de finanoe Lukaos a asistat la 
ședință, der la consultare nu a luat parte. 
— Stau prin urmare rău acțiile reînoirei 
paetului.

*
Comisiunea oamerei deputaților în

sărcinată cu studiarea propunerei lui Ap
ponyi privitbre la jurisdicțiunea Curiei 
în afaceri electorale s’a întrunit alaltăerl 
în ședință, luând parte miniștri Erdely și 
Perczel, secretarul de stat Plosz și propu
nătorul Apponyi. Mai întâiu s’a luat în 
discuțiă punctul, în care Apponyi cere să 
se ștbrgă din legea electorală disposițiunea, 
după care numai aceia pot avă drept la 
alegere, cari și-au achitat darea de pe 
anul precedent. Acestă cerere a lui Ap- 
pony însă nu s’a primit în modul propus 
de el. De-asemenea nu s’au primit nici alte 
propuneri ale lui, br altele s’au primit pe 
lângâ unele amendamente și întregiri, cari 
tbte sunt mai mult său mai puțin de na
tură a nu duce la scopul intenționat de 
Apponyi, de-a mijloci puritatea alegerilor. 
Astădl, Vineri, comisiunea s’a întrunit din 
nou. In total, nu prea sunt semne, ca Ap
ponyi să fiă mulțămit ou hotărîrile oo- 
misiunei.

*
Cu ocasia visitei sale la Viena, împă

ratul Wilhelm II a conferit ministrului de 
esterne conte Goluchowski ordinul „Vultu
rului negru, clasa I“, br moDarchul nostru 
Francisc Iosif I. a oonferit cancelarului 

german principe Hohenlohe „Velerea de 
aur“ (Goldenes Vliesz), fiind aceste distinc- 
țiunl cele mai mari și cari se dau fbrte rar 
celor din afară. Ca deosebită atențiune din 
partea împăratului Wilhelm, se spune, oă 
acesta a predat în personă ordinul Vultu
rului negru ministrului de interne conte 
Goluchowski la prândul ourții de Marți. 
Goluchowski ședea la masă în fața mo- 
narchului german și acesta îi dădu ordinul 
întincjend mâna peste masă. Tote se fac 
spre a demonstra tot mai mult intimitatea 
dintre Austria și Germania.

împăratul Wilhelm în Viena.
Alaltăerl a fost mare paradă militară 

pe oâmpul de eserciții (Sohmelz), oare s’a 
început la 6 bre diminbța. Trupele erau 
comandate de archiducele Eugen, de Fel- 
dmareșalii Sommer și Wersebe și de ge
neralul Laitzner. In fruntea generalilor se 
aflau toți arohiducii.

împărații s’au dus la 7 ore la Soh n- 
brun, de unde au înoăleoat pe cai spre a 
merge la paradă. La 83/4 sosi monarchul 
nostru pe Schmelz, în uniformă de mare
șal. Trupele presentară armele și musioele 
intonară imnul, br MajestateaSa înoungiu- 
rat de adjutanți primi raportul comandan
tului de corp și se așetjă în fruntea flan
cului spre a aștepta pe împăratul Wil
helm.

La 9 bre sosi împăratul Wilhelm oălare 
pe un cal mare alb; înaintea lui călărea 
adjutantul general prințul Schonburg, br 
îndărătul lui veneau gereralii germani și 
cavalerii de onore atașați împăratului. La 
sosirea lui Wilhelm musicile intonară im
nul german.

împăratul Franoisc Iosif oălări îna
intea înaltului bspe, plecă de trei-orl sabia 
și-i făou raport, ca comandant al trupelor. 
După aceea ambii monarchl oălăriră pe 
dinaintea frontului.

împăratul Wilhelm merse apoi și se 
așetjă la obelisc. El era îmbrăcat în uni
forma regimentului austro-ungar de husari 
numărul 7, al căruia șef de onore este. 
Monarchul nostru conduse apoi trupele de
filând pe dinaiteasimpăratului german, apoi 
se întbrse cu calul și se aș9(jâ la stânga 
împăratului Wilhelm. După aceea defilară

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Fidelitate.
De Bjomson Bjornstjcrne.

In apropierea locului meu natal trăia 
o păreohe de omeni săraci, dăruițl dela 
Dumnecjeu cu șese oopii. Tatăl cultiva cu 
sîrguință pământul estins, dbr fără valbre, 
pănă când o nenorocire i-a luat vibța și 
nevasta lui rămase singură cu pământul, ce 
se oultiva greu, și cu șbse oopii. Femeia 
însă nu-șl pierdu curagiul; duse pe cei doi 
copii mai vârstnici la ontafaic și de-asupra 
osămintelor tatălui îi jură, că se vor îngriji 
de frații lor și vor ocroti pe mamă, câtă 
vreme Dumnecjeu le va da putere.

Feciorii jurară, ei și-au și ținut ou- 
vântul, pănă când fratele lor cel mai tînăr 
luă taina oonfirmațiunei. Acum însă au cre- 
dut, că sunt liberi de jurământ și cel mai 
în vârstă luă în căsătoria pe văduva unui 
revisor ou dare de mână, 6r celalalt pe 
sora avută a nevestei fratelui său.

Cei patru oopii rămași trebuiau așa- 
dbră să conducă ei întregă economia, deși 
pănă atunci ei inși-șl erau conduși. Și la 
aoesta n’aveau lipsă de oeva curagiu deo
sebit; deja în copilăria s’au obiolnuit să 
țină la olaltă, doi câte doi, ori toți patru, 
er acesta o făceau acum ou atât mai vîr- 
tos, că erau avisațl unul la altul. Niol unul 
nu-șl spunea părerea înainte de oe nu cu- 
noscea pe a celorlalți. Fără de a vorbi, 
între ei se stabilia o hotărîre unanimă, că 
adecă nu se vor despărți unii de alții, oâtă 
vreme va trăi iubita lor mamă.

