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Mismile erei de terore.
Cetitorii noștri vor afla în nu

mărul foiei nâstre de astăcji scirl 
diferite, aci mai bune, aci mai rele, 
der vor afla și desvelirea unor mi- 
serii, de cari, așa se vede, n’am pu
tut scăpa în era de terdre a lui 
Banffy.

Cu totul întristătăre sunt scirile, 
ce ne sosesc dela Blașiu și din Să- 
lagiu.

Am început să mergem calea 
racului. Blașiul eram dedați să 1 ve
dem mergând înainte cu postulatele 
și aspirațiunile poporului. Astăzi îl 
vedem stând sub zodia unui Iosif 
Hosszu, care a ținut așa de mult, 
ca la spartul târgului exposiției mi
lenare se arangeze fără de nici o 
necesitate un pelerinagiu al școlari
lor gimnasiali la Pesta, sfruntând 
printr’asta și ofensând sentimentul 
public al Românilor, a căror atitu
dine protestătore față cu mileniul 
este deja un fapt, ce a întrat în do
meniul istoriei și nu se mai pote 
schimba prin nici o mascaradă, fiă 
ea arangiată și pornită chiar și din
tre zidurile, cari odiniâră au cuprins 
simțul și gândirea marilor apostoli 
ai românismului.

Nu ne mirăm de-un Iosif Hosszu, 
care nu seim cu ce titlu a ajuns în 
fruntea gimnasiului din Blașiu. L’am 
văcjut și l’am cunoscut de-atunci, de 
când a pus în scenă escursiunea stu
denților la Clușiu, pe cari i-a încur
cat în vălmășagul politicei de „în- 
frățire“ patronate de „Karpategy- 
let“-ul kulturegyletist.

A făcut directorul gimnasiului 
din Blașiu politică cu studenții atunci 
și face politică și acuma, când de 
sigur erăși nu vor lipsi obligatele re- 
presentațiuni de „înfrățire11.

Și cu tâte acestea, fâia biseri- 
cescă-politică din Blașiu, făcându-se 
ioc și pară din causa unor pretinse 
„bădărănii1*, ce s’ar fi comis într’o 
corespondență a „Tribunei11, din care 
am reprodus și noi o parte, întrebă: 
„E scopul gimnasiului se facă poli
tică? Nu ați nefericit destui tineri 
cu aceea, că i-ațl băgat în poli
tică ? “

Lucrul naibii numai, că în cțiua 
de afli face mai mare politică acela, 
care hrănesce flacăra „frățietății", 
decât acela, care stă la o parte și-și 
vede de treburile sale.

Pâte se învețe ceva școlarii lui 
Hosszu din drumul ce l fac la Mecca 
ungurâscă. Asta e adevărat. Omul 
învață din tote, cu atât mai mult 
tinerul. Der, deși chiămarea gimna- 
siuiui din Blașiu este, ca „tinerii să 
învețe", ea nu pote fi înse, ca prin 
învățătura, ce o iau, ei se se sepa- 
reze câtuși de puțin de simțămin
tele și cugetarea neamului lor, pentru 
care este menită acea șcâlă.

Nu seim, dâcă vom fi înțeleși 
de cătră pătimașii părtinitori ai lui 
Iosif Hosszu. Ceea ce seim însă este, 
că gimnasiul din Blașiu a fost pănă 
acuma înainte de tote românesc și, 
ca așezământ românesc, numai acea 
chiămare nu pâte s’o aibă, ca se 
învețe pe tinerii săi de a se pune 

fără de nici o necesitate în oposițiă 
cu sentimentul general al poporului 
român.

Așa-dâră să notăm bine : nu faptul 
în sine, că s’au dus 75 studențl din 
Blașiu la „exposiția regnicolara" im
portă, ci ceea ce este aici deci4ător 
e tristul fapt, că în Blașiu a fost cu 
putință se se realiseze o astfel de 
escursiune, cu tote că nu s’a schim
bat nimic nici în starea poporului 
român, nici în atitudinea acestuia 
față cu exposiția milenară.

Cei dela foia din Blașiu au 
pierdut jocul din momentul, când 
s’au pus pe tărâmul, că n’are să le 
poruncescă cutare fâiă, căci ei sciu 
ce fac.

Decă sciu ori nu, se va vedâ. 
Una este însă în tot cașul fârte du
reros, că o învitare a unui ministru 
unguresc cumpănesce ac|I mai mult 
în Blașiu, decât porunca, ce-o die- 
teză consciința națională fiă-cărui 
Român, care nu vrâ se se separeze 
de neamul său.

Acestea din urmă sunt valabile 
și pentru âmenii în vârstă, învăță
tori și preoți, din Sălagiu. Dâcă au 
crezut și aceștia, că se voi’ arăta 
mai iscusiți decât frații lor din tâtă 
țâra, atunci îi compătimim de pe-a- 
cuma, când îșl vor mușca buzele 
de ciudă și de rușine, că au uitat 
măcar un singur moment, că ori 
cât de iscusiți ar fi, ei numai stând 
și mergând împreună cu întreg nâ- 
mul lor numără ceva. Altfel nu vor 
figura, decât numai ca nisce măscă
rici ai comediei milenare.

Sachsentag-ul dela Sibiiu.
Joia trecută în ‘22 c. la 3 6. d. a. 

s’a ținut în așa numitul „Gesellschaftshaus" 
din Sibiiu „Sachsentag“-ul la care luară 
parte alegătorii sași invitați din cele 13 
oerouri electorale între cari vr’o 60 Sași 
„ver$a.

După ce tote personele, cari nu erau 
alegător), precum și toți, cari nu aparțineau 
celor 13 cercuri electorale, fură provocațl 
sâ âsă din sală, în presența primarului Drot- 
leff, ca reprezentat al autorităților admi
nistrative, desohise adunarea președintele 
Dr. Carol Wolff, salutând pe cei ce s’au 
preseotht și făcând o reprivire asupra celor 
întâmplate dela ultimul Saohsentsg din 1890 
înedoe. Vorbitorul aooentuâză că în trei 
rânduri: adecă în 1872, 1881 și 1890 a 
sucoes a aplana disensiunile ivite între po
porul săsâsc. La Saohsentag-ul dÎD urmă 
s’a delăturat și neîncrederea pe care o aveau 
Maghiarii în Sași. Iu fine striga un „Hoch“ 
la adresa monarchului.

Urmă apoi numirea seoretarilor, după 
care luă ouvântul Adolf Gottschling, direo- 
torul șoolelor reale din Sibiiu: ț)ice, că la 
adunare au fost invitați alegătorii din cele 
13 cercuri, fără deosebire de confesiune și 
naționalitate și prin aoâsta comitetul cen
tral a sancționat renunțarea la dreptul 
pe care poporul săsâsc îl are cu privire la 
limba, oredința și interesele sale. Pentru 
aceea mai mulțl soți de principii se află 
îndemnați a protesta contra oonținutului 
învitărei. Declarațiunea —- protest pe oare 
Gottschling o eetesce în fața adunărei și 
rdgă sâ fiă luată la protocol, pe scurt e 
de conținutul următor:

„Considerând, că la Saohsentag-ul din 
1890 au fost invitați alegătorii sași din tote 
cercurile locuite de aceștia ; ca la aduna
rea presentă o sumă considerabilă de ale
gători sași nu sunt admiși; că sunt invitați 
alegătorii de ori se naționalitate și con
fesiune din cele 13 cercuri; eă după p. 8, 
alinea 4 al p: osramului național săsâsc, nu
mai alegătorii sași au drept de vot; oă tu
turor cetățenilor statului ungar trebue să 
le fiă permis a-se aduna pe basa iutereselor 
uaționale, economice și culturale; în fine 
că adunarea presentă nu pote fi privită ca 
Saohsentag; subsenșii decleră, că nu iau 
parte la consultările de astădl și nrotestâză 
contra oricăror urmări ce ar avea Sachsen- 
tag-ul present in detrimentul drepturilor și 
intereselor poporului săsesc".

