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Brașoviî, 23 Maiu st. v.
Patrioții noștri privilegiați și-au 

mâncată omenia, ca Țiganulă bi
serica.

Odinibră, când națiunile și sta
tele europene priveau întrenșii nu
mai nisce sinceri luptători pentru 
libertate și constitutionalisms, ei 
erau întâmpinați cu căldură pre
tutindeni și emigranții unguri au 
se mulțumescă succesele loră în 
străinătate numai acestei împre
jurări.

In cei douecjeci și mai bine de 
ani înse, de când acești patrioți 
unguri au ajunsă a conduce ei în
șiși destinele statului ungară, și de 
când și lumea din afară i-a văzută 
la lucru, a dispărută ca o ceță 
mândra aureolă, ce-iîncunjura, și 
multă lăudatulă liberalismu ungu- 
rescu s’a deochiatu cumplită.

Acum nici chiar Prusienii, cu
metri’ aliațl ai monarchiei nostre, 
cărora bărbații de stată unguri, ca 
Andrassy, Tisza ș. a. le-au adusă 
cele mai mari servicii, nu mai 
suntă încântați de patrioții privile
giați unguri și au dovedit’o tocmai 
în (filele aceste într’ună modă des
tulă de bătătoră la ochi.

„Reuniunea scriitoriloră și ar- 
tiștiloră unguri“ a hotărîtă ca în 
vera anului curentă se facă o es- 
cursiune la Berlină. Arangiatorii 
făcură mare reclamă, anunțară 
planulă loră reuniunei maghiare 
din Berlină și scriseră literatului 
berlineză Paul Lindau, că „vină 
Ungurii “. Ei s’au așteptată fără 
îndoială, că la vestea acesta în- 
tregu Berlinulă se va ridica în 
piciore și va primi, va conduce și 
va serbători cu deosebită pompă 
pe literații și artiștii unguri ca 
pe nisce frați și aliațî ai națiunei 
germane.

Der s’au înșelată.
Berlinesii nu numai că n’au ară

tată nici ună semnă de bucuriă 
și însuflețire, ci foi de frunte ca

„Kreuzzeitung“ și „Volkszeitung“ 
și-au ridicată vocea chiar în con
tra unei primiri festive a turiștiloru 
unguri.

Intr’unu articulu fulminantă 
cfiarulă conservatoră „Kreuzzei- 
tung“ cp ce, că o primire festivă 
oficială a turiștiloră unguri nu se 
pbte uni cu demnitatea poporului 
germană, debre-ce prin acesta Ber
linesii ară aproba numai mesurile 
tiranice, ce s’au luată în Ungaria 
în contra lirnbei germane.

Nu mai puțină înflăcărată scrie 
fbia democratică din Berlin. „ Volks- 
zeitung“, cficendă între altele, că 
poporațiunea Berlinului nu se va 
înjosi de a saluta în modă fes
tivă pe representanții unui poporă, 
care, pe lângă despotismulă Ța
rului, este celă mai aprigă pri- 
gonitoră și asupritoră ală culterei 
germane.

Articulii vehemenți ai acestoră 
foi au făcută multă sensațiă în 
Berlină și în Peșta și au provo
cată o discusiune a raporturiloră 
internaționale între Germani și 
Maghiari.

Foile unguresc!, vbcfendă reaua 
impresiune, ce a făcut’o în Ber
lină, reclama arangiatoriloră es- 
cursiunei plănuite, s’au grăbită de 
a da scriitoriloră și artiștiloră un
guri sfatulă, ca se renunțe la es- 
cursiune, seu să mergă la Berlină 
numai ca persbne private, fără de 
a mai face alaiu în numele „na
țiunei11, căci potă fi espuși la mari 
neplăceri.

Intr’aceea unele foi guverna
mentale din Berlină, conduse de 
considerațiuni de oportunitate, s’au 
încercată de a mulcomi opinia 
publică, cjicendă , cu diplomațiă 
prusescă, că certele naționalități
lor din Ungaria nu-i privescă pe 
Germani, ci ei voră primi pe tu
riștii unguri amicabilă, ca pe 
nisce cetățeni ai unei monarchii 
aliate.

Ba una din aceste foi „Borsen- 
courier“, vrendă a mai potoli dis- 
cusiunea înfocată, merge pană a 
se încerca se escuse încâtva ze- 
lulă de maghiarisare, ce se ma
nifestă în Ungaria, cjicendă că și 
alte state pecătuiescă în acestă 
privință vrendă se se reformeze 
pe basă națională; der că acesta 
nu pbte împedeca pe locuitorii 
Berlinului de a primi pe bspeți în 
modă amicabilă.

Reu serviciu a făcută „Borsen- 
courier“ patrioțiloră unguri dela 
putere, căci vrendă sâ-i apere, i-a 
cufundată și mai multă, recunos- 
cendă, că în adeveră nedreptă- 
țescă naționalitățile nemaghiare 
și voră se le maghiariseze.

Discusiunea acesta, ce s’a în
cinsă în pressa germană, este fa
tală pentru Ungurii dela putere 
și constatările, ce s’au făcută în 
urma ei în fața opiniunei publice 
europene, îi lovescă mai gravă, 
decâtă decă ară fi perdută o bă
tăii ă.

Inzadară ne spune acum biro- 
ulă telegrafică ungurescă, că arti- 
colulă din „Kreuzzeitung“ ar fi 
produsă în Germania numai in- 
dignațiune, înzadară gazetarii evrei 
dela „Pester Lloyd11 îșî dau silința 
a convinge lumea, că Germanii din 
Ungaria n’au nici o plângere și 
că și Sașii ardeleni, cari se totă 
tânguescă, acuma nu mai au nici 
o durere, er deputății loră mergă 
cu guvernulă, — ceea ce înse or- 
ganulă națională săsescă din Si- 
biiu o negă; înzadară suntă tote, 
căci ceea ce s’a făcută nu se mai 
pbte desface. S’a constatată în 
fața Europei, că Ungurii dela pu
tere asuprescă popbrele din sta- 
tulu ungară, unde pe lângă Ger
mani se mai află și alte popore 
și că de aceea nu merită a fi în
tâmpinați cu simpatiă nici de că
tră poporulă germană, aliatulă

celă mai mai apropiată ală mo
narchiei austro-ungare.