Mama însă hotărî altfel. Ii succese a 
mulțămi pe oei doi fii mai în verstă, apoi 
împărți proprietatea între ceilalți patru 
astfel, că tot doi câte doi să-și cultive pă
mântul. Lângă casa cea veohiă au edifioat 
una nouă; într’asta trebuia să se mute una 
dintre păreohl, pe când cealaltă ar fi ră
mas cu mama. Der unul dintre copiii stră
mutați trebuia să se oăsătorbsoă, ca să aibă 
femeiă la casă; mama numi fata, pe oare 
ar fi dorit’o de mirâsă.

Nici unul nu se împotrivi, întrebarea 

era numai, care dintre păreohl să se stră
mute și care dintre frați să se oăsătorbsoă? 
Cel mai în vârstă a <4’8, că se duoe dela 
casa părintbscă, dbr nu se însbră, br cei
lalți încă d1S0ră așa.

In sfirșit s’au ÎDțeles cu mama lor, să 
lase fetei alegerea. Intr’o sără mama în
trebă pe fată, oă n’ar veni nevastă în casa 
cea nouă. Ori pe care l’ar dori de bărbat 
dintre frați, să spună, oă dela ea atârnă 
alegerea. Fata disc roșind: da, și dintre cei 
patru a numit pe cel mai bătrân, apoi mai 
tânjiu aucjind, că acesta nu se insoră, ale
gerea a oăcjut pe cel mai tînăr.

Mama află lucrul aoesta așa de deo
sebit.

— El e încă atât de tînăr! Dbr de 
oe nu ceri pe al doile ?

— De oe nu pe al doile? repeți fata 
întrebarea. In tot timpul aoesta ea s’a gân
dit numai la el; pote chiar pentru acesta 
nu l’a numit. Insă ochii ageri ai mamei 
au băgat de sbmă, oă fiiul ei al doilea și 
fata au atragere unul față de altul și ou 
bucuriă vădii unirea lor. După cununiă cei 

doi fii mai vârstniol se mutară din casa 
părintbscă; însă pentru aceea nu deveniră 
străini unii ou alții, oăcl fămilia luora pă
mântul împreună, împreună secerau, aoum 
pentru unul, aoum pentru altul.

După un timp bre-oare mama înoepu 
să slăbesoă și avea lipsă de ^liniște și în
grijire. Feciorii s’au învoit dbr, că vor lua 
în oasă o fată, oare obiolnuia a lucra la ei 
cu diua- Cel mai tînăr trebuia să întrebe 
a doua di pe fată, oăcl acesta o ounosoea 
mai bine. Dbr așa se vede, că feciorul s’a 
gândit mult la ea, căol i-a pus întrebarea 
într’un mod atât de curios, înoât fata a 
credut c’o pețesce, și — a dis da !

Feoiorul se spăriâ strașnic; grăbi la 
frații săi și le spuse în ce situațiă înour- 
oată a ajuns. Toți patru deveniră serioși și 
nici unul nu outeza să grăbsoă. Insă al 
treilea fecior vădii de pe frate-său, că în- 
tr’adevăr el îndrăgesoe fata, și de aceea 
s’a spăriat; își prevădu îndată și sortea 
lui, că adecă trebue să rămână flăcău bă
trân, debre-ce deoă oel mai tînăr se însbră, 
atunci el nu pote să facă aoesta. I-a cădu 

t
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trapele înaintea ambilor monarch!. Când a 
venit la rend regimentul de husari al îm
păratului german, acesta merse în fruntea 
lui și defilâ cu regimentul înaintea împă
ratului Francisc Iosif.

După paradă monarohii se întorseră 
la Schonbruu.

La 6ra 1 împăratul Wilhelm a dejunat 
la regimentul de husari Nr. 7 în oasarma 
din Iosefstadt. Colonelul Strohr a ridicat 
un toast în sănătatea împăratului german, 
esprimând bucuria, că prințul de coronă 
german a fost numit sub locotenent la 
acest regiment. Musica a intonat „Heildir 
im Siegeskranz“, âr împăratul Wilhelm a 
mulțămit oălduros regimentului său, cjicend, 
că cu bucurie l’a condus înaintea împăra
tului amicului său și lăudând esteriorul să
nătos și voios al aoestuia. El bău în sănă
tatea împăratului Francisc Iosif și a arma
tei sale, strigând de trei or! hoch și âljen! 
După dejun pe la orele 2y2 husarii regi
mentului făcură un eseroițiu în curtea ca- 
sarmei călărind pe oai fără șea. împăratul 
Wilhelm privi cu plăcere și lăudă escelen- 
tele eserciții ale husarilor.

De aici merse împăratul german acom
paniat de adjutanții săi la cripta Capuțini- 
lor spre a depune pe cosciugul prințului 
de coronă Budolf, care a fost cel mai bun 
prietin al său, o colosală cunună.

La 5 ore a fost mare prâncj la palat, 
er la 8 6re săra împăratul Wilhelm a plecat 
ou tren special la Karloruhe fiind acompa
niat până la gară de împăratul Francisc 
Iosif.

Tot în decursul cjil0’ de Aprilie 
împăratul german a dat mai multe audiențe, 
între car! șt contelui Goluchowski și am
basadorului Szogyâni.

ț)iarul francos „Temps14 scrie din in
cidentul visitei împăratului Wilhelm în 
Viena: „Trebue să recunosoem, că alianța 
între Austro-lingaria și Germania corăs- 
punde intereselor actuale ale monarchiei 
habsburgice, și că a fost întărită. Acesta 
esplioă sincera oordiaiitate a primitei ce 
a întempinat’o împăratul Wilhelm in 
Viena.

Sinodul archidiecesan gr or.
Sinodul archidiecesan din Sibiiu s’a 

deschis ou festivitățile îndatinate. După ce
lebrarea serviciului și invocarea Spiritului 
Sânt, membrii sinodali s’au întrunit în sala 
cea mare a seminariului archidieoesan. 
După deschiderea presidială, s’a constatat 
a fi presenț! 37 membrii sinodali.

Sinodul și-a început aotivitatea oon- 
stituindu-se definitiv și alegendu-șl diferitele 
comisiunl. Apoi se presentâză diferitele ra
porta și petițiunl, cari se împart comisiu- 
nilor spre studiare.

In ședința a doua s’a ocupat numai cu 
verificarea membrilor aleși din nou, apoi 
s’a acordat concedii pentru 7 deputațî.