Se ridică apoi advocatul Dr. Carol 
Lurts din Brașov: Declară, că împreună cu 
soții săi aderâză în principiu la cele espuse 
de antevorbitorul Gottschling. In invitarea 
comitetului vede o schimbare totală a ra
porturilor și organisațiunei politice săsăscl, 
și din întâmplare s’au adunat mmmwî Sași 
și nu și alta naționalități la Saohsentag. 
Prin 'invitare se eschld dela adunare 65 
comune săsăscl. Banffy a promis anul trecut 
garanții der nu le-a dat dovadă despre 
acâsta adunare presentă internațională. Vor
bitorul spune că în numele la 800 Sași 
vercjl protesteză contra Sachsentag-ului pre
sent, și face apoi următorele 2 declarațiunl: 
Mai întâiu îșl esprimă respectul deplin față 
cu președintele comitetului central; al doi
lea, declară, că deoă va fi vorba de binele 
poporului, și decă se va da signalul de 
luptă, „ver4ii“ vor uita tote și vor merge 
mână !n mână cu „bătrânii" țaplause ge
nerale).

După acesta declarația 80 Sași verdi 
se sculară și părăsiră în tăcere sala adu- 
nărei.

Următorul vorbitor a fost Carol Klein, 
preotul orășenesc din Sibiiu: Regretă de
părtarea „verdilor". Rice că adunarea pre
sentă, ca și cele trecute, e curat săsescă, 
și prin învitare nu s’a renunțat nici la un 
drept național săsesc. Fiă-care trebue se 
conlucre ca sS rămână intacte cel puțin drep
turile susținute pănă acum.

Se ridică apoi preotul Carol Bran- 
desch: Nu regretă depărtarea „verdilor", și 
constată că aceștia au părăsit sala, cu o 
ținută bărbătescă și adevărat națională. Ii 
place de manifestațiunea tinerilor.

Ia apoi cuvântul raportorul punct. 1 
din program, adv. Carol Schnell din Bra
șov : Propune modificarea punctului 8 din 
programul național săsesc în următorul 
mod: Comitetul central va consta din 9 
membri, cu mandat pănă la proximul Sach- 
sentag, seu cel mult pe o durată de 5 ani. 
Membrii comitetului vor fi 3 din cercurile 
Sibiiului și Brașovului, și câte 1 din cer
curile Sighișorei, Mediașului, Bistriței, Se
beșului și Orăștiei. In cas decă după 5 ani 
nu s’ar ține Saohsentag atunci respectivele 
cercuri au de ales membrii în comitet și 
acesta îșl alege apoi pe președintele și pe 
vice-președintele. La adunările comitetului 
pot lua parte și deputății aleși pe basa 
programului național săsesc.

Modificările acestea să primesc unanim.
Se scolă apoi raportorul punct. 2 din 

program, Arz v. Straussenburg sen., și pro
pune într’o vorbire mai lungă primirea re- 
soluțiunei luate de comitetul central, în 
care se enunciă, că nu e de lipsă o schim

bare a programului național săsesc dela 
1890, și că partidul național săsesc va pro
testa la cas decă guvernul ar încerca să 
atace autonomia municipală bisericescă sâu 
scolastică a Sașilor.

Resoluțiunea se primesce, și președin
tele o enunciă în mod festiv -a conclus 
al Sachsentag-ului.

Se adresâză apoi o depeșă omagială 
cătră monarch, și după ce să realege co
mitetul central, președintele Wolff închide 
cu o vorbire mai lungă Sachsentag-ul dela 
22 Octomvre 1896.

Mișcări electorale.
Caransebeș, 23 Ootomvre 1896.

(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei.“

Onorată Redacțiune! In legătură cu 
raportul meu din 18 a lunei curente, viu 
a Vă împărtăși, oă ooncovatorul d-lui Peter 
BrancovicI, vice-președintele partidului „li
beral" din cercul Caransebeșului, a și aflat 
răsunet, căci ast&dl 1* drele 3 d. a. s’au 
întrunit în sala Hotelului „Pomul verde" 
din loc mameluoii partidei „liberale".

ț)io mamelucl, pentru-că chiar un d-n 
fieolgăbirâu a botezat partida sa : „partida 
mameluoilor".

Și cine s’a întrunit? Doră omeni ou 
durere de inimă pentru majoritatea popu
lației din aoeste ținuturi? Doră capacități 
vrednice de-a sta in fruntea intereselor 
poporului? — Nici vorbă! Intrâgă câta 
slăbănogilor, tot ce are Caransebeșul și 
jurul mai slugarnic au compus așa numita 
conferență a „liberalilor!".

Ce să lungim vorba! Etă cine a fost: 
Toți notarii și jucf'i comunali, bine cunos
cutele mașini automate, oarl se mișcă după 
voia puternicilor dilei.

Au fost și câți-va dasoăll comunali, 
cari de voiă de nevoiă, a bună sâmă sub 
presiune, au căutat sS mârgă, căol așa a 
<jis unul dint’ânșii: „Nu avem ce sâ faoem, 
trebue se venim, oă suntem în mâna lor!" 
Fiă cjis spre lauda preoțimii, oă deși a fost 
4i de târg, necum să vină la conferență, 
der nici prin târg nu s’a arătat, se înțe
lege, având în vedere ca nu cumva oâsul 
rău sS facă pe unul ori altul sâ pâcătueseă 
contra posiției lor de păstori ai poporului!

Nuno venio ad fortissimum!...
piua de 22 Octomvre s’a făcut un 

„magnum âldomâs", de au roșit tdte ure
chile „liberalilor!". Cam la 2*/2 ore d. a. 
în Hotelul „Pomul 5verde“ se adunară și 
sfat făoură și din nou candidară pe scum
pul și fostul lor deputat: Petru Vuja. El 
a venit invitat din partea unei comisiunl 
de patru sS-șl țină „discursul program". 
A vorbit intâiti unguresoe, apoi românesce 
și nemțesce.

Valorea și efeotu), ce l’a avut aoest 
„disours-program", îl oaraoterisez cu vor
bele unui dascăl de-ai lor, liberal de baștina, 
oare cjise: „Ez volt egy Icozbnseges suszter 
beszbd /“

Decă numai așa soiă vorbi „oapul 
liberalilor" d- 1 Vuja Pâter, încât chiar ai 
lui să-l persifleze, atunci ce să 4ic0m noi, 
— noi, cărora după 4lsa 'unui Românaș 
din RuienI, adecă a badii Elisei Iănășel: 
„nici un bine nu ni-a făcut", ba din con
tră : a) părăsindu-șl nemul s’a dat într’o 
tabără mult dușmană noue; b) vorbind aci 
la oonferență într’o românâsoă de te’ngro- 
ziai ascultăndu-1, ni-a batjocorit limba și 
nu s’a sfiit a da pe față, că este cel mai 
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înflăoărat adiot al liberalilor, adecă, cum 
cjieei mai sus, al dușmanilor noștri.