Bine ar fi decă patrioții pri
vilegiați unguri ar trage de aici 
mai multă învățătură, decâtă a 
nu merge la Berlină, seu a merge 
fără kalpak și pinteni; bine ar fi decă 
s’ar [gândi, că suntă o națiune mică 
fără legătură de sânge și de cul
tură și că numai prin bunulă nume 
și prin dreptate se potă susține 
pentru durată!

zdtzst
Niliillștii din Parisă, Francia și Rusia.
Guvernulă rusescă a luată cu multă 

satisfacțiă la cunoscință atitudinea gu
vernului francesă în afacerea cu nihi- 
liștii prinși în Parisă. împrejurarea acesta 
dă prilej ă pressei streine a deduoe o 
apropiere și mai vădită între Francia 
și Rusia, cu atâtă mai vârtosă, că gu
vernului germană nu i-a succesă pănă 
acum a converti pe nici una dintre cele 
două mari puteri pentru tripla alianță. 
In (filele trecute se lățise vestea, că gu
vernulă rusescă șl-a esprimată recunos- 
cința și mulțămita sa față cu guvernulă 
francesă chiar și pe cale oficiosă, lucru 
despre care se susține, că în Parisă nu 
s’ar sci nimică. Unele (fiare, cărora a- 
propierea dintre Francia și Rusia nu le 
convine, susțină că ministrulă Constans 
nici n’ar primi mulțămitele guvernului 
rusescă, fiindcă elă n’a făcută pașii ne
cesari de dragulă Rusiei, ci în interesul 
siguranței șil liniștei interne a Franciei.

De altă parte se susține, că guver
nulă francesă nu va estrada Rusiei pe 
Rușii nihiliștl, cum o pretindă acesta 
oâte-va foi rusescl ultraiste. Chiar și pănă 
acuma a pusă pe mulțl dintre ei în li
bertate, și procesulă ce se va intenta 
unora, se va face sub titlulă că s’au 
aflată la ei materii esplosive, er în casă 
de condamnare, ei voră fi pedepsiți cu 
isgonire peste graniță, er nu estradațl 
Rusiei.

După o telegramă mai nouă din 
Genf, se (fice că studenții nihiliștl plănui
seră ună atentată în contra vieții Țaru-

FOILETONUL O „GAZ. TRANS. “ asemeni sentimente de amicițiă se deș
teptă și in copiii loră. Noi puțini ani 
amu fostă despărțițl de olaltă și fiind-că 
ea îșî perduse mama de timpuriu și noi 
amândoi nu aveamă alțl frați, se înțelege 
de sine, că eramă avisați unulă la altulă. 
Noi aveamă împreună ore de instrucțiune, 
și în timpă liberă eramă nedespărțițl. 
Nu’ml aducă aminte să ne fi certată 
vreo-dată, pentru-că eu aveamă ună sim- 
țământă înăscută de datorință cavale- 
râscă, și damă totdeuna dreptulă micei 
mele companione de jocă, ceea cefiresce, 
că pentru desvoltarea caracterului ei era 
ună lucru nefavorabilă. Așa, fără de a 
sci eu, îi însușii copilei egoismulă și 
caprițiulă, cari ajutară la punerea fun
damentului nenorocirei ei și a mele.

„Părinții noștri nu observară acesta, 
ci diceau numai, că eu cu îngăduirea 
mea învăță la deprinderi rele pe Mar
gareta, însă eu totdeuna uitamă aver
tismentele loră înțelepte, și cedamă pu
rurea micei copile. .

„Eu, care încă de copilă aveamă o 
deosebită aplicare cătră sentimentulă de 
dreptate, simțiamă adese spiritulă aspru 
de domnire a micei mele tirane.

„Cu tote astea ea îmi făcea impresia

unei ființe atâtă de fermecătore, ea scia 
așa de blânda și dulce a se linguși, 
încâta pe sălbaticulă băiată totdeuna îlă 
supunea. Ajunserăma până acolo, încâta 
eu eram singurula, care o înțelegeama 
pe deplina și corecta și cu tote de
prinderile ei mi-se impunea. Natura ei 
era o amestecătură caracteristică de bu
nătate și de capriții. Eu singura îi cu- 
nosceama părțile ei cele bune, precum, 
la totă întâmplarea, și cele mai slabe. 
Eu sciamă, ce caldă era inima ei și câta 
era de încredută în cine iubia, er eu 
eram mândru, că în iubirea mea pose
dam cheia acestei rare amestecături de 
caractera.

„Deși talentula meu de sculptorfi, ce 
se desvoltase încă de timpuriu, îmi da 
pe lângă regulatele ore de școlă, ocu- 
pațiunl destule, totuși Margareta îmi da 
cu o perseveranță neobosită mii de 
ocupațiunl și impacieta copilă nu se 
simția nicl-când ostenită în a-ml servi 
ore întregi în deosebitele stadii și po- 
siții de modela. Frumdsa și plăcuta ei 
față reapare deci în tote studiile mele 
din junețe și deși schimbată și aplicată 
în deosebite forme, ea totuși străbate ca 
una fira roșu prin tote operele mele.

Era caracteristică, că tocmai cu o ast- 
felă de ocasiă, când amabilitatea Mar
garetei cu deosebire ajungea la valore, 
întâiașl-dată am fostă impacientă și res- 
pingătoră față de densa. Ea avea adecă 
totdeuna o atragere cătră pasiunea de a 
se împodobi cu totă felulă de ornamente 
fantastice, și voia ca și eu să o admiră 
și să o reproducă întocmai. Eu înse 
uram totă ce nu era adevără, și esage- 
ram acestă simțământă, așa încâtă pre
tutindeni unde mi-se presenta îlă urmă- 
riam hotărîtă. Așa și aici. Odată pentru 
totdeuna constatam o antipatiă viă în 
potrivă la tote scenăriile teatrale, și am 
trasă cruce peste tdte, câte nu se uniau 
cu regulile stricte ale clasicității.

„Ceea ce o îndemna la înclinațiunile 
ei fantastice și aventuriose, era în tim- 
pulă acesta o amicițiă școlară cu fiica 
unui renumită teatralistă. Părinții noș
tri nu se prea bucurau, că o fată din a- 
semenea casă este amica Margaretei.

„Ce se ține de mine, eu mă simțiam 
ofensată personală de alegerea ei. în
dată ce-șl oâștigâ o pretină, lucrulă ’ml 
era nesuferibilă, căci pănă acum eu eram 
uniculă tovarășă ală ei și împrejurarea, 
că amica sa era fiica unui teatralistă,

(9)
Paulii Sudram.

Novelă, de H. Tharau, trad. lib. de T-utlia.

Eld începu:
„Ceea ce m’a determinata, să-ți 

facă astădl împărtășirile, ce era să ți-le 
facă numai la a optspreclecea ta ono
mastică, suntă lucrurile, care tu le vei 
audi în decursulă povestirei mele. Forța 
împrejurărilor!!, ori să 4Icen1^ mai bine, 
disposițiunea dumnecfeescă, mă silesce 
și-mi impune s’o facă acesta.

„Tu adese-ori m’ai întrebată despre 
mamă-ta, Margareta, și’țl era așa și ție 
ca și mie ună lucru durerosă și greu, că 
nu ți-am povestită mai multe despre 
densa, decâtă că a suferită multă, a 
murită tînără, și că celă puțină esterio- 
rulă tău este imaginea viă a ei.