In ședința a treia s’a presentat rapor
tul consistonului arohidiecesan plenar — 
după ce s’a autentioat protocolul ședinței 
premergătore. — Comisiunea organisatore 
studiând raportul consistoriului archidiece- 

cam greu, căci și el avea iubită, pe oare 
o îndrăgea — der ce era să facă.

El spuse deci cel dintâiu cuvânt c)1’ 
când, că oel mai bun lucru ar fi, dâcă fata 
ar veni la ei ca nevastă. Se învoiră toți 
cu propunerea lui și feciorii alergară la 
mama lor, ca să-i împărtășesoă lucrul. Insă 
când ajunseră acasă, mama se bolnăvise 
serios, și astfel trebuiră să aștepte pănă 
se va însănetoșa. Când au vâclut base, că 
mama lor nu se va mai ridica, au ținut 
âiăș! sfat și au hotărit, că acum nu fac 
nici o schimbare, ci fata să vină ca îngri- 
jitdrea mamei lor. La asta s’au învoit cu 
toții.

Șâse-spre'tjece ani mama zăcu bol
navă și șese-spie-tjeoe ani o îngriji fiitorea 
mirâsă fără de a cârti și cu răbdare. In 
timful acesta tâtă sera feciorii se adunau 
la patul mamei, — Dumineca și cei doi 
mai bătrâni, ca să rostescă rugăciunile de 
sera. Și mama îi binecuvânta în totă săra 

san plenar, face propunerea, ca pe viitor 
să se întregâscă posturile vacante de ase
sori în senatele școlare, evitându-se pe 
aoâsta cale suplinirile estra-ordinare. Eșcel. 
Sa Metropolitul arătând, că cu puterile de 
acum nu se pot îngriji bine afacerile bise- 
ricesol, insistă a i să da posibilitatea de a 
aplica încă o putere de lucru atunci când 
cere trebuința. După o desbatere merito
rie s’a primit propunerea d-lui Dr. Ioan 
Mihu în care punctul I. despre statul 
personal din reportul oonsistoriului archi
diecesan s’a luat dela ordinea cjilei dân- 
du-se eomisiunei organisatâre, oare în oon- 
țelegere cu Esoelența Sa și ou comisiunea 
financiară să facă o propunere meritorie.

Comisiunea biserioescă spune, oă mulțl 
dintre protopresbiterl nu au arătat ounu- 
niile întâmplate după introducerea căsăto
riei civile. Deputatul Partenie Cosma pro
pune : ca eonsistoriul să oeră completarea 
aoestor date pănă cu finea anului 1895, âr 
deputatul Vasilie Dămian cere, oa să se 
arate și eventualele cașuri în oarl părțile 
s’au mulțumit cu oăsătoria civilă, âr despre 
tote aceste să se facă un raport separat 
pentru sesiunea viitore.

Comisiunea școlară: Raportul consis
torial dat acestei comisiunl spre studiare, 
s’a luat întru tote la cunoscință.

Deorece comisiunea financiară nu și-a 
putut fini agendele sale a urmat raportul 
eomisiunei organisatore oara luând în des
batere regulamentul pentru administrarea 
averei bisericescl în metropolie, și care re
gulament a întimpinat oposiție din partea 
dieceselor, face propunerea, oa regulamen
tul să se dea consistoriului archidieoesan 
având a se pronunța asupra singuraticelor 
disposițiunl și tot-odată a face raport de
tailat pentru sesiunea proximă.

Sinodul eparchial din Caransebeș.
Discursul de deschidere al P. S. S. Episcopului 

diecesan Nieolae Popea.

Christos a înviat!
Domnilor deputațî 1

Cu acâstă salutare frumosă și înălță- 
tore de inimi a bisericii nostre Vă salut și 
eu adl, Domnilor, de bunavenire la epis
copia nostră și mă bucur din inimă, că am 
fericirea a Vă vedea eră întruniți în sinod, 
pentru ca împreună în dragoste și bună- 
înțelegere frățescă să pertractăm afa- 
oerile nostre eparohiale, împreună să ne 
sfătuim asupra lipselor și trebuințelor, oe 
ne impresoră, asupra durerilor și năoasu- 
rilor, ce ne apasă în aoeste timpuri grele 
și de tot seriose.

Se cp00; Domnilor Deputațî, că mai 
mulțl oohl mai bine și mai multe văd de- 
oât numai doi, oă mai multe capete mai 
bine pot judeoa lucrurile decât numai unul, 
că mai multe inimi mai curând se pot în
sufleți și îndemna la săvârșirea lucrurilor 
bune și folositdre decât numai una. P6te 
oă au drept cei ce 4i° așa, dâr numai decă 
ochii aceia vor fi limpetjl și curați, dâcă 
oapetele acelea vor fi sănătose și luminate, 
apte da a judeca și dâcă inimile acelea 

pe rând, pănă când inima ei plină de iu
bire odată înceta de a mai bate.

După mortea ei, cei șâse fii o petre- 
cură la cimiter. întreg satul, bărbați și fe
mei și toți, cari puteau să âmble, se ală
turară la uonvoiul de jale, înainte dască
lul, după el oântăreții, apoi cei șâse fe
ciori mergeau după cosciug, petrecând pe 
bătrâna între căutări de jale la mormâDt. 
După-ce o îngropară, convoiul întreg în
tră în biserică la cununia celui mai tinăr 
dintre feoiorl. Așa voiră frații lui, cari s’au 
înțeles împreună.

Și atunci preotul, fericitul meu tată, 
predică despre fidelitate, cu atâta însufle
țire, aprope estasiat, încât eu eșind din 
biserică credeam, oă munții, marea și tot 
ouprinsul naturii s’au ruinat căcjând pe 
mine.

Delabra. 

vor fi curate șf libere defprejudețe, de pa
timi și de interese particulare egoistioe. 
De-altmintrelea sciut este, oă faptele ome- 
nesol de sunt bune ori rele ne arată trai- 
nioia lor și resultatele, ce le trag după 
sine.

