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Mileniul unguresc.
Brașov, 18 Aprilie v.

Poimâne se va deschide cu mare 
pompă, în presența monarchului, es- 
posiția, ce-au arangiat’o Maghiarii 
pentru înălțarea festivităților mile
niului.

Cu acâstă esposițiă, Maghiarii 
au voit se pi esențe înaintea națiu
nilor culte ale Europei icona des- 
voltărei de-o miiă de ani a statului 
guvernat de ei și a progresului, ce 
l’au făcut în cultură, de când au de
venit și ei nația europeană.

Scopul adevărat al acestor cos- 
tisitore serbări este așa-deră glorifi
carea rassei maghiare și a stăpâni
re! ei peste întreg complexul țărilor 
și al poporelor, ce compun regatul 
ungar de acjî-

De când Stefan Szechenyi, — 
în prevederea transformațiunei tim
purilor, mâDate înainte de curentul 
puternic al ideilor liberale, ce au 
fost desgropate, din întunerecul me
dieval, de marea revoluțiune fran- 
cesă, — a desfășurat în mijlocul no- 
bilimei feudale ungurescl di apelul 
maghiarisărei; de când acest Moise 
al maghiarismului modern a adunat 
în jurul ideilor sale pe domnii feu
dali ai Ungariei și de când învăță
turile lui au prins rădăcini sub con
ducerea baronului Wesselenyi și în
tre feudalii țerei Ardealului: de atunci 
a cuprins pe Unguri din ambele țerl 
setea nesfârșită de maghiarisare, ce-i 
muncesce și chinuesce necontenit.

Acesta sete torturătore este re- 
sultatul frigurilor, ce le-au căpătat 
din spaima, că-șl vor pierde neapă
rat hegemonia în aceste țări, dâcă 
nu vor căuta să se îngrădescă în 
contra povoiului Românilor și Sla
vilor, cum îi sfătuia Secheny, prin 
arma assimilărei și a contopirei cu 
mijlocul lățirei limbei maghiare.

Nu întrebuințați violență, le 
dicea Szechenyi, căci ea se va în- 
târce în contra vostră. Vedeți să-i 
îndemnați cu binele să vă primescă 
limba și dați-le în schimb tăte fa
vorurile posibile, dați le chiar și li
bertatea individuală.

Era prea grea problema pentru 
sângele neastâmpărat al vieți arpa- 
diane. Era grea mai vîrtos pentru 
ea, căci îi lipsia cu desăvîrșire cul
tura, prin care, după sfatul lui Sze- 
cheny, ar fi avut să cucerâscă po- 
pârele nemaghiare, în liniște și fără 
cea mai mică întrebuințare a forței.

Kossuth, Slovacul, a cunoscut 
mai bine slăbiciunile Maghiarilor și 
în fața cucerirei paclnice culturale, 
ce-o propovăduia Szechenyi, a plan
tat stindardul maghiarisărei violente.

împrejurările i-au fost iavora 
bile acestui apostol al contopirei cu 
sabiă și foc, căci cu tot desastrul 
dela Vilagoș, Maghiarii s’au ridicat 
din nou la 1866, cu ajutorul Prusia- 
nilor și al Italienilor, și au reușit a 
realisa alt punct din programa lui Sze
chenyi: căsătoria Ungariei cu Austria.

Acestă căsătoriă, numită dua
lism, s’a întemeiat pe principiul su

premației germane și maghiare asu
pra popărelor din cele două state 
ale monarchiei.

Forma a fost dâr cea recoman
dată de Sze< henyi, însă spiritul a ră
mas al lai Kossuth și de 29 de ani, 
după ce s’a încheiat pactul ungaro- 
austriac, acest spirit își serbeză tri
umful său cel mai mare prin serbă
rile milenare.

Este spiritul intoleranței și al 
esclusivismului de rassă, pe care 
numai o sămințiă curat asiatică, și 
după o miiă de ani de petrecere în 
mijlocul Europei culte, l’a putut 
scote la iveală, îmbrăcându-1 în haina 
înșelătăre a civilisației moderne.

Mai mult ca ori și când Ma
ghiarii sunt adl torturați de acea 
patimă, ce-a deșteptat’o în ei icâna 
ademenitbre presentată lor de Sze
chenyi, — icâna utopică a unui stat 
maghiar unitar, care să se estindă 
dela Pojun pănă la Marea nâgră și 
să aibă rolul conducător în fruntea ■ 
poporelor orientale.

Este în cel mai mare grad pa
tologică starea sufletâscă, în care se 
află aeji hegemonii noștri,

Ajutorați de împrejurări, ridi
cați la un rol decisiv în monarchiă 
și printr’asta la o însemnătate âre- 
care în constelația actuală a legă
turilor dintre puterile triplei alianțe, 
ei se cred ajunși la punctul contem
plat de Szecheny, ca acum, după ce 
s’au întărit, să pâtă risca și cuteza 
tot față cu națiunile conlocuitâre 
nemaghiare.

Este un risic și o cutezare ne
spusă tot ce fac și întreprind Un
gurii dela putere de 30 de ani pen
tru realisarea planurilor lor de des- 
naționalisare.

Când însă merg așa departe, 
ca sub forma și cu prilegiul serbă
rilor milenare să vrea să storcă dela 
Europa cultă recunâscerea și sanc
ționarea actelor lor îndreptate în 
contra limbei, a culturei,a libertății 
și a esistenței naționale a Români
lor, Slovacilor și Germanilor din 
acest stat: acâsta este mai mult de
cât cutezanță, este curată demență.

Europa cultă va asista pâte în 
mare parte la spectacolul, la care 
a fost invitată de cătră arangiatorii 
esposiției milenare. Dâr orl-ce ar 
face, ori cât s’ar svîrcoli aceștia, ori 
cât de ospitali s’ar arăta, în veacul 
acesta, când despotismul nu se mai 
pbte ascunde sub obroc, nu o vor pute 
convinge, că acest stat bogat de po- 
pbre viteze și harnice, și cu îmbelșu- 
gare înzestrat de natură, va pute în
flori și va pute dăinui, când îi lipsesce 
fundamentul dreptății și libertății, îi 
lipsesce lumina și aerul, de care are 
lipsă, ca să pbtă trăi și se se pbtă 
consolida.

Verdictul Europei va fi, sun
tem siguri: E frumos tot ce faceți 
pentru înaintarea rassei vbstre; dâr 
fiți mai întâi drepți, ca să puteți fi 
liberi și vrednici de neatârnarea, la 
care aspirați! Numai atunci veți me
rita într’adevăr numele de „națiă 
europenă11 !