„După acestă neperfectă schiță potă 
lăsa se urmeze întregulă tablou ală vieții 
ei, deși propria-ml dorință e de a mă 
esprima câtă se pâte de scurtă. Eu ți-am 
numită deja iniculu orașă de provinciă, 
în care mamă-ta și eu ne-amă născută. 
Părinții noștri erau amploiațl superiori 
și amici vechi, și ei se bucurau, că
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lui și că în timpulă din urmă au sosită 
în Parisă mulțime de materii esplo- 
sive, care pregătite fiindă aveu să fiă 
introduse prin contrabandă în Rusia.

„Times“ și condamnarea lui Panița.
Vorbindă de condamnarea lui Pa

nița și de Bulgaria, foia englesă „Ti- 
mes“ dice între altele, că dâcă li-ar fi 
succesă revoluționariloru a face atenta- 
tulă, atunci în Bulgaria ar fi urmată o 
ruină națională ireparabilă și țâra, pro
babilă că după o mare vărsare de sânge 
s’ar fi prefăcută în provincia rusescă. 
Urmâză deci, că Panița este vrednică 
de pedâpsa dictată. Recomandarea gra- 
țiărei se pote dice, că îșl are basa în 
împrejurarea, că acusatulă era odinioră 
bună patriotă și bună militară. Der cu 
câtă mai înaltă îi era rangulă și servi
ciile făcute, cu atâtă mai mare îi este 
și păcatulu. De sigură acestea i-le va 
4ice Stambulov principelui Ferdinand, 
când acesta îlă va întreba privitoră la 
schimbarea pedepsei. Ună stată, care 
este în posiția Bulgariei, este datoră să 
dea o bună lecțiune lui Panița chiar în 
interesulă susținerei sale. Cu tote aces
tea e probabilă, că principele Ferdinand 
se va înfiora de vărsare de sânge chiar 
și cu risiculă de-a încuragia prin acesta 
revoluția....

Socialiștii din Germania și Bismarck.
O telegramă din Parisă comunică 

convorbirea ce-a avut’o Județ, ună Fran- 
cesă, cu Liebnecht, mare protectoră ală 
socialiștiloră din Germania, care i-a luat 
în apărare față cu învinuirile, că socia
liștii ar voi revoluția. Socialiștii, 4ise 
Liebnecht, ce-i dreptă, ar pute face o 
mișcare revoluționară, der miliția i-ar 
sdrobi. Succesulă atârnă dela propa
gandă. Vorbindă de Bismarck, Lieb
necht i-a acusată pe agenții lui cu aceea, 
că au produs neliniște în țâră, der Bis
marck, capulă loră, este acum învinsă. 
Elă a voită să monopoliseze întrega pu
tere pentru elă și pentru familia sa. . .. 
Impăratulă Wilhelm deja de 18 luni a 
voită să se scape de elă și a călătorită 
atâta, numai oa să se scape de creaturile, 
cu cari l’a încunjurată Bismarck. Lieb
necht a 4isib câ unitatea Germaniei încă 
nu este îndeplinită, căci Germani mai suntu 
și în Austria etc.

Socialiștii, continuă elă, n’au voită 
să scie nimică despre Germania lui Bis
marck, nici de militarismă nu voră să 
soie nimică. Germania nu pâte să fiă 
solia păcii decâtă numai c’o milițiă ca 
a Elveției. După Liebnecht, Alsația și 
Lorena ar fi să se alăture Elveției, for- 
mândă două oantâne nouă, er decă a- 
cesta e imposibilă, atunci Alsațienii nu
mai atunci voră fi liberi, când Francia 
și Germania voră fi două republici fe
derale. Liebnecht 4iS0> între FrancesI 
și Germani nu esistă ură, ci numai le- 

gâturile asistente dintre Francia și Rusia 
opresce pe cea dintâiu a se apropia de 
Germania... Față cu Francia de câteva 
luni încdce pressa semioficiosă nu mai 
e provocătore, și partidele, cari trăiau 
în dușmăniă pe timpulă lui Bismarck, 
acjl cercă totă posibilulă să facă o îm
păcare. Impăratulă Wilhelm e încă o 
mare enigmă, dâr totuși în elă se pote 
afla sentimentulă propriei onorl. Mai 
înainte și elă se gândia la răsboiu, der 
când a văzută, că acesta e imposibilă 
și că națiunea nu’lă va urma pe calea 
acesta, șl-a schimbată drumulă. Elă cu 
iuțela lui obicinuită a creată cestiunea 
socialistă. Prin ordinațiunile sale elă a 
făcută fdrte multă, a făcută mari ser
vicii ideiloră socialiste. Decă va merge 
pe calea acesta, mare viitoră îlă așteptă.

SCIRILE RILE1.
0 nouă ordinațiune a lui Csaky. Mi- 

nistrulă de culte și instrucțiune a adre
sată comisiuniloră administrative comi- 
tatense o ordinațiune, în care se 4i°e> 
că institutele acelea de învățămentă, 
cari nu corespundă pe deplină tuturoră 
condițiuniloră recerute dela scolele de 
stată și comunale, îșl pierdu numai de- 
câtu dreptulu de publicitate și nu suntă în
dreptățite a da testimonii valabile. Decă 
s’ar ivi cașuri de acestea, atunci comi- 
tetulă administrativă și consiliulă co
munală să facă numai decâtă arătare 
amănunțită. Ministrulă a mai ordinată 
inspectoriloră școlari să esercite cea mai 
strictă inspecțiă și se ingrijescă, că decă 
ună astfelă de institută n’are încă dreptă 
de publicitate, seu l’a perdutO, să nu 
potă da mai multă testimonii valabile 
de stată.

** *
Afacerea Congruei. Cetimu în „Egye- 

tertesu: Comisiunea în afacerea congruei 
va începe dezbaterile în 4 Iunie n. avendă 
de basă lucrarea raportorului Boncz Fe- 
rencz. Proiectulă raportorului desig- 
neză optă isvore pentru provederea pa- 
rochiloră râu plătiți: 1) patrouagiulă, 
2) credincioșii, 3) comunele, 4) averea 
bisericescă, 5) subvențiunea statului, 6) 
fundațiunile esistente, cari se voră face 
una și se voră administra la olaltă, 7) 
venitele parochiale și 8) venitele desig
nate seu cari se voră designa spre sco
pula acesta. Din venitele anuale, ce le 
voră aduce aceste isvore, se va forma 
fondulă congruei, care unindu-se în- 
tr’una în visteria statului se va admi
nistra de ună directoriu mixtă de 11 
membri sub președința primatelui seu 
a celui mai bătrână dintre metropolițl. 
Membrii directoriului ar fi: câte-ună în
credințată ală ministeriului de culte și 
ală ministeriului de interne, 3 delegați 
ai corpului episcopescă, 1 directoră ală 

fundațiunei comune, 3 preoți și 1 con- 
troloră.

* * *
Esamenele de maturitate la gimna- 

siile de sub inspecțiunea ministerială 
din cerculă de învățământă ală dușului, 
se voră face sub președința inspecto- 
relui supremă Dr. Erddi Bela: la gim- 
nasiulă gr. cat. din Năsăudă în 6 luniu; 
la celă rom. cat. din Alba-Iulia în 12, 
13 și 14 luniu; la gimnasiulă gr. cat. 
din Blașiu în 16 și 17 luniu. Comisară 
ministerială la esamenele de maturitate 
din Blașiu și Năsăudă va fi Dr. Abt 
Antal, profesoră de universitate în Clușiu.