Aeeste vederi, cred eu, oă mai vârtos 
au fost luate în oonsiderațiune Ia introdu
cerea organismului bisericesc constituțional 
în provința ndstră metropolitană. Vor fi 
socotit pdte, pururea vrednicii de pome
nire, autorii aoestui organism, oă prin par
ticiparea tuturor credincioșilor în mod con
stituțional la afacerile comune bisericescl încă 
și mai strîns se vor lega și lipi’ei de bise- 
rioa lor, încă și mai ou mare zel și căl
dură se vor interesa ei de binele și feri
cirea aceleia, formând astfel cu totii îm
preună un trup și un suflet, adecă o for- 
tărâță tare, ca stânca și durabilă pe vecie, 
față ou tdte eventualitățile și furtunile, oe 
s’ar mai descărca asupra bisericii nostre.

Pănă când seim noi să prețuim și să 
ne folosim de acest organism frumos și în 
adevăr constituțional în interesul nostru 
bine ințeles, în parte ne-a arătat trecutul, 
er mai invederat ne va arăta viitorul bise
ricii nostre .naționale, decă și încât îl vom 
soi noi asigura.

Vremile sunt grele, Domnilor, și pline 
de seriositate pentru noi. Greutățile și nă
cazurile urmâză repede unul după altul, 
fără încetare. Anul trecut cu deosebire a 
fost plin de evenimente nefavorabile pen
tru biserica nostră. Cele mai simțitore din
tre aceste greutăți și năcazuri sunt fără în
doială acelea, oare în mod de tot îngriji
tor ne ating libertatea consoiinței nostre 
religiose, viâța nostră biserioescă, și datinile 
și obioeiurile nostre strămoșesci, adecă așa 
numitele reforme politice bisericescl, des
pre oarl a mai fost amintire în sinodele 
nostre anteridre și care pe lângă tdte stă
ruințele și luptele ndstre înoontră vedem, 
oă au devenit legi în patria nostră, ale 
c-ăror urmări pot fi cele mai triste și păgu- 
bitore pentru biserica nostră, decă nu ne 
vom soi afla și apăra pe tote oăile și cu 
tote mijldcele posibile legale.

Dâr e un alt rău și mai mare, Dom
nilor, care e isvorul tuturor relelor și prin 
urmare și al greutăților și năoasurilor nos
tre amintite; un rău, cji*3» care într’un mod 
îngrijitor a început a neliniști și nepăoiui 
lumea creștină, dând năvală cu totă furia 
asupra învățăturilor celor sânte D-c|eescI, 
și răul aoesta este: cuvântul cel păcătos al 
unei culturi și civilisațiunl false, lipsite de 
religiositate și moralitate.

Acest dușman de morte al bisericei 
lui Christos are menirea, cum se vede, a 
abate credincioșii dela calea cea adevărată 
a religiunei creștinesol, a’i înstrăina de bi
serică, a’i face indiferenți ba chiar necre
dincioși în cele religiose, demoralisându-i 
și abătându-i mai pe urmă cu totul.

Asupra acestui dușman periculos să 
ne îndreptăm deci privirile, Domnilor, și 
să ne luptăm cu toți, mio și mare, inteli
gența în frunte, ou totă puterea cuvân
tului și cu totă tăria armelor celor sânte 
ale religiunei și moralității, întărind și apă
rând pe credincioșii bisericei nostre de 
momelele înșelătore și de cursele cele vi
clene, dâcă ne zaoe la inimă credința pă
rinților noștri, așecjămintele și instituțiu- 
nile bisericei nostre și datinele și obiceiu
rile nostre strămoșesol, cari tot-deuna au 
fost fala și razimul cel mai puternic al ne- 
mului nostru românesc.

In credință, Domnilor deputațî, că 
D-Vostră încă veți fi pătrunși de aseme
nea cugetări și simțăminte față ou orga
nismul nostru biserioeso și cu greutățile 
de tot felul, ce ne supără și apasă, și că ca 
fii credincioși ai bisericei nostre dreptmă- 
ritore veți fi resoluțl a apăra interesele ei 
cele vitale pe tdte terenele și cu tote mij- 
locele morale și legale, — implorând și 
aci din looul acesta ajutorul de sus asu
pra lucrărilor nostre sinodale, declar șe
dința sinodului nostru eparchial pentru 
anul acesta de desohisă.

— 5 (17) Aprilie.

Maghiarisarea oficială a numelor co
munelor. Ministrul unguresc de interne, în 
înțelegere ou ministrul de comeroiO și cu 
al instrucțiunei publice, a numit o oomi- 
siune mixtă, care să elaboreze un proiect 
cu privire la stabilirea unor nume „uni
tare14 și „definitive14 pentru tdte comunele 
din țările de sub cordna ungară. In speoial 
eomisiunei ’i s’a dat înărcinarea să inven
teze un mod, prin care, „sâ se potă scrie 
corect unguresce tdte numele de localități ma
ghiare și nemaghiar e1*, — cu alte ouvinte 
să le maghiariseze pe tdte. Comisiei ’i-s’a 
dat mai departe însărcinarea, ca să pro
pună modalitatea, prin oare nouăle nume 
se fiă adoptate nu numai în oficii, ci și din 
partea publioului; numele, cari au mai 
multe nume de aoelașl fel, să li-se dea 
nume nouă eto. In comisiune a fost numit 
oa president faimosul direotor al biroului 
statistic, lekelfalussy; apoi mai mulțl 
membri corespondenți ai Academiei un
guresc!, cassierul „Kulturegyeltu-ului din 
Clușiu și alțl șoviniștl mari și miol. Comi
sia șl-a și presentat deja raportul cătră 
ministrul de interne, care încurând va avă 
să hotărâscă în privința acesta. Pentru de-a 
pute familiari8a mai cu succes publicul cu 
nouăle nume unguresol, „Bud. Hirl.“ încă 
de pe-acuma îșl esprimă dorința, cele vre-o 
60 de diare, ce apar în Budapesta în limba 
germană, să fiă silite a se folosi numai de 
nouăle numiri unguresol, în looul celor 
germane.