Dâr ce să-i dăm atâta importantă 
omului, oare de mult e perdut pentru noi?

Am raportat aoeste din punot de ve
dere al interesului comun, ca să se soiă 
cum și în ce chip sa sforțâză „liberalis
mul pe la noi, și mai ales întru cât îșl 
sciu ai noștri împlini datorintele, și cum 
țin la programul nostru și la conclusele 
conferențelor nostre naționale.

Atât de-ooamdată. Despre alegere voi 
raporta la timpul său.

d.

Pocăiți-ve, pocăiți-ve, că se apropia 
împărăția cerurilor.

Voi toți, cari din sSrăoiă, din 
nepricepere, din filotimia, din o ami- 
cițiă reu înțelesă, din poruncă cu 
autoritate fără paragraf!, v’ați an
gajat și ați luat căpară (arvună) 
1 fi. ca se luați după vot 100 fi., 
se sciți, că pănă trăesce omul nici
odată nu-i prea târcjiu, pentru-că 
Dumnezeu primesce pocăința păcă
tosului și la a 11-a 6ră.

Decă mai țineți la nemul vos
tru, la odihna sufletului vostru, la 
ondrea, cu care se ve presentațl în
tre noi; Ve rog nu luați parte la ale
gerile, ce se fac cu bani, pentru-că e 
mai mare puterea lui Dumnec|eu, 
decât a dmenilor.

Brașov, 15 (27) Oct. 1896.
Axentie Sever.

Candidați cu duiumul. Foile unguresc! 
și în deosebi „Egyetârtâș", nu încetâză 
de-a susținâ, oă în oercul Năsăudului ar avâ 
de gând să candideze ca „propagator al 
politicei partidei poporale catolice" d-i Ge
rasim Domide, unul din membrii comi
tetului, care a fost oondamnat în prooesul 
Memorandului. E vorba, că el ar voi să 
bată pe candidatul guvernamental, Gsokân 
Jânos. Noi ne-am dat părerea, oă soirea 
aoesta va fi născocire, căci nu ne vine a 
crede, ca tocmai d-1 Gerasim Domide să 
facă un asemenea pas în detrimentul soli
darității partidului, fiă ohiar și pentru a 
combate pe un candidat guvernamental. 
Totuși fiind-oă se susține atât de oonstant 
aoea soire, ar fi, credem, de lipsă ca îusu;I 
d-1 Gerasim Domide să-o desmintă.

„Egyetertâs" mai află tot-odată, oă în 
Caraș-Severin s’ar fi pus în fruntea acti
viștilor protopopul Popovici din Lugoșiu și 
advocatul Dr. Ștefan Petrovicl și oă aoeștia 
ar voi ca Românii să înoheie un paot ou 
partida poporală, oa Slovacii, și aoâstă fai
mă este tot de natura oelei de mai sus și 
este oa și acesta dubie și neoonfirmată.

Ungurii vor ou orl-oe preț să scâtă 
la ivelă o mișoare „activistă" română, de 
aceea publică faima neoontrolace după cum 
le vin la urechi. „Magyarorszâg" spune în 
numărul său cel mai nou, oă deja Gerasim 
Domide s’a retras dela candidatură și se 
va retrage în oele din urmă și Csokân 
linos, ca să faoă loo Jidanului Horovitz. 
Va se cjică jocul ou Jidanul se repetă pre
tutindeni.

CRONICA POLITICA.
15 (27) Octomvre.

In cerourile politice din București se 
vorbesce, oă visita regelui sârbesc Ia cur
tea română signaliseză o apropiare a Ser
biei de tripla alianță.

*
DepeșI sosite din Constantinopol a- 

nunță, că ambasadorii puterilor străine din 
nou au adresat o notă colectivă "Porții, în 
care cer deslușiri asupra măsurilor pe cari 
guvernul otoman le-a luat pentru de-a în- 
cassa, prin aruno după cap, dela întrâga 
poporațiune fără deosebire de limbă și con
fesiune suma de 2*/2 milione piaștri tur- 
oesol. Se asigură că din banii aceștia gu
vernul turceso voesoe să cumpere arme pen
tru poporațiunea mohamedană.

*

„Hamburger Bachrichten11 organul lui 
Bismark faoe descoperirea sensațională, oă 
la 1890 pe lângă alianța austriaco-germană e- 
sista o înțelegere deplină și între Germania 
și Rusia ou privire la faptul, că în cas dâcă 
unul din ambele imperii va fi atacat, atunol 
celalalt să observe neutralitate. înțelegerea 
aoâsta, după retragerea lui Bismark nu s’a 
mai renoit, și Caprivi ar fi refusat conti
nuarea asigurărei reciproce, cu tote că Ru
sia era aplecată să o susțină și mai de
parte. Descoperirea aoâsta a cjiarului sus 
numit a produs în întregă Germania sen- 
sațiă fârte mare.

£

In Petersburg a apărut de curând o 
broșură, eșită din până generalului Kireieff 
în care acesta espune în liniamente prin
cipiile panslavismului, pice că credința or
todoxă, autocrația și națiunea slavă trebue 
să formeze basa paslavismului. Confesiunea 
ortodoxă este idealul tuturor religiunilor. 
Numai acel stat pote fi fericit în care do- 
mnesoe un singur cap și constituția sta
telor parlameutare promovâză numai anaf- 
chismul. Niol un Slav nu pote uita, să lo- 
cuâsoă el în Ungaria său in Polonia, că 
afară de granițele Rusiei el mai are frați!

*

pilele trecute a ținut Waldeck Rous
seau, fostul ministru frances, înaintea ale
gătorilor săi din Roanne, o vorbire inte
resantă despre visita Țarului în Franța. Vi- 
sita acesta — ZiS0 vorbitorul — dovedesce 
puterea și mărirea statului frauoes. Cele 
două mari puteri trebue să fiă solidare cu 
privire la politica esternă, pentru de-a pute 
resolva oestiunl însămnute de interes co
mun. Raportul pretineso dintre Rusia și 
Francia nu l’au alcătuit cabinetele statelor 
ci însă-șl poporele, și el plătesce mai mult 
decât ori ce convențiune scrisă. Rana, pe 
care a primit’o Franoia dela Germania, n’o 
pote vindeca timpul.

Studenții din Blașiu la mileniu-
„Coresp. part, a Gaz. Trans.“)

Blașiu, 24 Oct. 1896.
AstădI au plecat studenții din Blașiu, 

75 la număr la mileniu în frunte cu profe
sorii Aron Deals, Octavian Banffy și Am- 
brosiu Chețan. Ce e mai rușinos, dintre 
studențî sunt 30 octavani, despre cari, ori 
cum, s'ar presupune, că sunt mai copțl, 
fiind aprope de-a absolva și sciu ce fac.

Indignarea în Blașiu e mare asupra di
rectorului Hosszu, înscenătorul acestei comedii 
rușinose.

Etă, D-le Redactor, unde am ajuns, 
când în fruntea așezămintelor nostre de 
cultură națională stau bărbați, însă cari vâ- 
neză după ranguri și mărire, pe cari vor 
să ‘le aibă nu prin vrednicia propriă, ci 
din grația celor ce vrâu nouă răul!