Dela comitetul, ce a fost ins
tituit de „congresul naționalităților" 
ținut astă-veră în Budapesta, pri
mim spre publicare următbrea de- 
clarare-protest din incidentul mile
niului :1

Protestul Românilor, Șerbilor 
și Slovacilor.

contra serbărilor milenare.
Actualii depositarl ai puterii publioe 

în patria nostră, prin un curent artificial 
în Ungaria, și prin risipirea unor sume 
enorme de bani, s’au pus sd însceneze pen
tru ochii Europei o serbare, care de o 
parte e lipsită de orî-ce temeiu istoric, er 
de altă parte trebue să fiă considerată ca 
o vătămare adusă milionelor de cetățeni, 
majorității poporelor, cari alcătuesc patria 
ndstră.

Puterea de stat, în acord cu parla
mentul Ungariei, au crezut de oportun să 
serbeze în anul acesta iubileul de o miie 
de ani al așa numitei cuceriri și al înte
meierii statului prin Maghiari.

Oine ar avă ceva de obiectat în con
tra acestei serbări, din punct de vedere 
patriotic, decă ea ar fi într’adevăr sărbă
torea statului ungar, sărbătorea tuturor 
poporelor din patria nostră comună?

Proiectatele serbări însă sunt menite, 
ca înaintea Europei să arăte: că sunt o 
miie de ani, de când un neam de omeni a 
cucerit patria ndstră, și a subjugat popo- 
rele ei, că acest neam se simte îndreptățit 
și după 1000 de ani, a se considera de 
singurul și esclusivul representant al ideii 
de stat ungar, și a-i da caracterul unui 
întreg, etnograficește unitar. Serbările mi
lenare sunt menite să arăte Europei, că 
statul ungar a fost și este național ma
ghiar.

Acesta însă este un neadevăr istoric, 
care stă în contradicere cu relațiunile et
nografice ale statului nostru și contra că
ruia suntem siliți a protesta sărbătoresce.

Așa numita cucerire a țării, și înte
meierea de stat, ce ar fi urmat din ea, 
este o ficțiune golă, cjidită pe năsipul unei 
poesii în prosă, care mai e și anonimă și 
lipsită de orî-ce temeiu real istoric, o po
veste, care atât de puțină obiectivitate, ba 
chiar atât de puțină verosimilitate are, în
cât nici chiar Academia scințifică maghiară 
n’a putut adeveri său cel puțin sprijini is- 
toricesce întâmplările și evenimentele des
crise de ea, și ce e mai mult, aceeași Aca
demie n’a fost în stare să fixese anul so
sirii Maghiarilor în țeră. Unicul fapt, is- 
toricesce constatat, prin care se face amin
tire neîndoiosă de Maghiari, ca de națiune 
etnică, — răsturnarea marelui imperiu mo
rav, — a fost faptul împăratului german 
Arnulf, la care Maghiarii au avut numai 
rolul de auxiliari, fără ca să fi influențat 
asupra evenimeutelor ulteriore.

Der admițând, că povestea notarului 
anonim a regelui Bela, ar conține un sîm- 
bure de adevăr, ar urma că Maghiarii au 
venit aici ca răsboinicl și cavaleri învin
gători, ca eroi, cuceritori și stăpâni, er 
noi, națiunile nemaghiare am fost popo- 
rele învinse și subjugate, cari am perdut 
independența și esistența națională, și așa 
prin năvălirea Maghiarilor am suferit ne
fericirea cea mai groznică, ce pote ajunge 
pe un popor: și acum să serbăm noi acest 

1 eveniment întristător, acestă grosnică fa

talitate, veseli, mulțămind lui Dumnecjeu 
împreună cu urmașii pretinșilor noștri cu
ceritori și subjugătorl?

Orî-ce sentiment nobil se revoltă la 
o asemenea presupunere ne mai pomenită, 
d»ore-ce ea ar însemna pentru noi o ru- 
șinosă umilire.

Der nu numai așa numita cucerire a 
țării este o poveste, dâr nici primele în
ceputuri ale unei viețe ordinate de stat nu 
dau nici cel mai mic semn despre un ca
racter național-maghiar. Elementul cuce
ritor dominâză de regulă poporele subju
gate, le imprimă moravurile, datinele pro
prii și limba. In patria ndstră însă s’a în
tâmplat tocmai contrarul. Maghiarii au 
primit moravurile, obiceiurile, organisarea 
statului dela poporele nemaghiare și limba 
lor și adl e plină de cuvinte luate din 
cea slavă și din alte limbi. Că rassa ma
ghiară ar fi imprimat patriei nostre ca
racterul maghiarismului, nu se află nici 
cea mai slăbuță urmă, vecurl de-arândul. 
Națiunile Ungariei și-au conservat în tote 
vecurile individualitatea lor bine deter
minată.

In tot decursul istoriei ungare nu 
esistă umbră de dovadă, nici în tendența 
regilor, nici în faptele lor, nici în monu
mente, că Ungaria ar fi avut, fiă și pe un 
singur moment caracterul unui stat națio
nal maghiar. Și nu numai că pe tronul 
Ungariei au ședut regi de diverse națio
nalități, ca Slavi, Români, Germani, Ita
lieni, ci nici în literatură, nici în arte, 
nici în monumentele religiunei, precum 
nici în legislațiune, pănă la anul 1790—1, 
nu se arată nici o urmă de viâță națională 
maghiară a statului și nicăirî nu se arată 
limba maghiară ca favorisată; din contră, 
în „Corpus iuris“, sub cuvântul „Gens" 
s’a înțeles totdâuna totalitatea cetățenilor 
din Ungaria, âr prin cuvântul „Nationes" 
se însemnau națiunile etnice, egal îndrep
tățite, între cari nu era nici o deosebire 
de privilegii și drepturi. O deosebire era 
numai între cetățenii indigeni „nativi" și 
între veneticii și imigrații din străinâtate.

Acesta a fost statul de drept public 
în Ungaria, pănă la art. XVI. din 1790—1 
prin care s’a făcut prima încercare princi
pală de a turbura perfecta egala îndrep
tățire a națiunilor din Ungaria. Turburarea 
acesta apoi a progresat pas de pas, înso
țită pururea de protestele reale și solemne 
ale națiunilor nemaghiare, cari se vedeau 
despoiate din ce în ce de egala îndrep
tățire națională; așa încât cu tote legile, 
ordinațiunile și machinațiunile făcute spre 
subjugarea națiunilor nemaghiare, elemen
tului maghiar nu i-a suoces a-’șl validita 
principiul nedrept al superiorității limbei 
maghiare.

Protestele și apelațiunile de drept au 
urmat necontenit în deosebite forme.

Așa reagisesă necontenit și cu totă 
hotărîrea Croația, âr în anii memorabili 
1848—9, se ridică cele trei popore ale țerii, 
Serbii, Slovacii și Românii, cu armale în 
mâni în contra maghiarisării.