—o —
Camera advocațială din Clușiu face 

cunosout, că pe d-1 Rubin Patiția din Al- 
ba-Iulia l’a restituit în postul său advoca- 
țial. Seim, că d-1 Patiția, în urma punerei 
sale sub acusațiune pentru „vătămare de 
ondre“ și pentru „opunere cu forța în con
tra autorităților14 a fost suspendat dela 
eserciarea advocaturei. După ce însă prin 
sentința tribunalului din Alba-Iulia s’a 
constatat, că punerea sub acusațiune a 
d-lui Patiția a fost neîntemeiată, camera 
advooațială B’a vădut silită a-1 restitui în 
post.

—o—
Studenții universitari din Bucuresci, 

oarl au fost delegați de cătră comitetul 
național studențesc ca să represinte tine
rimea universitară din capitala română la 
jubileul „României June14 s’au oprit în tre
cerea lor spre Viena, la Lugoș, unde au fost 
primiți în modul cel mai călduros de că
tră Românii de acolo. Ei au visitat bise- 
ricele și șoolele române din Lugoș, dr săra 
au luat parte la o oonvenire sooială, la 
care a participat în număr fdrte mare din 
inteligenta română lugoșană în frunte cu 
d-nii C. Brediceanu, Dr. Maior, Dr. G. 
Popoviol, etc. — S’au mai oprit universitarii 
bucurescenl și în Budapesta, unde au fost 
primiți cu căldură și însuflețire de tineri
mea română de aoolo. — La reîntoroere 
din Viena, studenții bucurescenl s’au oprit 
Marți la Sibiiu, unde asemenea au întâm
pinat cea mai frățâscă primire a Români
lor și în special a tinerimei. „Tribuna14 ne 
spune, oă. îndată după sosire, tinerii uni
versitari au făcut o visită D-lui Dr. Rațiu 
și l’au salutat în numele universitarilor din 
Bucuresci. Săra a fost în onorea fraților 
buourescenl o frumdsă cină comună la „îm
păratul Rumânilor11, la oare au asistat 
numărosă tinerime și mai târejiu a luat 
parte și d-1 Dr. Rațiu cu familia. Petre
cerea a fost însuflețită. In cjiua următore 
tinerii ospețl au visitat ee e mai de vă- 
4 ut în Sibiiu, dr în dimindța următore s’au 
reîntors la Bucuresol. Au fost cu totul 
șese înșl: G. D. Spinean, rigor, med., V. 
Al. Miculcscu, st. în matern., M. N. Teodo- 
rescu, st. in litere, I. Anei, st. la farm., 
Al. Ciura. st. în drept și V. C. Popovici, 
st. în drept.

—o—
Comisiunea pentru imunitate a dietei 

a presentat dilele acestea următorul rr- 
port oătră dietă: „După afirmarea unor 
martori oculari, deputatul Nieolae Șerban 
a atacat îutr’o berăriă din Făgăraș pe fi-
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birăul de-acolo Jankovics Băla și l’a păl
muit așa, că l’a năpădit sângele și a stat 
sub cură 6—8 4’1®- Șerban s’a lăudat în
loo publio cu acest fapt al său și a ame
nințat, oă va face asemenea și ou ceilalți 
funcționari. Pe basa aoestora comisiunea 
propune să se suspindă dreptul imunității 
față ou deputatul Șerban“.

—o—
Arestarea unui funcționar „de mo

del11. E vorba despre Chudy Hugo, consi
lier polițienesc în Budapesta, care, pe cât 
.ne aducem aminte, a figurat ca representant 
al guvernului ou ooasiunea congresului na
ționalităților. Acest Chudy, după cum spun 
foile budapestane, a fost „întotdâuua pre- 
.sentat oa funoționar de model.11 Dâr și acest 
„funcționar de model11 a fost prins ou 
mâ^a ’n sao și, după ce a fost degradat, 
alaltăeri a fost prins și arestat, fiind aou- 
sat pentru defraudare și falsifioare de acte. 

‘Chudy se pachetase de drum și era să 
fugă, dâr tocmai când era să plece, a fost 
prins. Dâoă și un funoționar „de model11, 
■cum era Chudy, a fost prins cu defraudărl 
:și' înșelătorii, apoi ce să mai credem des
pre alțl funcționari, cari ohiar și înaintea 
Ungurilor trec oa omeni păoătoșl ?!

— o—
Studențl ateiști. Lui „Alkotmâny", 

’i se oomunioă din Szolnok un cas, oare 
caracterisâză în mod atât de olar ateismul, 

■ce se cultivă în șoolele unguresol de stat. 
Patru studențl, cari se ouminecaseră în 
biserioa catolioă, fură surprinși de-un preot 
tocmai în momentnl, când ei eșiau din 
biserioă ou s. cumineoătură în gură, împrin- 

.gându-se la drâpta și la stânga și bătându- 
șl joc de cele sfinte. Când preotul îi în
druma la ordine, unul dintre studențl 
scuipă din gură s. cuminecătură și o calcă în 
picidre. S’a constatat, că studenții erau 
elevi din olassa a VI-a a gimnasiului de 
stat și că profesorul lor, Posch Jenti, e 
unul dintre cei mai zeloși apostoli ai ne- 
■confesionaliiății și, prin urmare, ai ateismu
lui. CaBul aoesta a produs mare sensațiă 
în Budapesta. Deputatul Hock Jănos a 
voit chiar să facă o interpelația în dietă, 
■dâr ministrul Wlassios l’a prevenit, pro- 
mințându-i că va lua cele mai aspre mă
suri atât în contra studenților, cât și-a 
profesorului lor. Astfel Hook a renunțat 
la interpelare. Redaoțiunea lui „Alkotmâny“ 
a trimes pe mai multi colaboratori ai săi 
pa la conducătorii diferitelor, partide, în- 
trebându-i, dâoă în urma unor astfel de 
cașuri mai afiă de cuviință să susțină legea 
privitdre la neconfesionalitate ? Conducă
torii partidelor, cum spune numita foiă, 
au fost aprdpe de acord în a constata, că 
o procedere în causă, fiă ea cât de rigu- 
rosă, nu va ajuta nimic, pe cât timp nu se 
va astupa isvorul, din care curge acest 

■ curent, adecă legea privitore la neoonte- 
.sionalitate.