La Năsăd Csokân, ia Blașiu Hosszu, 
Vai de școlele conduse de astfel de indivicil!

e.

„Intimpinarea" Blășenilor la Oradea-mare.
Oradea-mare, 25 Oct. 1896.

Tinerimea română studiosă de aici a 
aflat și ea, că studenții din Blașiu au de 
gând să mergă la târgul din Budapesta., 
N’am voit să credem, nu mai ales despre 
BlășenI, dâr ne-am convins, că e adevăr. 
In sera de 24 Octomvre am putut „întim- 
pina“ la gară 75 de studențî — biata tur
mă rătăcită, — în frunte cu trei profesori, 
anume cu Banffy (Bonfiniu), Dedic și Che- 
țanu, cari profesori presimțind întimpinarea 
binemeritată (ce li-s’a făout, precum auejim, 
și in Clușizi), nici n’au cutezat să iasă din 
cupeele frumose, oe duc fia târgul, unde 
și-or vinde omenia națională, ci a trebuit 
ca unii din tinerimea studiosă din loc să 
între pănă la acei cinstiți, și să le c|i°ă un: 
„Bine ați venit...!“

In cupee între cei trei conducători de 
mare „merit", și între studenții din loc, 
— între cari se aflau și absolvenți dela 
Clușiu, — s’a început între altele urmă
torul dialog:

„Am onbre d-lor profesori... ne recu- 
noscețl? Incătrău?...

— La Pesta.
— „Dâră la mileniu...
— Da...
„Apoi vă gratulăm... am venit de-alt- 

cum se Vă — bmeventăm....'1.
— Ne pare bine.
— „Ba $ău nouă nu ne pare bine! Din 

contră, ni-e rușine, că ne blamați institutul, 
cu care ne făliam înaintea altora și cu care 
nume impuneam chiar și inimicilor noștri..!"

— „Noi mergem să studiăm".... — 
(Statua lui Ărpâd? căci acum nici chiar 
gimnastică nu mai e la mileniu. Apoi pen
tru studiare ați primit 200 fl., subsidiu dela 
binevoitorii Blășenilor la matura dean...! — 
(Coresp.)

Nu pote să nu se soârbâscă orl-care 
Român adevărat, care pănă aci se legăna 
în ilusia, că în Blașiu avem focular, un loc 
încă nespurcât de interese meschine, pe 
care cu fală îl numeam: Roma mică... Și 
etă „Roma mică" plecă la țâră, să facă 
compliment binevoitorilor, cari chiar acum 
ne opresc adunările nostre electorale, căl
când în piciore cele mai sfinte drepturi 
cetățenescl ale nostre.

Rușine, rușine ni-e la toți, te pătrunde 
mila, te dore sufletul, când cele mai fru- 
mose ilusii și mai scumpe idealuri vedl 
cum se prăbușesc rând pe rând, când un 
Blașiu îșl pierde frumseța, reputațiunea ce 
’i-au câștigat’o omenii meritați cu multă 
sudore și frumose virtuți, ni-o pierde prin 
neprecugetarea, slugărnicia și lașitatea unor 
omeni....

Studențî, cari absolvaseră în Blașiu, 
cu fața roșiă de rușine și indignare stri
gau cătră BlășenI: ,0um ați putut dege
nera astfel? Cine v’a îndemnat să vă dejo- 
sițl institutul? Și le ascultau unii uimiți, 
alții ridând nepăsători — biata turmă ră
tăcită! Dela cap se impute pescele... Hosszu 
Joska va rîde acasă de succesul faptelor 
sale. Conducătorii au să porte răspunderea 
pentru acest fapt rușinos.

Rămasul bun a fost: „ Vă compătimim! 
Petrecere bună.... Veți veni decorați....". 
Trenul plecase, ducând rușinea Blașiului, 
rușinea nostră a tuturor!

A. Brunet. A.

Om S";;lagâu.
— 23 Octomvre 1896.

Știm. D-le Redactor! Seim, că colo
nele prețuicei „Gazeta" în acest timp cri
tic, când este vorba despre volnioia oprirei 
conferenței nostre conchiămate la Sibiiu, 
apoi despre alte și alte lucruri de mare in
teres național, sunt ooupate cu aoeste oes
tiunl, și că, prin urmare, spaciul vă este 
forte prețios. Ou tote aoestea Vă rog să 
dați publicității și aoeste ordurl, deorece, 
precum veți vedâ, au un .conținut pe cât 
de interesant, pe atât de dureros pentru 
noi Românii din Sălagiu, cari pănă aci 
n’am fost dedațl și n’am avut ansă să eșim 
în publio ou ast-fel de soiri rușinose pen
tru noi.

Mă dore sufletul, când trebue să pun 
pe hârtiă aoeste fapte, și roșeso la față, 
oând văd ohiar și Selagiul pus de batjooură 
oelor, ce numai bine nu ne dorâso. Dâr 
n’avem ce face, căci faptele vorbesc de 
sine și âtă cum:

In 20 1. o. a plecat din Zălau cu tre
nul cătră Budapesta al doilea transport de 
învățători români, ca să visiteze esposiția mi
lenară. Transportul prim, care, pe cât seim, 
a plecat în 27 August, a fost compus nu
mai din învățători, âr aouma s’au aflat și 
preoți, cari au luat parte la acea escursiune, 
sub pretext că sunt catecheții școlelor (!!) 
Transportul și de astă-dată a fost condus 
de inspeotorul școlar Dr. Petri Mor.

N’am putut afla înoă numele fiă-oărui 
învățător și preot; am oonvenit însă ou 
vre-o câțl-va, cari la noi duo rolul princi
pal în ale învățătorilor, și de aci deduo, 
că dâcă a mers la esposițiune d-1 Vasilie 
Oltean, învățător în Pereceiă și vice-președin- 
tele „Reuniunei învățătorilor români sălăgieniu, 
apoi Alexiu Fedorca învățător în Șimleu 
și notarul prim al reuniunei. mai departe 
Mihail Bobiș, învățător în Supurul de sus și 
membru în comitetul reuniunei (pe acesta nu 

l’am vă(jut în personă, dâr să spune, oă și 
dânsul acolo a fost), Macedon Botian din 
Cosniciu, Bruchenthal din Marca etc.: atunci 
trebue că au mers un număr forte mare 
de învățători, pe cari domnii mai sus nu
miți îi vor fi sciind pe toți.

Destul atâta, că învățătorii pe cari 
ierl-alaltăierl comitetul despărțământului să- 
lăgian-ohioran îi premia (pe A. Fedoroa în 
săptămânile trecute l’au premiat cu 4 gal- 
binl) astăZl sunt cei mai buni și patentați 
„patrioți", și ou fruntea ridicată merg la 
Budapesta pentru de a visita esposițiunea 
milenară.

Ce va Zi°e bre la acestea d-nul Pop 
George de Băsesci, Andreiă Uosma, Dr. loan 
Nichita și alțl fruntași români, cari și-au 
pus în gând ajutorarea învățătorilor sălă- 
genl prin premii? Dâr ore oe va Zio® d-1 
vioar Alimpiu Barbolovioiu, văZend, că în
vățătorul din Șimleu este de-asemenea un 
patentat milenarist?