* * *
Premii literare. Comitetulă pentru 

participarea României la esposiția din 
Parisă s’a întrunită la BucurescI pentru 
a decide modulă întrebuințărei sumei 
de 65 mii lei, ce au rămasă disponibili, 
în urma cheltueliloră ce s'au făcută pen
tru esposiția română la Parisă. După 
dre-care discuții s’a admisă, ca 3000 lei 
să fiă dațl pentru publicarea unei scrieri 
asupra esposițiunei române la Parisă și 
5000 lei, ca premiu pentru cea mai bună 
lucrare ce va apăre, în timpă de 2 ani 
de aci înainte, asupra istoriei române 
contimporane dela 1821 —1890. In ceea 
ce privesce restulă de 50,000 lei nu s’a 
putută lua nici o decisiune, de dre-ce au 
fostă divergențe de opiniunl între membrii 
comitetului; unii au propusă, ca acestă 
sumă să se dea Ateneului, pentru formarea 
unei biblioteci moderne, er alții au sus
ținută, ca suma să se întrebuințeze ca 
premii anuale pentru lucrări artistice și 
industriale.

* 
4: *

Societatea științifică literară „Archiva" 
din Iași, încheiândă ală doilea ană ală 
esistenței sale, a hotărîtă, că: 1) Insera 
de Sâmbătă 26 Maiu v., va fi o ședință 
plenară, când se voră ceti mai multe 
lucrări importante. Ședința se va țină 
în cancelaria universității. 2) In diua de 
Duminecă, 27 Maiu, va fi a doua ședință 
plenară, la care este invitată, pe lângă 
membrii societăței, și totă lumea iubi- 
tdre de cultură. Acestă ședință se va 
ține în sala cea mare a universității și 
se va deschide prin o dare de semă 
despre starea societății, ce se va face 
de d-lă președinte Gr. Oobalcescu; apoi 
o dare de semă despre lucrările socie
tății de cătră d-lă secretară generală 
Gr. O. Buțureanu și apoi se va da cu- 
vântulă d-lui Alex. Xenopolă, care va 
vorbi despre „importanța principiului 
associațiunei în desvoltarea sciențifică și 
literară.“ 3) Totă în aceeași c}i la drale 
2 p. m. toți membrii societății se voră 
aduna în sala ședințeloră societății, lo- 
calulă universității, de unde voră pleca 
cu trăsuri și anume spre a cerceta mo
numentele istorice Cetățuia și Galata, 

apoi tăremulă dela tunelulă ce se sapă 
la Bordea, pentru calea ferată IașI- 
Văslui.

* * *
BirtulH lăutarilor!! români la Parisil. 

După cum ne spune „L’Europe“ dinPa- 
risă, lăutarii români, cari atâtă de multă 
au escelată în restaurațiunile dela espo- 
sițiunea din anulă trecută la Parisă, au 
deschisă ună birtă pe bulevardulă Mont
martre Nr. 14, în care se producă cu 
cântările loră, atâtă de plăcute Parisie- 
niloră. Etă ce 4ice numitulă 4iarh: 
Mare norocă este pentru ‘ParisienI pre- 
sența escelențiloră musicanțl, cari com- 
puseră acea orchestră atâtă de multe- 
orl aplaudată a vestițiloră lăutari români 
și rivaliloră norocoși ai țiganiloră ma
ghiari, și cari se potă au4i pe bulevar
dulă Montmartre 14. Ei au instalată ună 
birtă română de ună aspectă forte reu
șită, care permite fără ostenelă și fără 
cheltuell a face o călătoriă prin țările 
Balcanice. Aci aflămă pe Dinicu, șefulă 
dibaciu ală orchestrei, pe I. Crăciunescu 
distinsă cu primulă premiu la esposițiu- 
nea universală, care cânta pe fluerulă 
lui Pană (naiulă) astfelă, încâtă făcea de 
rușine pe regele Mydas și-lă credeai re
venită pe acestă pământă; Burlană, dela 
conservatorulă de musică din BucurescI, 
compositoră renumită, Florea Sache cim- 
balistă și mulțl alțl instrumentiști ai aces
tei orchestre răpitdre, cu care vomă ave 
fericirea a-le reînoi cunosciința. — Clau
dine de Villers.

* * *
Renunțare la moștenirea tronului. Ce- 

timă în „B. C.u că deși archiducesa Maria 
Valeria se căsâtoresce cu ună membru 
diu o familiă domnitore, totuși ea după 
o hotărîre preînaltă trebue să renunțe 
la drepturile moștenirei tronului. Actulă 
sârbătorescă ală renunțărei archiducesei 
se va întâmpla în presența Maiestății 
sale la 16 luniu n. în Viena.

*
*

Focă. Sâmbăta trecută a arsă lo
cuința birtașului și prăvăliașului Kul- 
havi din Gaclmaier, în Blumăna. Kulhavi 
sedusese’n pimniță cu luminarea sâ scotă 
petroleu. Acesta se aprinse, dela elă și 
o bute cu spirtă și astfelă foculă a luată 
dimensiuni pătrun4endă în odăi și de 
aci întin4endu-se asupra întregei caBe. 
Kolhavi suferi arsuri atâtă de grave, 
încâtă nu se crede că va scăpa.

Feriți-vâ d’a umbla cu focă prin 
apropierea petroleului și spirtului.

DIN DIETA BOEMĂ.
In 18 (30) Maiu au începută în dieta 

boemă desbaterile asupra proieoteloră 
privitore la esecutarea pactului de îm
păciuire între Cehii și Germanii boemi. 
In cercurile deputațiloră era mare fer- 
bere, înaintea edificiului dietei se adu

tni-se părea aprope ca și o crimă. Ea 
îmi declară pe față, că prevederile mele 
le află ridicule și monotone și că la totă 
întâmplarea nu se va lăsa de pretina ei. 
Când înse observa, că prin asemenea 
espresiunl mă ofensâză, atunci nu se 
odihnia pănă când nu mă împăca cu 
asigurări lingușitore, și era în stare ca 
pentru ună timpă îndelungată să-și pă- 
răsâscă prietina pănă ce credea, că am 
uitată motivulă vrajbei. Astfelă se apro- 
piă timpulă, în care întâia dră trebui să 
părâsescă casa părintâsoă, pentru ca în 
capitala acesta la măestrii renumițl să’ml 
cultiveză arta mai departe.