—o—
Consulate române în Brașov și Ti- 

■anișora. Seim că încă în anul 1888 parla- 
.jnentul român a adus o lege pentru înfi
ințarea de consulate în Brașov. Timișora 
și Cernăuți. Pănă aouma a fost înfiițat 
numai consulatul din Cernăuți, âr cât 
pentru cele-lalte nu sau luat încă nici o 
disposițiă, „Epoca11 din BucurescI, anunță 
acum, oă întruna din ședințele următore 
ale camerei, deputatul G. C. Dobrescu va 
interpela pe guvern asupra meexaoutării 
.legii din 1888 privitdre la înființarea de 
-consulate în Brașov și Timișora.

Mileniul și arestanții. Printr’o ordi- 
națiune ministrul de justiția a făcut cunos
cut tuturor procuratorilor regesc!, ca în 
10 Maid să se țină în închisori o liturgiă, 
la oare să ia parte toți arestanții. învăță
torii închisorilor să țină în aoeea 4’ prele- 
.gerl despre însămnătatea serbărilor mile
nare. In 4iua aoeea arestanții vor fi sou- 

.-•titi de orl-oe pedâpsă, la prân4 vor căpăta 
oarne cu o '/2 porțiune mai multă și două 
4ecl-litre de vin în ondrea mileniului.

— o—
Pentru gimnasiul român din Brașov 

-e numit comisar guv-ernial la esamenul de 
■.maturitate din acest an d-1 Nicolae Put- 

noky, directorul gimnasiului de stat din 
Lugoș. Dintre gimnasiile românesol, numai 
oel din Brașov este numărat de ministrul 
Wlassios între gimnasiile confesionale, pen
tru oarl sunt deja numiți comisarii guver- 
niall.

— o—
Legate. S’au autorisat: Aoademia ro

mână de a primi legatul lăsat prin testa
ment de deoedatul Ion AgaricI, consistând 
în moșia Mora Greoilor și Muntenii-de-Sus 
din jud Vaslui; Ministerul cultelor și in- 
strucțiunei publice de a primi legatul de 
60,000 lei, lăsațl prin testament de deoe- 
data Anastasia G. Barozzi pentru învăță
tura oopiilor săraol. Societatea pentru în
vățătura poporului român de a primi lega
tul de 5,000 lei lăsațl prin testament de 
deoedatul archimandrit Ioil Vasilesou, fost 
stariț. la mănăstirea Cernica din jud. 
Ilfov.

—-o —
Dela Sulina. Dela 1— 7 Aprilie st. 

n. au întrat pe Dunăre, prin gura Sulina, 
31 bastimente, representând o capacitate 
totală de 28.578 de tone. Cel mai mare 
bastiment intrat în acest timp e Biechden 
de-o oapacitate de 1875 tone pavilion en- 
gles, sosit deșert, ou destinația pentru Ga
lați. Dela 1—7 Aprilie st. n. au eșit prin 
gura Salinei 21 bastimente, de o capaci
tate totală de 28.088 tone. Cel mai mare 
bastiment eșit în acest interval a fost B. 
I. Balfour, de o oapacitate de 2681 tone, 
pavilion engles, înoărcat ou grâu, pentru 
Anversa. Dela 2 Ianuarie st. n. pănă la 
7 Aprilie st. n. au întrat pe Dunăre 197 
bastimente și au eșit 110. Adâncimea gu- 
rei Sulinei e de 24 picidre englezescl.

— o—
Cea mai mare minune a esposiției 

milenare ? „Neplap“ un adaus al fdiei ofi- 
ciose a ministrului de agricultură „Fold- 
mivelâsi Ertesitd“ sub rubrioa, „de petre
cere14 scrie următorele: Trei domni călă
toreau spre Seghedin în același oupeu: un 
nâmț vienes, un commis voiageur și un 
oetățean din Seghedin. Nâmțul și agen
tul călător îșl rîdeau de pregătirile ce să 
fac pentru mileniu. Seghedinânul asoultâ 
cât-va timp cum dejoseau splendorea fes- 
tivităței milenare. Când au4i însă pe oommis 
voiageurul 4i°end, că esposiția milenară nu-1 
interesăză,de6rece acolonu va vede nimic nou 
ce nu arfive4utpănăacum — îi ripostă: „Mă 
rog, totuși vă pot asigura, oă l’a esposiția 
nostră va fi ceva ce nici D-Vostră și nici 
alții nu a putut vede în întrega lume“. — 
„Ce anume"? întreba nâmțul. — „Na hăt, 
dâoă nu oredețl, vă voi spune. La esposi- 
țiă va fi espus spre vedere sub stiolă un 
commis voiageur, oare înoă n’a pârlit pe 
nimeni și nicl-odată n’a mințit, apoi va 
mai fi espus un nâmț, care nu e porc de 
cânt11. Acâsta ca ilustrare a sentimentelor 
de iubire, ce le au Maghiarii pentru pro
tectorii lor nemți.

— o—
Regularea liferațielor pentru stat 

în România. Cu privire la participarea fir
melor esterne la liferațiele pentru stat în 
România, consiliul de miniștri a luat nu 
de mult mai multe decisiunl, oarl s’au pu
blicat și în „Monitorul oficial11 Nr. 18 din 
a. o. Cei ce se interesâză de aceste deci
siunl pot să ia informațiunl mai detailate 
deja biroul camerei de comeroiu și indus- 
triă din Brașov.

—o—
0 pușcă cu lumină electrică, țlilele 

aoeste s’a făcut în Prusia o nouă desco
perire. S’au inventat nisce pusol, cu cari 
se piste pușca și noptea pe întunereo. în
dată oe se ia pușca de pe umăr, apare pe 
ea o lampă mică eleotrică și după-ce pușca 
se descarcă, lampa, erășl se stinge.

Coleră. Se telegrafiâză din Alexan
dria, că acolo a iebucnit coleră, producând 
mare neliniște. Mulțl străini au părăsit 
orașul, deși epidemia seoeră deocamdată 
viotime numai în suburbiile arabe.

— o —
Musica orășene^că va concerta Dumi

necă săra, în 19 April, la otel „Europa11, 
începutul la 7*/2 ore. Intrarea 30 cr.