Nisuințele și aspirațiunile, pentru o 
„Orolie", „Voivodat" sârbesc și pentru 
„Autonomia" Transilvaniei, adeveresc, că 
precum în trecut, așa și în dilele mai re
cente, Ungaria n’a fost un stat național 
maghiar, unitar, ci a fost pururea un stat 
poliglot, alcătuit din mai multe națiuni, 
egal îndreptățite.
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Când în anul 1867 s’a introdus în 
monarchiă sistemul dualistic și bărbații de 
stat ai Ungariei au simțit necesitatea ab
solută de a-se împăca cu națiunile conlo- 
cuitore, ei au oreat în 1868 așa numita 
lege despre egala îndreptățire a naționa
lităților. Gând apoi, proiectul acestei legi 
purcecjând din premise false, a încercat să 
introducă ideia de stat național maghiar, 
representanții națiunilor nemaghiare au 
protestat sărbătoresce. Er după-ce proiec
tul a devenit lege, care însă nicl-odată n’a 
fost aplicată, și nicl-odată nu s’au respectat 
acele puține drepturi asigurate în ea, ci 
s’au călcat în piciore, representanții națio
nalităților, câtă vreme au mai fost și de 
aceștia în parlament, au pretins la tote 
ocasiunile respectarea și aplicarea legilor 
sancționate.

După-ce însă ani întregi au rămas 
încuiate ușile parlamentului înaintea na
ționalităților, prin abusurl electorale ne 
mai auclite, â la Neutra și Stomfa, cele 
trei popore, Slovacii, Serbii și Românii, 
s’au întrunit în capitala țerii, în 10 Au
gust 1895, într’un congres, unde în mod 
loial și-au formulat programul, după care 
se pretinde, ca în cadrul intregității statu
lui, fote națiunile să fiă considerate în 
administrația publică, și care program ți
nând sâmă de aspirațiunile națiunilor ne
maghiare, îșl propune se restabilescă admi
nistrarea de stat a Ungariei pe basele ei 
naturale, corăspundătore stărilor istorice și 
etnografice ale patriei nostre.

E luoru firesc, că acest program, 
chiar pentru-că corăspunde relațiunilor is
torice și etnografice ale patriei nostre, tre- 
bue să vină în contradicere cu curentul ar
tificial, produs de actualii depositarl ai pu
terii în țâra nostră.

Sărbările milenare pregătite din par
tea statului, cu tote mijlocele permise și 
nepermise, sunt punctul culminant al aces
tui curent artificial.

Noi considerăm totă scenăria mile
nară ca o amăgire optică pregătită pentru 
seducerea Europei.

Prin acâstă scenărie înșelătore, Ma
ghiarii voesc a dovedi înaintea Europei, 
că poporele Ungariei sunt unite și îndes- 
tulite, deși adevărul real este, că majori
tatea poporelor este neîndestulrtă.

Ei voesc să demonstreze Europei, că 
poporele nemaghiare ale Ungariei într’a- 
tâta s’au asimilat cu Maghiarii, încât sub
jugarea lor de-acum o miiă de ani o ser- 
beză de însă-șl ca o festivitate îmbucu- 
rătore.

Ei voesc să demonstreze, că Ungaria 
prin mijlocirea elementului domnitor, a 
făcut enorme progrese în cultură, și că 
pretutindenea domnesce bunăstare și bo- 
gățiă, deși tocmai contrarul corăspunde 
realității.

Considerând acestă stare de fapt, în 
perfectă consonanță cu adevărul, constatăm 
în modul cel mai serbătoresc și cel mai 
hotărît, că noi, cele trei națiuni ale Un
gariei, — Serbii, Slovacii și Românii, — 
esistăm și în acest an 1896, ca națiuni 
vii indiyiduale, în faptă și în realitate deo
sebite, înzestrate cu tdte atributele națio
nale, ca corpuri naționale, cari nu numai 
în decurs de o miiă de ani, ci într’un 
timp cu mult mai îndelungat ne-am con
servat ființa nostră națională, personalita
tea nostră națională, limba nostă națio
nală, obiceiurile, moravurile, sentimentele 
și consciința nostră națională; și avem 
voința clară și hotărîtă de a esista cu aju
torul lui Dumnedeu, tot așa și pe viitor.

Declarăm tot-oJată, că la aceste ser
bări de caracter esclusiv național-maghiar, 
în multe privințe forte vătămătore pentru 
noi, nici de cum nu luăm parte, ci din 
contră protestăm în potriva acestor scenării 
înșelătore.

Protestăm, că se înscenâză o serbare 
contra căreia se ridică majoritatea prepon- 
derantă a locuitorilor Ungariei.

Protestăm în contra serbărilor, prin 
cari noi suntem înfățoșați ca popore cuce
rite și subjugate.

Protestăm, că și din contribuțiunile 
nostre se face pentru aceste serbări — o 
așa de enormă risipă. 1

Protestăm în contra serbărilor mile
nare, inspirați de cel mai mare patriotism.

Noi dorim să vedem iubita nostră 
patriă fericită și îndestulită.

In împrejurările actuale însă, când 
majoritatea preponderantă a locuitorilor 
Ungariei se simte subjugată, patria nostră 
nu pote fi nici fericită, nici îndestulită.

Dâcă ne-ar fi dat, să vedem Ungaria 
restituită pe basele sale naturale cores- 
pundătore stărilor istorice și etnografice, 
când egala îndreptățire a naționalităților 
ar fi realisată, când fiă-care naționalitate 
șl-ar sci apărată și asigurată individuali
tatea sa proprie, și când cu un cuvânt 
Ungaria n’ar fi patria unui singur popor, 
ci istorica și venerabila „Hnngaria“ cea 
veche: atunci și noi prea bucuroși am săr
bători esistența de o miiă de ani a statu
lui ungar.

Astfel însă, cum se însceneză astădl 
serbările așa-numite milenare, noi nu vedem 
în ele decât atentate nouă asupra esisten- 
ței nostre naționale, preamărirea subjugării 
nostre, — și în contra unei atari serbări 
protestăm.

Budapesta, 1 Maiă 1896.
Comitetul esecutiv al congresului 

naționalităților.

Naționalitățile și partidul poporal.
Ț)iarul sârbesc „Zastava“ din 

Neoplanta publică la loc de frunte 
un articol, în care vorbind despre 
atitudinea, pe care au s’o observe 
naționalitățile, și cu deosebire Serbii 
față cu partidul poporal, între altele 
c|ice următbrele :

Programul partidei poporale încă pe 
de departe nu mulțămesoe aspirațiunile 
Nemaghiarilor, oferă însă la tot cașul des
tule punte de legătură (? ?) pentru un viitor 
pact puternic. De present nu pote fi vorba 
despre un astfel de pact, ci numai după-ce 
partida va deveni factor parlamentar, și 
după-ce se vor manifesta primele fruote 
ale activității sale parlamentare.

Sârbii au multe motive de-a fi pre- 
cauți. Sârbilor nu li-e permis niol-decum 
ca să sprijinâscă acest partid, pănă oând 
el se află în stadiul organisatiunei, oăol 
cine stă bun, că partida poporală nu-șl va 
îndrepta armele contra nostră, îndată ce se va 
fi ridicat cu sprijinul naționalităților în- 
tr’atâta, încât să potă esista fără de 
acelea?