„Despărțirea de ai mei îmi era ună 
nimică în asemănare cu despărțirea de 
Margareta. Ea insașl nu-șl putu reține 
durerea și-mi declară, că nu pote trăi 
fără de mine. Și totuși ea trebuia să 
supârte acestă durere, er reîntdrcerea 
mea în timpulă feriiloră era totdeuna 
punctulă strălucitoră ală presentului. In 
decursulă săptămâniloră, în cari eram 
acasă, Margareta mi-se devota esclusivă 
mie; ea nu mai avea grijă de rivala mea, 
cum mă îndatinasem a numi pe amica ei, 
^i fiindcă Margareta abia o mai amintea | 

une-orl, le cre4ui amiciția stinsă de totă. 
După-ce perfecționarea mea așa 4^°eildă 
era săvîrșită și servițiulă de arme mi- 
l’am făcută, tata, ,1a sfaturile profesoriloră 
mei și la propriulă meu îndemnă, se 
hotărî a mă lăsa încă pe vre-o câțiva 
ani în Italia spre a mă perfecționa 
încă și mai multă. Prospectele de ună vi
itoră strălucită m’ar fi fericită pe deplină, 
de nu m’ar fi apăsată despărțirea de 
Margareta, der în fine am ajunsă eu în- 
su’ml la convingerea, oă acestă despăr
țire trecătore e o necesitate și m’am su
pusă hotărîrei nestrămutate a tatălui 
meu, cum fiă-care ar fi făcut’o în loculă 
meu, decă ar fi mai avută și altă țîntă 
și altă scopă în vieță, afară de acela de 
a se conforma înclinațiuniloră inimei sale. 
Margareta însă era necumpătată, când 
era vorba de o îndelungată absență a 
mea.

„Dorința părințiloră mei era, ca înoă 
înainte de plecarea mea să ne înoredin- 
țămă. Noi încă de multă furămă desti
nați unulă pentru altulă, și celă puțină 
ce se atingea de mine, eu nicl-odată, 
nici măcară cu ună cugetă, n’așl fi ră
nită posibilitatea unirei nostre.

„Decă n’așl fi fostă eu celă ce eram, 
trebuia să-mi bată la ochi, câtă de ca
racteristică era ființa Margaretei în 4iua 
încredințărei nostre. Densa nu se înve- 
selia de locă, ochii ei înotau în lacrimi 
și mă ruga de repețite-orl să nu mă 
ducă, ori decă mergă s’o iau și pe ea 
cu mine. Ea mă duse cu vorbele ei 
pănă acolo, încâtă luaiu pe tatălă meu 
la o parte și’i 4iseiu, că n’ar fi ore mai 
bine, când nl-ar concede acuma 'căsăto
ria, așa, ca să nu mai trebuiască să ne 
despărțimă? Rugarea mea însă a refu- 
sat’o cu cea mai mare hotărîre. Tata 
era deplină convinsă, că din studiulă 
meu nicl-odată nu se va alege nimica, 
decă ’ml iau soția cu mine și când elă, 
Ia stăruința mea trase la o parte și pe 
tatălă Margaretei ca să’i spună dorința 
mea, acesta împărtăși părerea lui și ne 
asigura, că nicl-odată nu’șl va da învo
irea la o asemenea nebuniă, cum 4icea 
adese. „Amândoi suntă numai copiiu, 4icea 
elă, deși eu eram de două AecI de ani. 
ț)icea, că și elă a lucrată în contra ie- 
giloră fundamentale, căsătorindu-se pre 
de timpuriu, „o nebuniă“, care nu vrea 
s’o mai tacă. Nimică deci nu ajutase 

și noi trebui să ne despărțimă. Celă 
din urmă lucru ce l’am făcută acasă fu 
bustulă miresei mele, ce stă acum în 
odaia ta; elă o înfățișâză tocmai așa, 
oum o vâ4usem atunci ultima dră. Când 
o vă4uiu erășl... der trebue sS țină fi- 
rulă vorbirei.

„In decursulă primului meu ană de 
petrecere în Italia 'ml scria Margareta 
desă, amănunțită și regulată. In cele 
dintâiu scrisori se repetau espresiunile 
durerei pricinuite prin depărtarea mea 
și adesea primiam declarațiunl ca aceste: 
„Paulă, eu mă tem fără de tine!“ seu: 
„Așa ml-e de îngrozitoră fără de tineu. 
Când însă o întrebam despre causa te- 
merei sale, nu primiam nici ună răs
punsă. Din scrisorile părințiloră mei nu 
au4iam multe despre mirâsa mea. Ei 4i- 
ceau totdâuna, că eu, prin corespondința 
ei, aflu totă ceea ce dorescă a sci.... Nu
mai din când în când observa mama, 
că Margareta trăesce forte retrasă, are 
puține conveniri etc.... Odată îmi scrise 
dânsa, că unica-i plăcere constă în cer
cetarea teatrului, pentru care încă de 
mică nutria o predilecțiune nemărginită. 
Pe mine mă frapa acestă declarația cu 
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naseră câteva sute de dmenl. In loja 
streiniloră în dietă erau dame din înalta 
aristocrațiă. 0 deputațiune cehă în massă, 
de vr’o 30 de representanțl de-ai comu- 
nelorO, apăru înaintea edificiului dietei. 
Câțiva delegați dintre ei intrară ’n dietă, 
se duseră la Dr. Trojan și apoi la Dr. 
Rieger. Deputațiunea venise să ’nvite 
pe deputății cehi, ca sâ facă totă posi- 
bilulă pentru a zădărnici pactulă. Dr. 
Rieger declară, că elfi va procede cum 
îi dicteză mintea sa; dâcă prin acesta 
s’ar pune în oposițiă cu poporulă său, 
atunci e gata a’șl depune dup’aceea man- 
datulă. Deputăția se duse apoi la pro- 
fesorulă Tilscher. Acesta declară, că 
Cehii tineri voră face totă ce potfl, ca 
să ’mpedece săvârșirea pactului.

Deschidendu-se ședința, se ceti ună 
mare numără de petițiuni. Pănă acum 
au sosită la dietă 2383 petițiunl în contra 
pactului. Se trecu la ordinea dilei, oare 
începu cu proiectulă pentru înființarea 
unei camere de comerță în partea ostică 
a Boemi ei.

După ce vorbi Dr. Mattusch, pentru 
înființarea camerei, se ridică Cehulă tî- 
nără Pacah, care atacă violentă punerea 
acestui proiectă, ca primă obiectă ală 
ordinei dilei. Proiectulă țîntesce a arunca 
năsipă în ochii poporațiunei, ca să nu 
vadă proiectele pactului. Nimică n’a ră
masă din promisiunile făcute poporului 
cehă decâtă acestă proiectă, care dove- 
desce la rându’i reua tractare de pănă 
acum a poporului cehă. (Mareșalulă țării, 
președintele dietei, întrerupe pe vorbi- 
toră, acesta continuă a vorbi, președin
tele îi dice ca să nu’lă întrerupă când 
vorbesce densulă, Cehii tineri rîdă și’i 
răspundă: Na, na!)

Propunerea d’a se înființa camera 
comercială fu avisată, în contra voturi- 
loră Cehiloră tineri, la comisiunea pac
tului. Urmă proiectulă pentru separarea 
consiliului școlară ală țării.