Să Zic& oi00 00 va Zi°0, noi însă o 
spunem de cu bun timp, oă ou durere am 
luat la ounoscință acest fapt și vom tine 
în memoriă pe „patrioții" de nou patentați 
la fiă-oare ocasiune, âr înoât se referesce 
la învățătorul din Șimleu Al. Fedorca, pen
tru oare în tot anul banoa nâstră „Silva- 
nia" a votat un ajutor de 100 fl. și mai 
bine, vom îngrigi, și în adunarea generală 
viitâre ne vom folosi de drepturile de ac
ționari, pentru de a nu mai putâ călători 
la Budapesta pe banii Românilor.'}

Acestea de ou bun timp le reooman- 
dăm și în atențiunea direc.țiunei bancei 
„Silvania", oare având nobile intențiunl, 
numai aouma a edifioat, preoum aud, o 
șoolă frumâsă pentru Șimleu ouvre o 3000 
florini.

Acestea întru-oât se referesce la în
vățători ; mai avem însă să spunem și alt
ceva și adeoă:

Tot în 26 1. o. au plecat cu trenul 
din Șimleu (vre-o 13 vagone) aprope 200 
țărani români și unguri tot la esposițiunea 
milenară, sub conduoerea a 2 solgăbirăi. 
Acest transport s’a împărtășit de alt-oum 
de favorul, că ministrul-president Banffy, 
fiitorul deputat al acestui cerc, li-a solvit 
spesele de călătoria pănă la Cărei, âr în 
Csârda „Debreczen* de pe teritoriul eșposi- 
țiunei li-a dat un prânZ comun.

La aoest prânZ s’a întâmplat cel mai 
soandalos luoru oe s’a putut întâmpla vre
odată cu noi Românii.

Preotul român din Zalnoc, d-l loan 
Pop a început într’un toast unguresc a mul
țimi și preamări pe Banffy, din beuturile 
.ti‘ uia se ospăta, însă miserabilii, cari îl în- 
ct-.ngiurau, de sigur la îndemnul celor ce 
it.u condus, au pretins, sus și tare, ca loan 
1\ p se vorbâscă românesee, și preotul nos
tru, fără de a-se teme că-l va cutropi Dum
nezeu în acel moment, a vorbit în totă odihna 
românesee, lăudând și preamărind pe actualul 
guvern și sistem de guvernare.

D-le Redaotor! Ce Z‘ci D-ta la tâte 
acestea? Sunt aoestea luorurl oinstite? Și 
ce merită oei ce le-au făcut?

Un Român.

SCIRILE DILE9.
9

— 15 (27) Octomvre.

Armata la alegeri. Aflăm, că sdl di 
minâță au plecat de aici la Ohezdi-Oșor- 
heiu nu mai puțin, oa o jumătate de batalion 
de ostași dela regim, de infanteria nr. 50 din 
loc, înarmat fiă-care ostaș cu câte 100 
patrone, pentru „a asigura libertatea ale- 
gerei de deputat", oe are să se faoă aoolo. 
Tot aZl-diminâță și tot în aoelașl scop a 
pleoat, sub comanda d-lui căpitan Biju, 
încă o compania de ostași la Covasna, de-ase- 
minea fiind înarmat fiă-care ostaș cu câte 
100 patrone. Ni-se spune, că și restul in
fanteriei staționate aid, ba chiar și honve- 
cțimea a primit ordin de mobilisare din inci
dentul alegerilor.

— o—
Un proces interesant. Notarul co

munal din Banova a făcut arătare contra 
plebanului rom. cat. Romuald Zajmus, oă 
aoesta a refusat să dea un estras matriou- 
lar în limba . maghiară răspunZend în 
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soris următorele: „Resping sila impusă 
prin trimiterea de resoripte în limba ma
ghiară, oăol limba maghiară numai între 
Maghiari are îndreptățire. Liberalismul 
d-tale și a superiorilor d-tale îi faoe pe 
omeni sclavi. Ca oetățen al statului pre
tind să-mi respectați dreptul, ca Croat 
pretind să observați oeea-oe îmi compete. 
Nu iau în sâmă resoriptele maghiare14. 
Judecătoria cerouală din Zsolna îl osândi 
pentru aoâsta pe Zajmus la două săptămâni 
temniță și 50 fi. amendă, âr tabla prefăcu 
pedâpsa de închisore în 150 fl. pedâpsă 
în bani.

— o —
Instalarea oficială a noului preot 

■dela biserica S-lui Nicolae din loc, a d-lui 
Dr. V. Saftu, s’a făcut Dumineca trecută. 
D-l protopop I. Metric a presentat popo
rului pe noul preot, aduoend la ounoscință 
întărirea sa din partea Consistorului și pu- 
nendu-i la inimă în cuvinte bine simțite, 
să lucreze cu credință pentru promovarea 
intereselor biserioei și ale poporului. D-l 
Dr. Saftu a răspuns, declarând solemnei, 
că va lucra în tâtă viâța sa cu sinceră ab- 
negațiune și devotament pentru apărarea 
poporului și pentru promovarea intereselor 
nostre școlare și bisericescl. Declarațiunile 
însuflețite ale d-lui Dr. Saftu au fost în
tâmpinate cu vii urări de „să trăâscă“.

— O—

Principesa Maria — colonel român. 
Regimentul de roșiori, al oărui comandant 
este principele Ferdinand al României, a 
dat alaltăerl un dejun la clubul militar în 
onârea principesei Maria, care a fost nu
mită colonel de ondre al regimentului. 
Principesa Maria era îmbrăcată în uni
formă de roșiori, tunică și chipiu, și fustă 
neagră. La acest dejun au luat parte și 
marele duce Boris și principele de Saxa 
Coburg Gotha cu suitele.

—o —
Cununia principelui moștenitor ita

lian. Cununia civilă și bisericâscă a prin
cipelui de Neapole ou princesa Elena de 
Montenegro s’a săvârșit cu mare pompă 
Sâmbătă în 24 o. în Roma. Entusiasmul 
poporațiunei era la culme și convoiul re
gesc pretutindeni era întâmpinat cu urale 
nesfârșite. 400 de porumbi de postă pro- 
vătjuțl ou scrisori au fost liberați ca să 
duoă prin întregă Italia vestea îmbucură- 
tore. Dela toți Suveranii statelor europene 
au sosit felicitări oăldurose la adresa tine
rei păreohl și a socrilor. Din incidentul 
aoesta Regele Umberto subscrise multe 
deorete de amnestiare.

— o —
Osândită pe nedreptul. Tribunalul 

din Amiens a osândit la 1887 pe o vă
duvă ou numele Druaux la temniță pe 
viâță, fiind suspioionată, că ea ar fi otrăvit 
pe soțul ei. Văduva Druaux înzadar nega 
totul, și chiar nici medioii nu putură ni- 
mio constata la seoțiOnare, că soțul ei ar 

•fi fost otrăvit, totuși tribunalul o osândi. 
Deja șesă ani împlini văduva Druaux în 
■arest, când se descoperi, că în odaia aoeea, 
în care locuise ea împreună cu soțul ei se 
afla un cuptor, din care eșiau nisce gazurl 
■stricăciâse, cari au causat mortea lui Dru
aux. In urma acestei constatări nenorocita 
văduvă Druaux a fost grațiată.