Primarul Londrei și Mileniul.

Ministerul de comeroiil ungureso, prin 
consulatul austro-ungar, invitase la ser
bările Mileniului pe Lord-May  or ul Londrei 
și acest înalt personaj era deja socotit 
printre personele de distinoție, cari vor 
parțioipa la serbări, țliarele din Budapesta 
ohiar anunțaseră acesta. 8’a ivit însă o 
piedeoă. Lord-mayorul Londrei a răspuns 
la iuvitațiunea consulului austro-ungar, că 
forte buouros va merge la serbările mi
lenare, dâcă îl va invita oficial primăria 
Budapestei. Gondițiunea acâsta, care pare 
mai mult formală, nu a putut 6 îndeplinită 
de municipalitatea din capitala Ungariei, 
și âtă pentru ce: Dâoă primăria din Buda
pesta ar invita pe Lord-mayorul Londrei, 
ar trebui să învite pe toți primarii capi
talelor europene. Găzduirea acestora însă, 
cu oinstea cuvenită și potrivit împrejură
rilor, ar costa vr’o câte-va sute de mii de 
florini și primăria din Budapesta nu dis
pune de atâtea fonduri. Din pricina acâsta, 
Lord-mayorul Londrei n’a mai fost in
vitat și nu va asista la serbările Mile
niului.

Nou abonament
la

8ÂZ1TA raâlSILVAIÎH
Cu fi Aprilie st. v.

s’a. deschis nou abonament Ia 
eare invităm pe toți amleii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pis»®sasfi abffiMamemtuiSMiB 
Pentru Austro-Ungarîa:

pe -VLXL ax. ................................ 12 ±1.
pe șese 1-o.xlî ................................ © fi.
pe trei lvuni ......................... - - 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe VL21 3.XX ..... *5:0 fra.33.Cl
pe șese 1-ctni..................... 20 „
pe trei lum ..................... IO „

Abonarea se pote face wiai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei™

Producțiunea teatrală din Hațeg*

Hațeg, 13 April n. 1896
Onorată Redacțiă 1 In ținutul curat 

românesc al țârei Hațegului oând-va erau 
Românii stăpâni peste administrațiă ; acum 
însă politioa militantă a luat din mânile 
Românilor acestă domniă și a asigurat’o 
pentru rassa domnitore ; ultimul bastion— 
magistratul Hațegului — a că4ut în mâna 
domnilor în annl trecut.

Intre ast-fal de împrejurări fiind Ro
mânii esohișl dela terenul politic; li-a ră
mas numai viâța socială, numai aici mai 
pot resufla și produce ceva.

In viâța socială a Românilor din 
țiâra Hațegului „Rnuniunea română de 
cântări din Hațeg“ e un faotor însămnat, 
căoi prin activitatea sa dă ocasiune Ro
mânilor a conveni, apoi sciut este, că prin 
desele conveniri spiritul de asociare se 
cultivă între membrii societății.

0 convenire plăcută avurăm ou ocasia 
representației teatrale ținută în 11 1. c. 
Cn acestă ocasiune au alergat la Hațeg 
toți fruntașii români, încât săra la 8 ore, 
când s’a înoeput representația, sala hote
lului „meiul de aur“ era îndesuită de pu
blic, încât abia mai încăpeau. Programul 
bogat și reputația diletauților era un mag
net puternic pentru atragerea publicului.

S’a jucat piesa „După Teatru11, co- 
mediă întj’un act de I. V. Stefaneili și 
„Rusaliile11, vodevil de V. Alexandri ambe 
piesele au fost jucate cu o dibăoiă proprie 
dilentanților. In piesa „După Teatru11 s’au 
distins d-nii C. PopovicI, S. Negru, d-na 
E. Baiaș și d-șora V. Cutean.

D-1 C. PopovicI a interpretat rolul 
lui Sucilă cu o eleganță admirabilă, d-aa a 
sciut crea, prin ce a secerat aplause bine
meritate. D-1 S. Negru, în rolul lui Mitică 
Bordeanu, president de tribunal, a fost la 
culmea chiămărei sale, încât nu a lăsat 
nimic de dorit. D-na E. Băiaș și d-ra V. 

Cutean au sciut să causeze publioului prin 
jocul lor momente de plăoere, pentru ce 
publioul le-a recompensat prin dese aplause.

Piesa „Rusaliile11 a fost partea cea 
mai plăcută și bine reușită a seratei.

La pășirea pe bină a d-nei Viotoria 
PopovicI n. Vlad în rolul Susanei, publi
cul a erupt în aplause frenetice. Costumul 
național al gingașei dâmne și legeritatea, 
cu care șl-a interpretat rolul nu a lăsat 
nimic de dorit. D-na PopovioT a jucat ca 
o adevărată artistă; durere numai, că avem 
rară ooasiune a-o vedâ pe bină. Pre lângă 
d-na PopovicI în acestă piesă șl-a câștigat 
merite d-1 S. Negru în rolul lui Taohi 
Răsvrătescu, sub-prefeot. Ambii s’au dis
tins și prin cântecele bine esecutate.

Merită laudă încă d-nii A. Eliu, V. 
PopovicI și N. Teodosiu, cari încă și-au 
interpretat rolul bine și ou rutină. Țăranii 
și țăraacele cu costumurile pitorescl au 
făcut efect bun.

Serata a reușit bine și în privința 
materială, căci reuniunea română de oân- 
tărl a obținut un venit curat de 60 fl.

Dorind, oa atari petraoerl să vedem 
cât mai mult, îmi esprim mulțămita mea 
oomitetului reuniunei de cântări, care nu 
a hesitat a arangia acâstă petrecere bine 
reușită.

Myosoțiș,

Procesul de pressă, al »Dreptății/.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.“)

Timișora, 17 Aprilie. Eri seră 
s’a terminat pertractarea procesului 
de pressă al „Dreptății11. Fostul re- 
dector G. Candrea s’a declarat una
nim vinovat în tdte punctele de 
acusațiune și a fost condamnat în ab
sență la doi am închisore, 1450 fl. sub- 
tragere din cauțiune, restituirea cheltue- 
lilor de proces în sumă de peste 200 fl. 
și publicarea sentinței atât în „Dreptatea11, 
cât și în „Foia de Duminecă11.