înainte d’a începe desbaterea, Dr. 
I. Gregr ceru din nou să se depună în 
cameră protocdlele conferențe’’ ținute 
•în Viena în cestiunea pactului, pentru 
.ca deputății să’șl potă aduna materialulă 
necesară pentru judecarea proiecteloră, 
care formâză ună întregă. Acestă pro
punere a făcut’o elă deja în prima șe
dință a dietei și pănă adl nu s’a luată 
în tratare, âr înlăturarea ei e numai o 
dovadă de puterea volniciei presidiale, 
Chiar în comisia pactului, din care și 
densulă face parte, s’au ridicată totă 
mai multe voci pentru necesitatea d’a 
se cundsce protocdlele. E regretabilă, 
că se refusă protocolele și că membrii 
conferințeloră din Viena nu arată și ar
gumentele acestei refusărl.

In acestă momenta se ridicară depu
tății Dr. Vașaty și Ed. Gregr și strigară 
arătândă spre Dr. Rieger: „Conducăto- 

atâtă mai vîrtosă, cu câtă Margareta în 
scrisorile ei nu-mi amintia nimioa des
pre plăcerile ei teatrale. Eu îi scriseiu 
.de locă să mă informeze despre acesta 
..și deși îndatinata-i scrisdre corespundea 
la unele puncte din a mea, despre tea
tru nu-mi răspundea nimică. Lucrulă 
acesta mă revolta. Ii scriseiu de locă 
și încă în ton fdrte aspru, cum am înțeles 
din răspunsulă ei, din care se vedea, 
că scrisdrea ei era scrisă între lacrimi. 
Ea se plângea, că de dragulă meu tre- 
bue să-și jelâscă tinerețea. De conveni
rile sociale a abcjisă, și acum dâră nu 
vrâu s’o lipsescă și de plăcerea inocentă 
a teatrului? Ea nu-mi tăinui pănă acum 
aoesta din îndemnulă ca să mă amăgescă, 
ci simplu, din motivulă acela, că scia 
bine, că pe mine mă supără soirea, că 
ea e însoțită de amica ei Amalia, și așa 
s’a temută să nu-mi stîrnescă mănia, căci 
scia deja, oe „prejudiții neîndreptățite“, 
nutrescă față de pretina ei. Tonulă, în 
care îmi împărtăși Margareta soirea 
aoesta, m’a adusă la desperare.

„Eu soriseiu de locă tatălui ei, stă- 
ruindă să-i interdică societatea cu fami
lia artistului. ’I scriseiu și ei conjurân- 

rulă națiunei rîde la aceste vorbe. Rușine 
să’i fiă !u (Mare mișcare.)

Dr. I. Gregr, continuândă, cjise c& 
aceste proiecte pericliteză organisarea 
regatului. (Dr. Rieger părăsesce sala.) 
Ministrulă de justițiă Schonborn nu pri
cepe a judeca sentimentele națiunei. 
Pactulă promovâză germanisarea, creând 
ună teritoriu germană separată și ce- 
rendă altă calificațiă pentru funcționarii 
germani și alta pentru funcționarii cehi. 
Divisarea curiiloră în curii naționale în- 
semneză egemoniă germană. G-uvernulă 
săverșesce prin pactă ună actă de vol- 
niciă. Să se amâne afacerea, pănă ce se 
va hotărî asupra propunerei sale, privi- 
tore la protocdlele conferinței din Viena.

Propunerea lui Gregr, pentru care 
au votată și cinci deputațl de-ai Cehi
loră bătrâni, a fostă respinsă. Urmeză 
desbaterea asupra divisării consiliului 
școlară ală țării.

Dr. Herold, ca representantă ală vo
tului minorității, impută c’a apărută po
liția în dietă. A venită o deputațiă, care 
a fostă aruncată afară de polițiă. Nu 
pdte folosi causei, când o deputațiune 
a poporului cehă e aruncată afară din 

, dietă de cătră polițiă. (Strigări între 
1 Cehii tineri: Scandală ! Rușine ! Lucru 
ne mai audită!) Intrândă în cestiune, 
vorbitorulă cjice, că guvernulă nu șl-a 
motivată din destulă proiectele. Amân
două națiunile din Boemia suntă și par
tide politice. Una represintă principiulă 
dreptului istorică ală Cehiloră și cere 
recundscerea lui în tdtă țâra, dâr cere 
și recundscerea dreptului Germaniloră în 
totă țera. A doua represintă principiulă, 
că statulă numai atunci pote'esista, dâcă 
se guvernâză nemțesce. Nu e puțină lu
cru deci, când e vorba d’a se împăca 
aceste două națiuni, d’a se înlătura con- 
trarietatea politică dintre ele. Conferința 
din Viena nu s’a ocupată de înlăturarea 
contrarietățiloră, ci numai de reintrarea 
Germaniloră în dietă, numai de conce
siuni pentru Germani. Deci basa acțiu- 
nei în cestiunea pactului e greșită, pe 

i basa acesta nu pote fi vorba de împă- 
I ciuire. Vremu ca naționalitatea nostru să 
' fia egală îndreptățită în țera, nu vremu să 
i ajung emu în posițiă subordinată, ca 
Slavii din Ungaria, vremu ca poporulă 
cehă să fiă ună representantă politică 
în acestă țâră. După proiectele presen- 
tate, în unele ținuturi și cercuri Cehii 
înceteză a fi ună poporă politică, pen
tru că acele ținuturi și cercuri au să fiă 
tractate ca curată germane. învoielile 

i din Viena suntă contrare egalei îndrep
tățiri, pentru că prin ele totă ce e cehă 
se isgonesce din teritorulă germană, pe 
când totă ce e germană, sub pretextulă 
necesității statului, va pătrunde totă mai 
multă în teritorulă cehă. Nu putemu deci 
consimți să fimu degradați, să ni-se lege 

du-o să facă de hatîrulă meu acâstă 
jertfă. Tatălă ei îmi răspunse moderată 
și liniștită propriu lui. Elă află, că în 
afacerea acesta pre aspru pășescă, că e 
greu, ba apropo imposibilă pentru elă, 
ca fără de causă să rupă relațiunile cu o 
familiă stimată, care nu-i dase nici cea 
mai mioă ansă la acesta. Ce privesce 
cercetările teatrale ale Margaretei în so
cietatea amicei ei, elă a luată pași ca 
să le împedece și a promisă că se va 
îngriji, ca de aici în colo să înoeteze 
de totă.

„Margareta îmi răspunse silită și 
ofensată; puteam ceti prin șire, că nu
mai silită se aoomodeză dorinței mele. 
Scrisorile ei de aici înainte erau mai 
scurte, mai neînțelese, ba chiar și din 
ale mele trebue că a espirată multă in- 
disposițiune. Eu suferiam așa de multă 
sub acestă înstrăinare, încâtă ’ml propu- 
seiu, ca îndată ce voiu termina ună lu
cru mai mare, la care mă angajasemă, 
să mă reîntorcă în patriă, deși cei doi 
ani, ce trebuia să-i petrecă în Italia, 
încă nu erau tocmai spre sfîrșită.