Deci orl-ce încercare a partidei po
porale de a-se apropia de naționalități este 
un lucru zădarnio, pănă când ea nu recu- 
nosce postulatele, ca atari, ale naționalită
ților.

In fine „Zastava1* spune, că de- 
altmintrelea partida poporală are 
perspectivele cele mai frumose. Cu 
pășirea ei a pierdut partidul lui 
Apponyi și puținele șanse ce le avea. 
Dâca îi va succede partidei popo
rale se câștige și numai 60—90 de 
mandate, atunci îi va fi ușor, de-a 
ajunge la cârmă.

Serbia și mileniul.
Ambasadorul sârbesc din Viena 

a primit nota guvernului sârb, în 
care se spune, că guvernul regretă 
de-a nu pute lua parte la serbările mi
lenare. Hotărîrea acâsta nu s’a putut 
schimba, deore-ce esplicațiunile date 
de contele Goluchowski ambasadoru
lui sârbesc din Viena, precum și des
lușirile, împărtășite de ambasadorul 
austriac șefului de cabinet sârbesc, 
n’au fost în stare se delature pie- 
decele Nota motiveză atitudinea gu
vernului sârbesc prin următorele 4 
puncte:

1) Guvernul protestâză, ca emblema 
sârbesoă să stea în șirul stâgurilor Dalma
ției, Slavoniei, Bosniei și Bulgariei.

2) După informațiunile cjiarelor ma
ghiare să va întrebuința ca emblemă mar- 
oa vechiă a Tribalionului, și, oonform ter
minologiei bizantine, sub ouventul acesta 
se înțelege chiar Serbia de astădl.

3) Emblema: oap de vier și săgâtă, 
se află pe stâgurl și sigile ou mult mai 
vechi ale ducatului Serbiei, și in fine dela 
1804—1835, âr din contră nu s’a folosit 
nicl-odată pentru o țâră situată dinoolo de 
Sava și Dunăre. In fine

4) Se argumentâză, că Voivodina sâr- 
bâscă, oare s’a creat prin răscola Sârbilor 
la 1848 contra guvernului lui Kossuth, și 
care a încetat după neîntroducerea consti
tuției, n’a avut niolodată emblemă, și ast
fel nu se pote presupune, oă emblema s’ar 
referi la Voivodină.

In notă se esprimă speranța, oă con
tele Goluhowslci va fi convins, că punctul 
de vedere al guvernului serbeso nu este 
demonstrativ, și oă susceptibilitatea sa nu e 
nebasată. Mai departe se spune, oă guver
nul sârbeso cu tot dreptul pdte ascepta, 
oa punctul acesta să fiă șters din pro
gram, de6re-ce el este de firma oonvin- 
gere, oă guvernul austro-ungar deasemenea 
nutresee dorința de-a delătura tote, chiar 
și cele mai miol neînțelegeri dintre amân
două statele.

In fine în notă este necercat oontele 
Goluchowski, să înteprindă pașii, pe cari 
ii va afla de lipsă; și se c|ice, oă Serbia e 
gata de-a prooede analog ca și celelalte 
state, îndată ce va fi încunosciințată, că 
din program va fi șters în mod neîndoios 
tot, oe se referă la teritorul regatului 
Serbiei.

Justiția maghiară în veacul trecut 
și în veacul present.

In lumină guvernamentală semioficiosă.
II.

Sub titlul „Alexandru Kozma și 
timpul în care trăim11, cțiaral guverna
mental aemioficios „Pești Hirlapu pu
blică un articol de fond, care aruncă 
lumină asupra erei de adl a justi
ției ungurescl. „P. Hirlap“ o carac- 
teriseză ca o eră, de decadență în- 
grozitâre față cu epoca, ce a urmat 
după revoluțiunea din 1848 și a că
ruia representant este celebrul juris
consult Alexandru Kozma.

După-ce arată cu părere de reu, 
că procurorul general al Ungariei, 
Alexandru Kozma e în ajun de a se 
retrage în neactivitate, și că soirea 
acesta a născut în toți cunoscătorii 
vieței publice din Țera ungurrscă 
cele mai vii regrete și tot-odată în
grijire față cu golul, ce-1 lasă amin
titul procuror general „P. ELirlap“ 
(țice:

„Ceea ce face, oa disparițiunea de pe 
scenă a lui Alexandru Kozma să fiă deose
bit durerosă este reounosoerea, că împreună, 
ou el dispare și epoca lui... El a fost destul 
de norooos să stea și să cadă împreună cu 
ea. In periodele de transițiă cum este și al 
nostru, sunt puține aoele figuri, oarl sâ-șl 
trăâsoă în mod armonio viața. In focul idei
lor și al vederilor despre lume, omenii se 
ridică și se pierd; pe unul îl ridică valu
rile, și îl duo o buoată, pe altul îl aruncă 
în afundimea vârtejului; este puternică și 
mare viața, acolo unde se pregătesc nouă 
idei, er cele vechi cad în pulbere, nu se 
pot desvolta; în mediul aoesta de transi
țiă, trăeso numai cei rapaci și cei fără de 
caracter, ba ohiar numai soursura aoestora, 
deorece și în lipsa de caracter pote fi oa- 
racter și o trăsătură mare. Alexandru Kozma 
îșl trage rădăcina din vâoul de oțel al re
voluției și ființa lui liberală a trăit o viață 
ou timpul său. Cu el a fost copil, ou el a 
fost june și cu el a îmbătrânit. Lui i-a fost 
ușor de a trăi o viață mare epooală. Suc
cesele lui au fost succesele epocei. Libera
lismul său a vibrat în atomii atmosferei în- 
tr’o mișoare universală...

Perioda acesta și cei născuțl în ea se 
cufundă înaintea ochilor noștri în afundimea 
mare a istoriei. Liberalismul e pe duoă și 
foourile sale artificiale se întuneoă unul 
după altul. In oficii se înouibă iviața ne
fructiferă de diler a birocratismului, care 
trăesoe de pe o di pe alta, și în iipsa de 
vederi mai largi trăesce numai pentru sine. 

Ca și oând ar sta în preajma unui potop, 
fiă-care se nisuiesce să-și pună în rând nu
mai barca sa, pentru ca să se mântuâsoă, 
să mântuâsoă pe ai săi și să-i țină deasu
pra apei. Cestiunile publice, drepturile al
tora, ce merg paralel sâu se contraoarâză, 
au devenit concepte sterpe, uscate, ou care, 
ca și ou găteje, putem să ne îucăldim sin
gur numai cuptorul propriu. Viâța liberală, 
în care puteam încă înoăpâ cu toții, îșl 
schimbă looul cu o lume, în care numai 
noi înși-ne avem loo și în trecerea aoâsta 
totul piere, ce am ținut păn’ acum de bun, 
frumos și cinstit.