—o—
-J- Eliă Vlassa. Din Blașiu ni-se îm- 

părtășesoe trista scire, că venerabilul ca
nonic metropolitan de-acolo Eliă Vlassa a 
răposat Dumineca trecută, în 25 Octom- 
vre n., în anul al 84 lea al vieții și al 
54-lea al preoției. Dânsul a fost oel mai 
vechili între aotualii canonici ai capitulului 
metropolitan din Blașiu. Ca bărbat cu fa- 
■miliă, cresout în mijlocul poporului, el cu- 
nosoea bine referințele oierului și ale po
porului nostru dela sate, față ou care 
arăta multă iubire și bună voință. In ces- 
tiunl de interes comun național, Vlassa 
scia să se avânte mai pe sus de veleitățile 
oonfesionale; era un vrednic representant 
al vechei nostre generațiunl și ținea ou 
multă sânțeniă la oonservarea intactă a 
limbei și obiceiurilor strămoșeecl. — Dum- 
nedeu să-l odihnâscă în pace!

—o—-

Constituirea societății „Petru Maior14. 
Ni-se scrie, că în 18 Oct. n. o. societatea 
de lectură „Petru Maior* din Budapesta 
s’a constituit pentru anul șool. 1896/7 în 
următorul mod: Președintele: Radu Cu- 
pariu, stud, fii.; vice-președinte: Nicolae 
loncscu, stud, jur.; secretar: Cornel Pincu, 
stud. jur.; notari: Viotor Florian, stud, 
jur. și Paul Chimbir, stud, med.; cassar: 
Ioan Pascu, stud, jur.; controlor: Nicolae 
Ittu, stud. med. ; bibliotecar: Dumitru 
Lupan, stud. fii. Despre acâstă constituire 
sunt rugate a lua notițe și celelalte Ziare 
române ale nâstre. De-odată cu constitu
irea, societatea a hotărît să dea și un 
apel pe care-1 publicăm mai jos. Recoman
dăm cu totă căldura acest apel în aten
țiunea binevoitore a publicului român, și-l 
rugăm și din a nostră parte să nu pre
gete a sprijini după vrednicia acâstă so
cietate, care e singurul fooular de cultură 
națională pentru tinerimea nostră dela 
școlele superiors din Budapesta.

Ciocnire de trenuri. Din Petersburg 
se depeșâză, oă lângă Tiflis s’au ciocnit 
Vinerea treoută două trenuri de pe linia 
Wladikowkas. O looomotivă și 14 vagone 
au fost cu totul nimicite, 10 persone au 
fost omorîte, âr mulțl pasageri sunt mai 
greu seu mai ușor răniți.

Iiiferare. Direcțiunea căilor ferate 
ung. și a fabricelor de mașinării din Clușiu, 
apoi direcțiunea fabricelor de fier și oțel 
din Diosgyor publioă concurs pentru life- 
rare de soândurl, lațuri, stâlpi, șindile și 
alte obiecte de lemn. Terminul de concurs 
este pănă 18 resp. 10 Noemvre a. o. De- 
tailurl se pot căpăta la camera oomeroiala 
din loo.

Conferențâ a alegătorilor români 
în Siria.
Șiria, 13 (25) Oot. 1896.

Conseouenți atitudinei lor de pănă acum, 
oonducătorii cercului electoral Șiriei au ți
nut să manifesteze nu numai esistența par
tidului național român, dâr să și arate, oă 
înțeleg a-șl face datoria la tote ooasiunile 
date. De aoeea ei au convocat pe acjl o 
oonferență a alegătorilor români, la oare 
bravii țărani au și răspuns în număr mare.

Oonferență s’a ținut în ourtea reșe
dinței protopopesol. Din partea administra- 
țiunei a tost de față însu-șl fisolgăbirăul Paris 
Gdbor, precum și notarul Balta. Trebue să 
aminteso, oă preoții și învățătorii din tract 
au venit și ei aprope toți.

Oonferență a fost deschisă de d-l Dr. 
Iaoob Hotăranu, unul din oonvooatorii ei. 
S’au ales apoi președinte ad hoc d-l G. 
PopovicI, protopop, âr notar preotul I. 
Morar (Măderat), după oare s’a procedat le 
alegerea olubului eleotoral ceroual, alegea- 
du-se președinte d-l dr. I. Hotăranu, vice
președinte d-l G. Popoviol, protopop, no
tari I. Morariu (Măderat) și Filip Leuoa 
(Pânoota), âr membri Teodor Stan (Chere- 
ohin), Iuliu Grofșoreanu (Galșa), P. Vane 
(Măderat), I. Cure (Oovăsinț), S. Budu 
(Pânoota), G. Pap (Ariș), Melentie Pop 
(Drauț), I. Morar (Târnova), Manase Po- 
pesou (Arăniag), T. Terebențiu (Galșa) și 
V. PopovicI (Șiria);

D’asemeni s’a precedat la alegerea dele- 
gaților pentru conferențâ națională. S’au 
ales d-nii dr. Iacob Hotăranu, I. Morariu 
(Măderat) și suplențl dr. St. Pop (Arad) și 
Russu Șirianu.

Vorbitorii d-nii G. Popoviol și îndeo
sebi preotul I. Morariu au insistat asupra în
semnătății oonferenții, arătând motivele 
pentru oare nouă Românilor și de astă- 
dată ni-se impune passivitatea.

S’a votat apoi ou unanimitate urmă- 
torea resoluțiune :

I. întruniți în oonferență electorală, 
alegătorii români din cercul eleotoral al 
Șiriei se deolarâ solidari cu clubul electo
ral central român din Arad, căruia ii vo- 
tâză încredere.

‘ II. Ia spre cunoscință cu mâhnire in
terzicerea oonferenții naționale convocată 
la Sibiiu pe 12 (24) o., interzicere, pe oare 
° consideră ca o călcare a drepturilor.elec

torale însorise în lege și protestezi solemn 
în contra acestui act de volnicie.

III. SpoliațI de eseroițiul liber al 
drepturilor constituționale și în fața unelti
rilor guvernului, care tinde să înăbușe în 
ohip subversiv orl-oe avânt național și mai 
ales oa nuțiunea română să-și esprime liber 
voința, deolarăm că ne abținem dela alege
rile dietale și considerăm ca o deserțiune dela 
programul .național ori-ce act menit a slăbi 
ori a sparge solidaritatea, a cărei păzire, 
mai ales în vremuri de grele încercări, ca 
în present, o socotim de o supremă datoriă 
pentru fiă-care Român.

IV. Invităm clubul central român din 
Arad să ia tâte măsurile neoesare pentru 
accentuarea esistenței partidului național 
român și mai ales suntem dorniol de ao- 
țiunl menite să întărâscă partidul și să-i 
dea gloria oe-1 încoronase în acțiunile sale 
de luptă comună ou aliații noștri sârbi și 
slovaoî.

După acestea țăranul N. Lăzărescu a 
conjurat pe alegători se respecte hotărîrile 
aduse în oonferență.

A vorbit apoi d-l V. Mangra, care a 
felicitat pe cei venițl la oonferență și a 
arătat necesitatea unei lupte intensive și a 
solidarității ou conducătorii dela centru.

Inoheiând conferențâ, d-l protopop 
Popoviol mulțumesce alegătoriorl pentru 
atitudinea lor lăudabilă și-i îndemnă să se 
arate și pe viitor, dâr mai ales în fața ade
menirilor de tot felul și a terorisărilor, 
bărbați resoluțl, Români cu inimă.

„Foiitieă Moțională44.