(Va urma.) 

puterea, să fimu împedecați în progresă. 
Pacea între elementele liberale numai 
pe basa principiiloră egalei îndreptățiri 
se pdte face, pe acestă tărâmă ne gă
siți totdeuna. Numai astfelă nu se potă 
răpi drepturile poporului cehă și nu 
pote fi esploatată economicesoe țâra. (In 
cursulă vorbirei lui, deputății germani 
părăsescă sala).

Guvernatorulă contele Thun vorbi 
de silințele ce și-le-a dată guvernulă să 
împace cele două naționalități. Adevă- 
ratulă patriotă e acela, care contribuea 
ridica în țeră o casă, în care să locu
iască amândoi frații, er nu care îmbol- 
desce la luptă, care nu se sprijinesce nu
mai pe dreptulă fisică, ci care vrea să tră
iască împreună cu fratele în aceeași 
casă. Acesta au voit’o cei cari au fă
cută pactulă. Șovinismulă pdte săpa 
mormântulă celoră cari ’lă propagă. 
Proiectele corăspundă causei celei drepte, 
naționalitatea formâză basa loră și prin 
urmare și a proiectului de divisare a 
consiliului școlară. Amăsurată desvol- 
tărei naționale, fiă-care poporă să nisu- 
iască a’șl îngriji de școle și în contra 
acestui principiu nici Cehii tineri n’au 
nimică de obiectată.

Prințulă Windischgrătz vorbesce pen
tru pactă. Elă cu colegii săi îlă voiescu 
pentru-că suntă de părere, că regreta
bila certă ce esistă strică vacfei și pros- 
perărei imperiului înăuntru și în afară, 
pentru-că decă voră mai dura stările 
acestea, voră păgubi interesele culturale 
și materiale ale țării pentru-că aceste 
stări suntă anormale și nu potă țină 
pentru durată. Amă consimțită cu pac
tulă pentru-că prin elă se ajunge nobila 
țîntă: restabilirea păcii în țeră.

Dr. Koldinsky, Cehă tînără, e în 
contra divisărei consiliului școlară, pen- 
tru-că e o vătămare a egalei îndreptățiri, 
o înjosire a poporului cehă. Regretă, 
că despre încoronare și despre dreptulă 
de stată încă nici acuma nu pdte fi 
vorba.

Dr. Plener spune, că reintrarea Ger
maniloră în dieta boemă e ună eveni- 
mentă politică în istoria Austriei. Invoe- 
lile din Viena le-a făcută cu putință 
a reintra cu ondre în dietă. Conferența 
pentru pactă a fostă conchemată în prima 
liniă pentru a stabili condițiunile, în cari 
Germanii aveau să intre în dietă. In
trând ă în fondulă cestiunei, vorbitorulă 
cjise, că acjl nici ună funcționară ger
mană, care nu scie de ajunsă limba cehă, 
nu pote intra în serviciu publică. Asta’i 
pentru poporulă germană o măsură apâ- 
sătore și vătămătore. Prin pactă se în
lătură și acestă neajunsO. Sperămă, că 
guvernulă va avâ puterea și autoritatea 
a face sâ se esecute pactulă. Ministrulă 
Schonborn a cjisă, că e vorba aci de 
bunulă nume ala Boemiei și ală raportu- 
riloră politice ale Austriei. Altă resol- 
vare a cestiuniloră naționale nu e de
câtă cea prevâcjută în pactă. De ce sâ 
nu încheie Cehii tineri pace cu Germa
nii pe acestă basă ? (Cehii tineri: Nicl-o- 
dată!) Cei cari nu voră stărui pentru 
stabilirea unei paclnice desvoltărl în țeră, 
îșl voră câștiga merite pentru Boemia și 
Austria.

Se propuse închiderea discuției și se 
primi, alegându-se ca vorbitori generali 
Ed. Gregr și Rieger.

Dr. Ed. Gregr cjise, că Germanii au 
motivă să fiă mulțămițl cu resultatele 
conferințeloră din Viena. Guvernato- 
rulă a lăudată pe bărbații moderați, cari 
au asistată la conferințele loră. Sub 
acești domni a înțelesă elă de sigură 
pe Rieger, Zeithammer și Mattusch. Vor
bitorulă nu scie, decă guvernatorulă a 
vorbită din convingere, der lauda din 
acestă gură dânsului nu i-ar face bucu
ria. Nu guvernatorulă are sâ dea o ast
felă de sentință, ci poporulă are sâ ju
dece, care esingurulă competentă. Do
vadă e, că Rieger, Zeithammer fi Mattusch 
nu cuteză să apară în cercurile loră de ale
gere. Amenințarea guvernatorului, că noi 
ne săpămă mormântulă, nu o luămă în 
seriosă. Se înșelă guvernatorulă, decă ; 

crede, că guvernulă ne va nimici prin 
persecuțiunl. Guvernatorulă a fostă sol
dată, pdte sâ zângănescă sabia, asta nu 
ne spariă. Amă trăită sâ vedemă și pe 
guvernatorulă Koller, Dumnecjeu sâ-lă 
odihnescă ! și nici de guvernatorulă de 
adl nu ne vomă lăsa a fi terorisațl. Să- 
pându-ni se nouâ mormântulă, se sapă și 
mormântulă imperiului. Dinastia trebue sâ 
se gândâscă, că poporulă cehă nu cade în 
gropă, căci de el atârnă esistențajmperului. 
Dr. Gregr apostrofeză apoi aspru pe 
Rieger. E de mirată, cum din liberală 
și democrată a devenită reacționară. Dr. 
Rieger a disă, că puterea vine delapoporă, 
și acum nu vrd sâ scie nimică de po
poră. Activitatea politică a lui Rieger e 
ună lanță de greșeli politice. Fatală a 
fostă în 1862 eșirea Cehiloră din parla
mentă, fatală a fostă declarațiunea, fa
tală a fostă tactica sub Potocki și Ho- 
henwart, și în tote acestea a fostă mâna 
lui Rieger în jocă. Lozinca, sa: „Sâ nu 
ne predămă“, a schimbat’o în: „Sâ adu- 
nămă fărmiturilew. Vorbitorulă provdcă 
pe Rieger, să’șl depună mandatulă. Pe 
marii proprietari îi întrâbă, de ce 
acum se acață de „cuvântulă de ca- 
valeră“ după-ce n’au ținută atâtea făgă- 
duell cătră națiunea cehă. Acum marii 
proprietari strigă: „Sâ pâră națiunea, nu
mai „cuventulă de cavalerUu sâ fiă ți
nută !“ Intorcendu-se cătră deputății cehi 
bâtrânl, le dise, sâ se gândâscă, ce înalte 
făgăduell li-s’au făcută Cehiloră, care 
n’au fostă ținute. Pentru ce sâ se 
lege ei acum de promisiunea, d’a con
simți cu învoelile. Pactulă e o strică
ciune pentru poporulă cehă, ba chiar 
peirea lui. Sâ nu se între în desbaterea 
specială.