Unde în viața publioă s’a înrădăoinat 
considerarea escesivă a personei, acolo viâța 
de drept nu rămâne scutită de acâsta. Deja 
și pe apusul lui Alexandru Kozma a cădut 
umbra destruoțiunei. Deja fiind în viață a 
vădut el cum pier din memoria discipuli- 
lor săi învățăturile sale pline de iubire 
de om și de adevăr, ou oarl învăță
turi a orescut âmetl în tagma procurori
lor ; și în retragerea lui, el vede cum se 
nimioesoe tot, oe a plantat spre mărire, 
aotivitatea nobilă a unei vieți lungi. Decă e 
filosof, atunci îl va consola consciința, oă 
împreună ou el se nimicesce și epoca sa. 
Der ore cine e atât de obiectiv, ca nimi
cirea idealelor sale mari să nu i-se pară 
identică cu nimioirea tuturor idealelor lu- 
mei, și să nu i-se pară astfel, ca și când 
viâța lui, deși e finitul unui șir de lucruri 
nobile, a fost zadarnică?

Ce-i drept noi, cari nu credem în 
peirea lumei, avem firma speranță, că după 
trecerea acestei ere, ârășl vor resări Țilele 
mari ale umanității. Timpul nostru sâmănă 
cu-o pădure îngropată în veacurile stră
bune, oare stinsă, îmormentată, a însemnat 
finea unui sistem de plante mărețe, dâr 
oare în întunereo Drefăcându-se în oărbuni 
după trecerea unui timp îndelungat a vă
dut din nou lumina cjilei, căldura și lumi
na lumei nouă. Așa va fi și cu noul timp 
de care vorbim, der pănă când în perio
dul de treoere ne vom preface în oărbuni 
și ne vom îmormânta, vai de aoela, oare 
va trăi în acest period.

Viâța de drept a epooei, ce se pre
face în cărbuni, decurge în însăși discom- 
punerea chemică a materialului ei. Nu esistă 
nici drept, nici simț pentru dreptate în dreptul 
civil, nici echitate, nici simț de drept în dreptul 
penal. Nimicirea totală a credinței în drept, 
cea mai sigură prevestitore a transformă- 
rei interne a societății, nicăirl nu apare 
atât de evidentă, ca în dreptul penal, care 
este păzitorul tuturor drepturilor sociale. 
Pravestitâre neîndoelnică despre transfor
marea apropiată a dreptului penal este dis- 
posițiunea justiției penale, înmulțirea de
lictelor de stat și manuarea lor artificială, arbi
trarietatea judilor, volnicia procurorilor și 
discon8iderarea totală a libertății perso
nale.

Cel ce a urmat cu atențiune viâța de 
drept din anii ultimi, din forte multe ca
șuri a putut esperia flecsibilitatea cognițiu- 
nei jucților față de cei de sus și promptitudi
nea grabnică, când e vorba de „mântuirea* 
ordinal în stat. Odinioră aoesta n’a fost așa. 
Procurorii și judecătorii maghiari de atunol 
n’au tremurat pentru națiunea acesta li
beră din causa orl-cărei vorbe libere și 
din causa orl-cărei scrieri, și țârei i-a mers 
forte bine ou conoeptul acesta liberal. As- 
tăcjî partea cea mai mare a judecători
lor dela tribunalele penale nu se ocupă 
decât cu prigonirea delictelor contra sta
tului și procurorii cu o dibăcia de jongleri 
se nisuesc a împinge pe judecătoriile in- 
feriore, ca se persecute pe basa legilor 
comune delictele de pressă și se maltra
teze cu gendarinî și cu judecători de in- 
strucțiă tipăriturile, și pe cei ce le lă
țesc cu autorisarea și omiterea legei nostre 
de pressă constituționale.

Acâsta nu e școla lui Alexandru Koz
ma. Unde pote proourorul deține pe un 
om, oare este pedepsit pentru politisare 
fără cauțiune, pe basa unei legi învechite, 
proste și nepotrivite timpului nostru — 
sub cuvent, că se pregătesoe să fugă (în 
alte locuri unor asemeni 6menl mai ales 
dâcă sunt „agitatori periouloșl“ li-se dau 
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cheltuelele de oălătoriă, numai să fugă), — 
acolo nu pote să fiă în bună renduială ser
viciul public; și unde judele pedepsesoe pe 
cineva, oare n’a păoătuit alta, decât oă 
n’are bani pentru politisat, cu-o pedepsă 
toomai așa de mare, ca și oând ar fi 
defraudat său ar fi înșelat, acolo dreptul 
nu mai stă în serviciul adevărului, ci al 
autorităților; și aoesta nu e școla lui Ale
xandru Kozma. S’a pierdut pe totă linia 
aoea ambițiune nobilă, pe care a prese- 
rat’o fostul prim-proouror al Ungariei.

...înainte, înainte, peste, vii și morțl, 
peBte cadavrul adevărului și mormântul 
dreptului pănă la finit — de ce să nu fiă 
acesta strigătul deregătorului judelui și pro
curorului, dăcă el este strigătul de luptă 
al tuturor. N’ar fi adevărat fiiu al șooie- 
tății, deoă ar fi altul: n’ar înțelege mora
lul timpului său și n’ar fi judecător vred
nic, dâc-ă ar devia dela aoest principiu; 
der atâta totuși e sigur, că acestea nu 
sunt nisuințele idealelor vechi, și nu sunt 
învățăturile lui Alesandru Kozma.

Nu e surprinzător, că Kozma, care 
a putut să fiă și președintele Curiei, a ră
mas tot la proouratura sa supremă, și a 
rămas și după-oe i-au smâncit din mână 
fascele primului aousator pubiio al țării și 
l’au degradat la postul unui prim-proouror 
de district, ca și când n’ar representa mai 
mult decât un coleg de al său din provin
cia? Der așa este, că toomai in fidelitatea 
față cu ofioiul său și în iubirea cătră el se 
esprimă timpul treout și nou și deosebirea 
între omeni, umanitatea adevărată a lui 
Alesandru Kozma și umanitatea plătită a 
următorilor și colegilor săi. Dâr Kozma nu 
s’a vătjut numai pe sine degradat prin de- 
oentralisarea tablelor. Decât faptul, oă pro
curorii Ungariei nu mai funoționăză sub 
conducerea și dirigerea juridică a unui 
procuror suprem, Kozma a vă^ut o lovi
tură și mai tare în contra vieții de drept 
penal a țărei, înțelegând, că de acum îna
inte tagma procurorilor va fi guvernată 
prin ordonanțe din minister, și nu va fi 
nimeni, a cărui autoritate să se oontrapună 
escesului de putere...