S’a înaintat recurs..

AVERSE.
Inventatorii chibritelor. Cel dintâifi. 

inventator al chibritelor era cunosout pănă 
acum Kammerer din Viirtenberg. Inven- 
tațiunea șl-a dat’o ia lumină în 1833. Leo 
Chapoy susține, oă ele au fost inventate 
ou doi ani mai înainte de medicul Charles 
Sauria la 1831 și numai lipsa mijlocelor 
l’a împedeoat în esecutarea invențiunei 
sale. El se năsou în Saint-Lothair și muri 
în anul treout.

Epistole prețiose. pilele acestea s’a 
vândut prin lioitațiune biblioteca familiei 
Brentano din Frankfurt; 12 epistole ale 
lui Bethowen au fost vândute cu 3990 
mărol; 24 epistole ale iui Goethe ou 5786 
mărci; Memorialul lui Antonia Brentano, 
care e scris în formă de epistole, a fost 
vândut cu 5000 mărci.

Literatură.
„Fire de tortu, cuprin4end 35 de 

poesii scrise de cunoscutul nostru poet 
George Coșbuc. 0 carte elegantă, cu un es- 
terior plăcut și tipar frumos, cuprin4ând. 
vre-o 180 pagine. La urmă se află și o notă 
cu text în prosă de vre-o 7 pag. Poesiile 
d-lui Coșbuc sunt mult mai cunoscute și 
aprețiate din partea publicului, decât să 
mai aibă* lipsă de recomandare. Un esem- 
plar din acest volum costă 1- fl. și se. află 
de vân4are la librăria editors C. Sfetea din. 
BucurescI, se pote însă procura și prin li
brăria Ciurcu din Brașov.

*
La moră se numesce o mică, dâr fru- 

mosă novelă din popor, scrisă într’un stil 
plăcut și ușor de d-1 T. Simtion. A apărut 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Târgu- 
Jiu în România și costă un esemplar, de 
61 pag. numai 30 bani (15 cr.)

Proprietar: Div ftuFel SSurețianu.

Redactor responsabil £iir>egtwiu
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Cursul la bursa din Viena.
Din 16 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de oordne ung. 4% • • • 98.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4I/2% • 124.—
Impr. ofiil. fer. ung. în argint 472% 101.10
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.95
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.80
Imprum. ung. ou premii .... 157.75
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 140.—
Renta de hârtie austr..........................101.10
Renta de argint austr..........................101.10
Renta de aur austr...............................122.45
.Losuri din 860   146.50
Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 982.—
Aoții de-aleBăncei ung. de oredit. 385.50
Aoții de-ale Bănoei austr. de oredit. 358.50
Napoleondori. . ..................... 9.56
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista....................................120.40
Paris vista.................................. 47.32l/2
Rente de oorâne austr. 4°/0. . . 101.30
Note italiene.................................. 44.10

Cursul pieței Brașov.
Din 17 April 1896.

Banonote rom. Oamp. 9.51 Vend. 9.54 
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50 
Napoleon-d’orl Cump. 9.52 Vând. 9.55 
Q-albenl Oamp. 5.65 Vând. 5.70
Ruble rusesol Cump. 127. y2 Vând. 1.28 
Mărci germane Oump. 58.40 Vând. 59.05 
Lire turoesol Oump. 10 60 Vând. 10.90 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Anmiciun

In noua sală a Concertului 
Sâmbătă, la 6(18) Aprilie 1896 

ultima
SERATA EXTRAORDINARĂ

(inserțiuni și reclame)
Suntâ a se adresa subscrise 

administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ori.

Admîoistr. „Gazeta Trans“.

L’HOMMEMASQUE
Sensațsiar j nouă. "W

Prețurile obicinuite fia teatru.
^esc^^erea casse* s®ra ‘a 7 ore. — începutul la 8 ore precis. 

Tote altele prin placate și afisclie.

Mostre atrăgetăre 1 Seson de primăvară și vară
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete CU mostre, cum nu 

s’au mai vedut acum, pentru Croitori, nefrancate.

Stofe pentru. îmbrăcăminte.
IPerUt'iert și Do siting pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

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

Cine voesce a cumpbra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6rnu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, se se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. ^postavuri" austriace). 
Deposit permanent «le postavuri peste ’/2 milione florini.

M** Trimiterea numai cu ramburse. 'V»
r cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
DQPQ karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de âmenl eu nu vend 
UUllU. sub njci o condiție marfă. g^g

Sosirea si Blocam trenărilor 11 Bram.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: ore — m. dimineța.
Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel; 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după ametjl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4, Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 6ră 46 m. d. am.
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persdne 7 ore 40 m. dim.

*) Acest tren circulâză numai Joia

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul aocel.; 2 ore 45 min. după am, 
Trenul de persone : 7 ore 43 min. 'sera.
Tr. accelerat: — 6re — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin. 
Tr. accelerat; — âre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 6re înainte de amecjl. 
Trenul aocel.: 2 6re 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 8 6re 35 min. dimineța.

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 0 ore — min. sera.

4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.
Trenul de persâne: 3 6re 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 6re 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 6re 40 min. sera.

Dumineca și la sărbători.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reîno 

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

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Administraț. „Gaz. Trails.44

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

i
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Avem onbrea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din lână curată,

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, OavelocliS și man
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numărbsă.

WILHELM SCHERG & C-ie.940,7— 8

G i ro-Co nto 
la banca 

Austro-Ungară.
=>[Cec-Conto la 

postă nr. 969.1=

Casa de bancă
Giro-Conto 

la banca 
imp. gerhiană.

JACOB A. ADLER,
Brașov. Fhța Sibiiu,.

cumperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursul c|il0i C01 mai mare — respective cel mai mic; 

rescum^eră fără nici o detragere tot felini de 
cupone;

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

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

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

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftin , asignatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

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

asigură forte ieftin ori și CC losuri la sorțiri cu câștigul 
cel mâi mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649, 49 50.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