Sub aceat titlu a apărut cjilele 
acestea o broșură scrisă de „un fost 
deputat din partida independentă*. Au
torul voiesce tb dovedescă că lupta 
partidei independente e greșită și 
singur politica guvernamentală pote 
duce la scop. Privitor la cestiunea na
ționalităților, anonimul autor desvbltă 
următbrele idei infecte:

O rană mare deschisă avem noi în 
cestiunea naționalităților, și ca un dat trist 
pentru aoâsta pâte servi declarațiunea sin
ceră a lui Weherle, oare în timpul ministru- 
președinției sale disese odată: „Atât me în
țeleg la ea, cât talpa ghetei mele!*

Valahii nu pot fi împănați. Mocsonyiștii 
moderați nici-odată nu și-ău ridicat glasul 
contra agitațiunilor comitetului din Sibiiu; 
Leonida Pop, fostul adjutant al monarchu- 
lui, s’a retras la Năsăud ou pensiune de ge
neral, în mijlocul profesorilor gimnasiall (Cu 
cari inse nu convine nici-odată — Red.); 
Trajan Doda a trebuit să fiă pedepsit pen
tru agitațiune contra statului.

In politioa valahă nu pote fi vorbă 
de împăcare, și nu esistă partid moderat. 
Ar trebui trecută administrația în manile 
statului, ar trebui reformată din rădăcină 
cestiunea școlară, ar trebui ajutorați din 
cassa statului preoții valahi, și în fine ar 
trebui ștersă legea de naționalitate. Dâr in
tenția aoâsta a nostră sufere naufragiu în 
fața conceptelor- de astăcjl ale cerourilor 
politice din Viena. Este lipsă aid de voința 
domnitorului. Dâcă nu se pote crea o pace 
de drept public: atunoi nici pacea eu na
ționalitățile nu se va crea. Trebue să ab- 
cjioem de lupta nostră îndreptată contra 
Austriei, pentru ca să câștigăm deplin în
crederea monarchului și să căpătăm mână 
liberă pentru resolvarea oestiunei naționali
tăților, cu sprijinul dinastiei.

Numai în frunte cu monarchul ne pu
tem apuca de munoa grea, și înorederea 
domnitorului o putem câștiga numai prin 
renunțarea la probleme de drept public.

Aci autorul broșurei infecte se 
înebreă apoi a dovedi, că ce pericol 
mare ar involva în sine „sufragiul 
universal*, recomandat de Ugron, prin 
care naționalitățile ar ajunge se fiă 
representate în mare număr în par
lament.

ULTIME SOIRI.
Roma, 26 Octomvre, iQiarul „Po- 

polo Romano* deduce din căsătoria 
moștenitorului de tron italian, că în 

tripla alianță se vor face în cel mai 
scurt timp mari schimbări. In cercu
rile politice italiano se asigură, înse, 
că faimele de natura acesta nu sunt 
adevărate, căci și decă raporturile 
Italiei față cu Rusia s’au îmbune- 
tățist, și față cu Francia statul ita
lian face unele concesiuni economice, 
totuși basa politicei esterne a Ita
liei o formeză numai tripla alianță.

Londra, 26 Octomvre. „Admirality 
and Horse Guards Gazette “ organul 
oficial al armatei și marinei englese 
declară, că Germania este singura 
putere, cu care Euglesii, ar pute în
cepe resbel făr’ de nici un scrupul, 
și în speranța, că resbelul s'ar fini cu 
victoria armatei englese. Numitul cpar 
atacă tot odată în mod direct chiar 
și pe împăratul Wilhelm.

Telefframe part, ale „Haz. Trac
Wersare <le sânge la Făgăraș.

Făgăraș, 26 Octomvre. Jidovul 
Magyari Krăusz din Budapesta ve
nit aici pentru ca se cumpere vo
turi dela alegători, atât el cât și cor- 
teșii sei au fost ieri reu bătuți la Dră- 
guș. Toți au remas ' cu capetele sparte. 
Gendarmii au descărcat armele, fflulțî 
răniți. O bivoliță a fost omorîtă. 
Astă-năpte au plecat de aici doue com
panii de ostași la fața locului. Mare 
agitațiă.

*
Făgăraș, 27 Octomvre. Desmint în 

modal oel mai hotărît oele publioate refe
ritor la mine în numărul de Duminecă.

lir. Șerban.

Teatru german. Asâră s’a dat Piranda, 
dramă întru’n aot, de Carmen Sylva. Re
gretăm mult că n’am fost mai de timpuria 
avertisațl de direcțiunea teatrală pentru a 
atrage atențiunea publicului asupra aoestei 
interesante creațiunl dramatioe a înaltei 
poete.

Vom reveni asupra acestei piese, de- 
ooamdată amintim, oă a fost de bravii ac
tori forte artistic jucată și putem să cons
tatăm că așa o trupă bună teatrală n’am 
avut de mult în Brașov.

Mâne, MerourI, se va da tragedia de 
Schil'er: Maria Stuart.

DIVERSE.
Clădirea cea mai mare de pe pă

mânt va fi fără îndoială turnul ce se va 
oonstrui în Chicago. Turnul de fier va fi 
de 1200 urme înalt și costă 800,000 funțl 
sterlingl. Basa turnului are o estensiune 
de 326 m. cubici.

Goncourt și Heine. Edmond de Gon- 
oourt era un admirator înfocat al lui Heine. 
Forte des în Ziarul „Journal14 al fraților 
Goncourt se găsesee vorba de Heine. Chiar 
în ultimul volum, apărut aoum oâte-va 
luni, Edmond de Goncourt povestesce un 
episod, prea puțin cunoscut din viâța lui 
Heine. Cam la 1837 Heine suferea forte 
serios de o bolă de oohl. Ou ocasia unui 
consult de medici, unul dintr’enșii d-l dr. 
Gruby, ungur, susține că acâstă bolă e 
un început de paralisie a măduvei spinărei. 
Ceilalți medici împreună cu Heine au luat 
drept falsă acâstă diagnosă. După doi-spre- 
Zece ani aoelașl dr. Gruby fu chemat la 
Heine. Acesta se afla lungit jos pe un oo- 
vor și abia mai trăia. Heine îl întreba:
— „Doctore va mai dura mult acâstă b61ă?“ 
Medioul răspunZeudu-i, oă acâstă bâlă ar 
mai putâ dura mulțl ani, Heine îi Zise:
— „Te rog nu cumva să spui ceva soției 
mele14. Umorul nu părăsi pe poet nici 
chiar în aoea oră tristă. Gruby voind să 
probeze puterea mușohilor feței, întreba pe 
Heine dâcă ar putâ să șuere. — «Nu14, răs
punse poetul; „niol ohiar de ași vedâ o 
piesă a lui Soribe14.

Proprietar: Df» Au^ei l&lure^îaita&a»

Redactor responsabil fâaîoi’.
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din 21 Octomvre n. 1896.
B lirss de BucurescI

Valori Scad. Cu 
bani

Q .o cup. gata

Rentă română perpetuă 187b 5°/o Apr.- Oct. 101.
Renta umortisabilă .... 57o » îl 98?/4

„ „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.—Iul. 100.—
„ „ din 1893 b“/n n îi 100.—

„ 1894 int. 6 mii. 5“/o Apr.-Oct, 95 '/.
„ „ (Impr. de 32. 1/î mii. 4% lan-lulie 87 73
„ „ (Impr. de 50 mii. 47o n n 87?/2
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4% n ii s7.’/2
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4% ji n 87. ‘/2
_ „ fim. de 120 iul. 1894 47,. 55 « 87. ’/,

„ (Im. de 90 mii. 1896 47o
Mai-Noi,

87.’/,
Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/o 103 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 n îi 290.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5»/» lan.-Iul. 95. -

„ „ ,. din 1884 57o Mai-Mov. —t—_
„ „ „ din 1888 57o lun.-Dec. —

„ din 1890
Scrisuri fonciare rurale . . .