In acest timp de deoadență e dealt- 
mintrelea mai bine, deoă âmenii așa de 
integri oa Kozma să dau la o parte din 
cale. Asemeni de mamuți sunt numai pie- 
deol pentru transformări. Cu oât mai puți
ni omeni adevărațl vor mai rămânea din
tre cei bătrâni, cu atâta mai curând se 
va fini epooa distrugerei și se va deschide 
porte timpurilor nouă. De geba, dealtmin- 
trelea nu trăeso în lumea acesta. Ori că 
sărtea ne-a desbinat pentru epooele per
fecte, ori pentru cele de transițiune: din 
transformarea a tot ce e mare și slab s’a 
desvoltat ou necesitate un simț de drept 
mai frumos și mai nobil, deosebit de sim
țul de drept ce domnesoe ac}!, decât oare 
mai păcătos numai în Roma sa putut vedâ 
pe timpul imperatorilor.

SOIRILE DILEi.■
— 18 (30) Aprilie.

Din causă, că lucrătorii serbeză (țlua de 
1 Maiu n. iliarul nostru ca și tote celelalte foi 
din Brașov nu va apare mâne.

—o—
O scrisore a d-Ini Dr. Weigand. Cu

noscutul filoromân, d-1 Dr. Gustav Weigand, 
profesor la universitatea din Lipsea, mulță- 
mind pentru diploma de membru onorar 
al Asooiațiunei, a adresat Comitetului aces
teia următârea sorisore : „Lipsea, 10 Martie 
1896. Onorabilei Asociațiunea transilvană. 
Din incidentul trimiterii diplomei de onore 
me foloseso de ooasiune a’ml esprima mul
țumită mea oea mai intimă pentru înalta 
onore, de care mi s’a făcut parte, și a’ml 
repeta promisiunea, că nu am dorință mai 
fierbinte, decât să contribueso după debilele 
mele puteri la înaintarea oulturii și sciin- 
ței românesc!. — Cu deosebire m’am bu
curat, că revista D-Vostră „Transilvania", 
pe care ați avut bunătatea a mi-o trimite, 
oferă publioului un ouprins atât de meri- 
tos și folositor, încât trebue să-i dorim lă
țirea oea mai mare posibilă. — Deoă cu- 

noscețl D-vostră un abiturient talentat, lip
sit, care doresoe să se dedioe studiului fi- 
logiei moderne, Vă rog să-l îndreptați la 
mine, eu îi voiii da in curs de doi ani lo
cuință liberă, încălzit, luminat și dejun gra
tuit. — In semestrul proxim voifl țină un 
colegiu asupra „oercetărilor de dialect" pe 
terenul limbisticei române, prin ce sperez 
a atrage și dintre Români colaboratori spre 
ținta ce mi-am prefipt de a faoe scrutări 
pe întreg terenul limbisticei. Cu distinsă 
stimă devotat: Dr. Gustav Weigand m. p.

—o—
„Enciclopedia Română.'4 Luorările 

pregătitore pentru Enciclopedia inițiată de 
Asociațiune, după oum cetim în „Transil
vania", înainteză acum ou pași repedî, așa 
oă fascioulul prim va putâ să apară nes
mintit înoă în decursul verei. întreprinde
rea se buoură neîntrerupt de simpatiile și 
sprijinul oercurilor nostre soiințifioe-literare 
— Zice numita fâiă — și numărul colabo
ratorilor s’a mai sporit cu vre-o 22 de inși. 
Dedrece numărul esemplarelor, în oare se 
va tipări Enoiclopedia, se va fixa în pro- 
porțiune ou abonameutele intrate, doritorii 
de-a ave aoâstă Enoiolopediă sunt invitați 
a trimite oomandele cât mai îngrabă la 
biroul Asooiațiunei, ori la editorul W. 
Krafft în Sibiiu. Este de dorit, oa să se 
facă înoă de aoum un număr oât mai mare 
de abonamente, dâreoe suma destinată pen
tru ilustrațiunl oresoe în proporțiune cu 
abonamentele asigurate ..și astfel publica- 
țiunea va fi ou atât mai bogat ilustrată, 
cu cât mai multe abonamente vor întră 
înainte de-a începe ou tipărirea.

—o—
Aprobare „patriotica". Guvernamen

talul „Kolozsvâr" publică oirculara Metro- 
politului Miron Romanul în întregul ei și 
observă, că cancelaria metropolitană din 
Sibiiu a avut bunătate a-o trimite șî lui, 
adecă cliarului olușian. „Suntem convinși", 
încheiă „Kolozsvâr", „că disposițiunile pa
triotice al Metropolitului vor fi întimpi- 
nate ou reounoscință din partea tuturor".

Cununia și logodnă. D-1 Emiliu 1. 
Marca din Silvaș, absolvent de teologiă, 
se va oununa Duminecă in 10 Maiă n. o. 
cu d-ra Leontina Bighian, din Bercheșul de 
Câmpiă, fost elevă în internatul Reuniunei 
femeilor române din Brașov.

— D-1 Moise Brumboiu, absolvent de 
teologiă, s’a logodit cu d-ra Eugenia Chi- 
șerean, fiica d-lui cooperator Demetriu Ohi- 
șerean din Făgăraș.

Adresăm sincere felicitări tinerelor 
părechl 1

—o —
Mnsica orășendscă va concerta mâne 

diminâță, la 7 ore, pe promenadă.
—o —

3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 
ocupațiunl sedentare sunt prafurile Seidlitz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuitei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilnic prin poște de cătră far
macistul A. Moll lifer autul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să să 
ceră preparatul lui Moli provădut cu marcă și 
subscriere.

Alegerea de deputat dela Teaca.
(Coresp. par. a „Gaz. Trans.1')

Teaca, 27 Aprilie 1896.
înainte cu câte-va săptămâni a răpo

sat fostul deputat dietal al oeroului Teoei, 
Br. Kemeny Jânos. Lucru sciut, că ceroul 
fără representant în dietă nu pote să 
rămână timp îndelungat, de acea mani 
proprietari din aoest cero bucurându se, 
că li-se dă ooasiune a mai mânca un pa- 
prioaș, p6te încă nici nu s’a recit bine Br. 
Kemâny. și numai decât au publicat con
vocarea la o ședință, spre a se înțelege, 
că cine ar fi personă mai aptă pentru a 
ocupa scaunul lui Kemâny. In convocare 
figurâză și numele marelui Român Orisân 
Eugân, crescut cu prescură românâscă, — 
fiul fostului protopop în Reghin, Mihail 
Crișan ; oelalalt sub numele Moischis Ist
van, pre care D-vostră M. S. D-le Redac
tor, îl credeți de Român, — permiteți-ml 
a vă aduce la cunosoință, că nu e Român, 
ci Sas curat, directorul postai din Batoș.

In ședința consultativă, ținută în 18 
Aprilie n., voturile s’au concentrat asupra 
fisolgăbirăului Dozsa Endre, căruia amăsurat 
cuvintelor: „pănă escl în lume, sbate-te 
pentru nume", tot titlul de „Măria Sa" i-a 
trebuit. Aoum și-a ajuns scopul, pentru- 
că în Ziua de 22 April, Maghiarii și Sașii 
în majoritate l’au aclamat de deputat die
tal ou programa guvernamentală.

La 1 oră d. a. a urmat papricașul în
soțit de litre de vin. La acâsta au parti
cipat și doi preoți români inoonscii de 
chiămarea lor, oarl numai atunci să văd 
sătui când pot mânca și bea de pomană.

Ca să-i ounoscă lumea, aflu de bine 
a-le pune numele aici, cel dintâifi este : 
loan Câmpian preot în Băița, — „hic niger 
est, hune tu romane caveto* — care nu 
numai, că a luat parte la banchet, dâr 
nu s’a rușinat nici a pune până roșia în 
pălărie cu iscripțiunea „Eljen Dozsa Endre* 
și a-o purta tâtă Ziua prin Teaca, ba chiar’ 
.și în parochia sa în cțdele dinaintea alegerei. 
„Finis coronat opus*, în sera alegerei a 
luat parte și la conductul de torță, precum 
și la balul ce s’a dat în onorea alesului 
deputat.

După cum se vede, preotul I. Câm
pian, după ce nu a purtat nioî un Z’ar *n 
totă vieța lui, — deși a erezit dela părinți 
o avere de aprope 6000 fl.; și a primit 
zestre cu nevasta o avere tot atât de mare, 
— afară de foia „Unirea", pe care și așa 
i-o solvesce biserica, nu scie, cum stă oau- 
sa nostră națională. S’a dus, ticălosul, la 
alegere de deputat, deși nu a avut nime
nea lipsă de votul lui, nefiind oontra can
didat.

Al doilea păcătos este loan Rațiu, 
preot în Filpișiul mic, care e un om forte 
simplu. El a oomis anul treout o crimă 
națională și mai mare, cerând chiar el 
școlă de stat în parochia sa, denunțând 
pe mai marii lui bisericești ministeriului, 
pentru-că nu l’au împărtășit din ajutorul im
perial, deși a fost împărtășit în tot anul 
nu numai din ajutor, ci încă și din casa 
oierului, pentru cari fapte, firesoe, și-a 
luat pedâpsa nu chiar în măsură meritată. 
Nici nu ar’ fi demn a mânji colonele Sti
matei „Gazeta" cu faptele și numele 
unui ticălos oa aoesta, der am făcut’o 
numai ca să vadă lumea, că ce soț minu
nat și cinstit și-a aflat preotul I. Câmpian 
întru prea mărirea și alegerea fisolgăbiră
ului Dozsa Endre de deputat dietal.

In fine, după ce sus numiții preoți, 
după cum am Z*s ma‘ sus> nu au n’cî unu^ 
nici un Ziar, — ȘÎ pote că ®i ni°î aQum nu 
soiu și nu vor sol, oă ce pas greșit au 
comis, — am onore a Vă alătura un tim
bru postai â 15 kr., prețul a doi numeri 
din „Gazetă", cu rugarea ca să bine voițl 
a-le trimite și lor oâte-un număr din aceia 
în cari se va publica aeăstă corespon
dență.

— U.-

Be aSe mâllemuiuL
Din tractai Booleanului (S.-Dobesa) 

Aprilie 1896.
Un povoi de ordinațiunl pentru mi

leniul unguresc se emaneză și în traotul 
Becleanului, dela episoop, dela comitat, 
dela inspectorul școlar comitatens și dela 
protopop.

D-1 Michail Făgărășan, sub Nr. 100/96, 
dă un lung ciroular cătră preoți și învăță
tori, învățând pe toți, oum să serbeze mi
leniul ungureso.

Oând și un bărbat ou trecut națio
nal, ca protopopul Făgărășian, alunecă și 
se face codă la topor, atunci nu seim ce 
să mai Zicem.

La ce aspireză ore d-1 protopop să 
ajungă cu de acestea? Noi nu putem sci 
oe veneză, căol avere are destulă, rang 
are, fiii îi sunt cresouțl și așeZațl. Oe mai 
vre dâr? Ori dâră vre să-și strice numele 
românesc, oe l’a avut pănă acum ?... P

Trâba d-sale, noi suntem necesitați 
pe acestă oale să ne arătăm indignarea și 
părerea de rău pentru acestă faptă.

m.

SOIRI ULTIME.
Bucurescî, 29 Aprilie. Comitetul 

național studențesc a convocat pe 
studenții din Bucurescî la o întru
nire în sala Orfeu pentru a se con
statul asupra mileniului. Au fost de 
față aprope 200 de studenți. După 
vii discuțiunî s’a hotărît ca în cjiua 
de Sf. Gheorghe se se țină un mare 
meeting la șosea și o manifestație 
pacinică de-a lungul calei Victoriei. 
Stndenții și cetățenii se vor aduna 
în Cișmegiu și de aici cu musica în 
frunte vor trece în procesiune prin 
Bulevard și calea Victoriei pănă la 
șosea. In cjiua de 2 Maiu v. aniver
sarea adunări naționale române din 
1848 în Transilvania, studenții și 
cetățenii vor pleca cu un tren spe
cial la Comana și de-acolo la Călu- 
găreni, unde se vor pronunța mai 
multe discursuri la monumentul, 
care arată victoria strălucită repur
tată de Mihaifi Vitezul în contra 
Turcilor. Cheltuelile vor fi acoperite 
prin o colectă, ce se va face de 
studenți. înainte de aceste manifes
tații se va lansa un manifest în con
tra mileniului.

DIVERSE.
Întrebuințarea eterului în Norvegia. 

In anii din urmă în Norvegia, ca să îm
piedece pe omeni de a mai bea beuturl 
spirtuose, s’a urcat forte tare prețul spir- 
tuoselor așa, că în multe orașe tote câr- 
ciumele au trebuit să fiă închise, în acele 
cârciume, cari au mai rămas, în sărbători 
nu-i iertat să se vândă beuturi alcoolice. 
Din causa aoâsta âmenii au început a în
trebuința alt mijloc amețitor în looul ra
chiului. Aoest rnijloo este eterul. Norve
gienii, pentru ca să împiedece acest reu, 
au decis, ca eterul să se vândă numai în 
sticluțe de 20 kom.

Șerpele și puii sei. Este lățită cre
dința, că șerpele când se vede în pericol, 
îșl înghite puii și ast-fel îi scapă. Lucrul 
acesta a fost disoutat ani întregi de revis
tele engleze și germane. Unii dintre na- 
turalișll erau pro, alții contra. Acum mai 
în urmă Mr. Tootal Broadhurst a publicat 
un articol in revista „Land und Water", 
în care constată, oă mergând odată la câmp, a 
datintr’o stânoă de-o viperă, care îndată ce 
l’a observat, și-a înghițit pe cei șâse pul, 
oe stătea încolăciți lângă vipera bătrână. 
Broadhurst veZend aoâsta, a chiămat și 
pe soțul său, ca să fiă martor ooular la 
acesi lucru curios. Mai târZiu pe viperă 
au împușcat’o, mai ales pentru ca să se 
couvingă pe deplin, deoă cei sâse pui se 
află într’adevăr în pentecile ei și spre cea 
mai mare mirare a lor, după-oe au tăiat’o 
au văZut oăZend din pânteoile ei oei șâse 
pui îughițițl mai ’nainte. Cu altă ooasiune 
eșind la o vânătore de fasanl, au dat 
peste un șerpe, care a făcut asemenea vi
perei de mai sus.