57n Mai-Nov, 95 7i
57o lan.-laiie 91,’/2

„ ,, urbane BucurescI 67o 94 —
57o n n 90.’/„
f'7o 71 » 83.--

Oblig. Soc. de basalt artificial «7o « 71 —. -
V.N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v. -- • —
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1720.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 229. —
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 439.’/2
Naționala de asig. uit. div. 43 ici 200 fl /î 460.-
Boc. Bazalt. Artif. uit. div. lai 3U 250 300 - ■
Soc. Rom. de Cțonstr. uit. div. 151. 250 » ,,
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 » î>

—....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ 2 em. u. d. 0 100. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei J(Jt,
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 0/' 
Societ. p. const, de Tramways

10X
20(

•» M
’> 77 __

20 franci aur — â—

8 O OMPTUBÎ:

Banca naț. a Rom. 57o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte «7» Petersburg , . 4*/27o
Casa de Depuneri 5'/, Berlin .... B7o
Londra .... 57o Belgia .... »7o
Viena...................... 4.— Elveția .... 4’/i

Cairsut Ba hur-sa dm Vfeina.
Diîi 26 Octomvre 1896.

Roate ung. de aur 4% .... 121.40
Renta de corone ung. 4% . ■ • 99.05
Lnpr. căii. fer. ung. în aur 472% . 122.—
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2°/0 100.90
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4% . • • 97.10
Bonuri rurale uroate-slavone. . . 97.30
:mprum. ung. cu premii .... 155.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.50 
Reuta de hârtie auatr................... 101 05
Renta de argint austr..........................101.15
Renta de aur austr........................ 121.85
Li'suri din 1860 .... 144.50

A.cții de ale Băneei anstre-ungară. 938.-
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 406.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 368.-
Napoleondori.................................. 9.53
Mărci imperiale germane . . < 58.77 */2
London viata............................. 119.85
Paris viata.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . 101.20
Note italiene.............................  . 44.42 y2

Cursul p?e4ei EBs’așow.
Din 27 Ootomvre 1896.

Bancnote rom. Oamp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.48
Napoleon-d’orl Gump, 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Hable rasescl Gump. 126.— Vend.
Mărci germane Gump. Vend.
Lire turcesol Cump. — Vend. —
Scris, tone. Albina 5n/0 100.75 Vend. 101.75

Cursul leșurilor privata
din 21 Octomvre 1896

oninp. vmde.
Basilica . . . 6.50 7—
Credit . 196.75 197.75
Clary 40 fl. me.. 57.— 58—
Navig. pe Dunăre 140.— 143—
Insbruck .... 27.— 28—
Krakau .... 27.25 28.25
Laibach .... 22.75 23.25
Buda .... 58.— 59 —
Paifiy .... 57.57 58.75
Crucea roșie aus.tr. 18 — 18.50

dto ung. . 10.-- 10.50
dto ital. 11.50 12—

Rudolf .... 22.— 24—
Salm .... 70.— 71—
Salzburg .... 26— 27—
St. Genois 71.25 72 —
Stanislau .... 43.— 45—
Trieitine 4’/2’/n 100 m. e. 145— 150—

dto 4°/„ 50 69.— 73—
Waldstein . . . 60— 62.--
SerbescI 37o 31.50 35.40

dto da 10 franc!
Banca h. ung. 4°/n 121— 122—

Amnciurl
(taeîțmi și red»)

Suntu a se adresa subscrisei 
Srs ©asud §î58“ 

Mâcărâă uituo sarauracău mai 
de ©dalia se face scădănraeffat, 
care erases cu ©â4 sau Mă ca rea 
se îace mai de muSte-ors.

Admioistr. „Gazeta Trans. “

<3?K
ceNX
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Brașovu, Târgulu lamlui Wa°. 3®.

A cestu stabilimentu este proveijntu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortată cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este puști în posițiune de a put6 esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTII ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTVTE.

FOI PUDICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGĂNTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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mandele din afară rugămft a le adresa la O
Tipografia A. MUBEȘIANU, Brașovu. S
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REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/ve/cte^ în lolă mă&imea-
TÂWI »M15
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 

și RESTAURANTE. 

prețurI-cureȘe și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

se primescu în biuroulu

î
r

V3

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Tergidu Inului Nr. 30, eta-

2 giuiu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-

„AIKER»
Societate ele stsig"ci.ra,re și rente.

Direcția:
Wien, I., Hoher iarkt IL Budapest, VI., Deăkplatz 6.

Representunța generală pentru Ungaria:

,,Ankeir-udvai'sl.

© 
$

„Anker-Hof“.
îia casele proindi ale societăți®. 

Averea societății: 110 milione corone.
Starea asiguranților: 460 miliâne corone. 
Plătit pănă acuma: 192 milione corone.

Polițe incontestabile. Condiții culante- Pentru cei obligați 
milițiă asigurare de resbel fără platu. Participanților eâști-la

guri mari. Asigurări de copil favorabile.
Cu prospecte și informații servesc representanții pentru 

Brașov și giur.

1097,1—6
S. HAAS & FII,

șirul Florilor Nr. 14.

-I
O specialitate naturală neprețuibilă 

este apa minerală alcalm-accîdă bicarbonată 

Isvoral „MATZLDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COBlturbări 
de BMMstîaiR’e, maladiefie stomacului, a rîuicBii- 
loa', a beșteli udului și ale orgauelor resjpira- 
t6a*e etc.

dle pHm&d irasig "IM 
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător— va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în S3b*hș©vî strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Siîdiw, Sigfldșora și în AOsa-.Baa8sa: la D-l I. B. Misselbacher 
sen., în ObbJ î la Segesvâry es tărsai, în »evas la Balog Gyula, 
în ©reșties la Nemeth Jănos.

Cu tdtă stima:
Administrai -unea isvoruhi 

„W ATIL D A.44 
TOSEF ^T’OKG-'Z, .

(comit. Hâromszek). B ® eâ ® 11. (Transilvania).

1025,30-100
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f ABONAMENTE

X 1LA

§ „GAZETA TE,AHSILVAHIEr‘
.Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Uiigaria: 
trei luni. 
șese luni.
unu an . . .

Pentru România și străinătate:
trei luni......................................................
șese luni .................................................
unu an .....................................................g«

Pe
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Pe
Pe

:xMMXMXxx:xxxxxxxxMX^mxxxxx;\ 
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Ataaoste b siiwiște ©a dbh te 
Pentru Austro-Ungaria: 

an . .
șese luni 
trei luni

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

Pe
Pe
Pe

3
6

12

a.
ti.
ii.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dumineca.
2
1

n. -
a. —

50 cr.

8 franci, 
franci, 
franci.

. 4 

. 2
prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Domnii, cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și ultim poșta ultimă.

Admmlstrațiyiîwa „Gazetei Transihafsiei“-
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Tipografia A. Muresianu, Brașov.