Rectificare. In foiletonul nostru „Ro
mânia agricolă* din Nr. b5 al „Gaz. Trans", 
pag. I col. 1, pasagiul: „Nu soiu dâoă on. 
d-n Tilea" eto. este a-se oeti astfel: „Nu 
soiu, dâcă on. d-n Tilea cunosoe, sâu a 
cetit vre-odată pe vestitul economist ame- 
rioan Garey și tablourile înfiorătâre din 
America de Nord, resultate fatale ale cul- 
turei rapace (Raubwirlhschaft), prin care 
s’au devastat și pustiit in America regiuni 
și provincii întregi, tocmai dintre cele mai 
bogate și fertile, pământul a rămas pustiu 
pe sute și mii de miliare pătrate" etc.

POȘTA REDACȚIUNEI.
D-lui C. Sfetea în Bucurescî. Tote 

Opurile sosite la Redacția nostră se anunță 
de mai multe-orl, potrivit ou valorea și 
mărimea lor. Poesiile „Fire de tort* de 
Coșbuc s’au anunțat pănă acum în N-rii 
77 și 79, ne mirăm, oă n’ațl observat.

Proprietar: Dr. Aurei RHupe^ianu.

RelactOT resjonsallil Gpegssriu ftîasop.
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Cursul la bursa din Viena. Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Din 29 April 1896. Imprum. ung. ou premii .... 157.75

Renta ung. de aur 4% .... 122.10 LosnrI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.75
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.05 Renta de hârtie austr................... 101.15
hnpr. oăil. fer. ung. în aur 4’/2% . 123.50 Renta de argint austr.................... 101.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 472 % 100.90 Renta de aur austr......................... 122.55
■Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 LosurI din 860 ......................... 145.50
Bonuri rurale ungare 48/0 • • • 97.— Aoții de ale Bănoei austro-ungară. 967.-

INVITARE
la a XXX, adunare locală și consorțială ordinară

a „Consorțiului de economii și împrumuturi din Brașov, a Reuniunei 
prime a Amploiaților din Monarchia Austro-Ungară, 

asociațiune cu garanță limitată,
care se va ține în 14 Maiîî 1896 după amedi la V23 ore, 
eventual în 21 Maiu 1896, în sala cea mare a casei sfatului 
orășenesc ă.

Ordinea, de di:
1) Raportul direcțiunei și raportul comitetului de supraveghiare, 

asupra gestiunei anului 1895.
2) Decidere (conclus) asupra întrebuințărei profitului curat reali- 

sat în anul 1895.
3) Propuneri din partea direcțiunei. referitore la § 21 al statu

tului consorțial.
4) Alegeri de întregire, pentru direcțiune și pentru comitetul de 

supraveghiare.
5) Propuneri eventuale ale membrilor.

IS I 1 A N Ț t 1 pro 18 9 5.
ACTIVE: fi. cr. PASIVE: fi. cr.

Saldul cassei .... 7890.95 Mise consorțiale 66190 23
împrumuturi .... 100470.69 Depuneri spre fiuctifi-
Premii de asigurare 169.57 care......................... 30787.85
Imobilii........................ 1226.25 Fondul de reservă . 7861.76
Inventar .................... 84.21 Fondul pentru ajutora

rea văduvelor și or
fanilor ....................

Diverse....................
Profit curat ....

1419.65
68.62

3513 56
La olaltă fi. 109841 67 La olaltă fi. 109841.67

Brașov, 29 Aprilie 1896.
Direcțiunea consorțiului.

Mostre atrăgetdre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum nu 

s’au mai vâdut pănâ acum, pentru croitorii, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Ifwsliiiiș 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 bojjat de LOBESJ din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabrice!, 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 fi. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

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

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri" austriace). II
Deposit periiianent <Se postavuri peste ’/2 inilione florini.

EfV Trimiterea numai cu ratnburse. '&S
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti- 
karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
sub nici o condiție marfă. 'v 899,17—2).

Aoții de-ale Băncei ung. de oredit. 386.25
Aoții de-ale Bănoei austr. de oredit. 353.59
NapoleondorI.................................. 9.54
M&rol imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................120.10
Paris vista.................................. 47.75
Rente de oordne austr. 4%. . . 100.85
Sote italiene.................................. 43.95

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Ap 

Banonote rom. Oamp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Q-albenl Cump.
Ruble rusesol Cump. 
MĂroI germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Boris. fono. Albina 5%

.1 1896.
9.50 Vend. 9.53
9.40 Vend. 9.45
9.52 Vend. 9.54‘A
5.65 Vend. 5.70
1.27 Vend.

58.30 Vend. -—
10.60 Vend. —.—
00.75 Vend. 101.75-

*

Prafurile-Seidlitz aie im Moil 8
Veritabile numai, decă flăcare cutiă este provecțută cu marca de 4/ 

operare a lui A. Moli și cu subscrierea sa. AV
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- JV 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co JK- 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. vie

F^anzbranntwem și sare a lui !^!ol . |
l/oi'îtahili'i niimnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu C 
VUlIldUIIU IlUllldl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rficelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr. £

$ a de gur*ă«SalncyB a Bui B^oSB.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și X 
adulțl, asigureză ucestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre- V 
țul sticlei provețute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr. fl

Trimiterea, principală prin *
.Farmacistul A. MO IX, (

c, și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tnchlanben 9 x
Comande din provinciă sa efectueză țiilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se cără anumit preparatele provătfute cu iscălitura și marca \ 
apirare a lui A. MOLL. i

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și *1» 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 0—52.

de
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ABONAMENTE
I.A 

„GAZETA TRANSILVANIEI" 
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria: 
luni. 
luni. 
anu .

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni.............................................
unu anu..................................

1
X

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

h omwde ©t feb fe
Pentru Ausfcro-lTngaria: 

ană. .
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
anti. .
șese luni 
trei luni

X
10
20
40

fr.
fr.
fr.

Duminecă,

2 
i

tî. -
fî. -

50 cr.

. 8 franci.
. 4 franci.
. 2 franci.

prin

X

K
X
X 
X
X
X

X
X
X
X
X
VXXXX^OtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorfi și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, sS binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arata și poșta ultimă.

Admmistrațmnea „Gazetei Transilvaniei."

,zîile ie specerei cu prețurile fabricei, fiâ-care pachet și 
envelopă este prove^ut cu firma nâstrâ.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