Ședința s’amână p’a doua Mai 
amintimă aci, că deputațiunea cehă în 
massă în fine totă s’a dusă în dietă, dâr 
deputatulă Braf, ginerile lui Rieger, a 
a provocat’o sâ mârgă p’aci încolo. In
tră furtundse contraziceri se depărta 
deputațiunea, dăscălindă și mustrândă 
pe Rieger. Fu adusă ună comisară de 
polițiă, care îndemna deputațiunea sâ 
părăsâscă sala dietei.

TELERGA1OLE „GAZ. TRANSA 
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Praga, 4 Iunie. Dieta a resol- 
vatfi legea supravegherii șcdlelord 
în a treia cetire, după care dieta 
s’a amânată.

Berlinu, 4 Iunie. In cercurile 
dătătdre de mesură produce mi
rare faptulu, că în Ungaria se dă 
atențiune atacurilor^ neospitale 
ale 4iaru^ui „Kreuzzeitung“, ce 
stau în contracjicere cu raportulă. 
celu bună de alianță, pe când în 
Germania ele provdcă dări din 
capă și consternațiune. — In par
tida liberală continuă frecările.

Sofia, 4 Iunie. Toți cei achi
tați în procesulă Panița, afară de 
Mateev, au fostă isgonițî din țeră 
și duși la granița serbescă.

«Jursulu piețeî
din 4 Iuniu st. n. 1890.

Bancnote romănescl Oump. 9.26 Vend. 9.29
Argintă românescă - „ 9.20 n 9.24
Hapoleon-d'orl ■ • • „ 9.30 n 9.33
Lire turcea ci ... n 10.57 n 10.62
Imperial! .... B 9.55 M 9,60
GalbinI „ 5.45 n 5.50
Scris.fonc. „ Albina“6u/0 „ —.— n —.—

- r n B°/o h f»
Ruble rusesc! - - - „ 133.50 >1 135.--
Mărci germane - - ,,
Discontulă 6--8°/0 pe ană.

— • — II —.—

CorBUlâ la bursa de Viena 
din 3 Iuniu st, n. 1890.

Renta da aură 4°/n............................. 103.95
Renta de hârtii .......................... 99 80
Lmprumutulă căiloră ferate ungare -

aurii . .   116.30
dto argintă 96.20

Acțiunile băncei de credită ungur. - 344.25
Acțiunile b&ncei de credită austr. - 305.—
Galbeni împărătesei.................................... 5.56
Napoleon-d'orI......................................... 9.33
Mărci 100 împ. germane .... 57.42*/2
Londra 10 Livres sterlin?* .... 116.95

Editoră și redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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sa. 99-1800 v^h. Arveresi hirdetmeny.
Alâlirt birosâgi vegrehajto az 1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-a 

ertelmeben ezennel kozhirre teszi, bogy a brassâi kir. j.-birosâgnak 
5546—1886 sz. a. kelt vegrehajtâst rendelo es kikiildetest tartalmazâ 
vegzese folytân Popovits A. Andrâs javâra Nagy Jozsef ellen 320 
frt. toke, jârulekai erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâs alkalmâ- 
val biroilag lefoglalt es 641 frt. 60 krra becsiilt ingosâgok u. m. 
zongora, harmonium, 8 gyalu pad ehez tartozo szerszâmokkal va- 
lamint egy varo gep es hâzi butorok nyilvânos ârveres utjân el 
fognak adatni.

Mely ârveresnek a 1991—1890 sz. kikiildetest rendelo vegzes 
folytân a helyszinen, vagyis Brasso belvaros Vâr-utcza 258 sz. alatt 
leendb eszkbzlesere 1890-ik evi Junius ho 11-ik napjânak delutân 3 orăja 
hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szândekozok ezennel oly meg- 
jegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingosâgok ezen ârveresen, 
az 1881-ik evi LX. t. cz. 107. §-a ertelmeben a legtobbet igerbnek 
becsâron aloi is el fognak adatni, a netalân elsobbsegi igenylbk 
pedig felhivatnak, miszerint jogaikat az emlitett t. c. 111. es 112. 
§-a alapjân ârverezes megkezdeseig ervenyesitsek.

Az elârverezendb ingosâgok vetelâra az 1881 evi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendd.

Kelt Brassdban 1890 ev Mâjus ho 27 napjân.
Borsos Zsigmond,

344,1 kir. birosâgi vegrehajto.

Sz. 3288—1890 tkvi. 326,3— 1

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkdnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Brasso vâros ârvaszekenek 420—1890 sz. megkeresvenye folytân nehai Stinghe 
Radu, Maria es Stinghe Jânos hagyatekâhoz tartozo vâgrehajtâsi iigyeben a 
brassoi kir. torvenyszek teriileten levo Brasso vâros teriileten fekvb a brassoi 
3063 sz. tjkvben A-J-3643 es 3644 hr. sz. ingatlanra es a brassâi 9085 sz. tjkben 
A-f-3812 hr. sz. a. foglalt ingatlanra az ârverest 1800 frt. ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1890 evi 
lulius ho 10-ik napjân delelott 9 drakor ezen tkkvi hatosâg irodâjâban megtartando 
nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fog.

t- 
I
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CO

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10%-ât keszpenz- 
ben, vagy az 1881: LX t. ez. 42. §-âban jelzett, ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333 sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8. 
§-âban kijeldlt ovadekkepes ertek papirban a kikiildott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birbsâgnâl eloleges 
elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassd, 1890 evi Aprilis ho 16-ân.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosâg.

Szâm 273—1890 tkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A Fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkouyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Chima Iuon vegrehajtatonak Kokan Marta es târs. vegrehajtâst szenvedo elleni 
50 frt. tbkekoveteles es jâruleka irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassoi kir. tor- 
venyszek a Fogarasi kir. jârâsbirosâg 
mundrai 569
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2201
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339,1—1
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sz. tjkvben foglalt 
sz. inglaltan
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tovâbba 572 sz. tjkvben foglalt:

teriileten levo Muudra kozsâgben fekvo a

3454 hr. sz. ingatlan 22 frt.
4364 B H 15 f. 12 kr.
4973 H B p 5 n
9285 91 91 19 3 B
69906/6 „ „ 91 18 n

295 frt.
66 „
4 „
3 p

8 »
a mandrai

7226 ( hr. sz. ingatlan 7 frt.
» n ți 6 >!

a 573 sz. tjkvben foglalt: 
I hr. sz. ingatlan 6 frt.

n
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7227 ( 
tovâbba

8651
8652
8663 f
8654

6 „
6 „
6 frtban

n 
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elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt ingatlanok 1890 evi 
napjân delelott 10 orakor Mandra kozseg hâzânâl megtartando nyilvânos ârvere
sen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ
mitott es az 1881 evi november ho 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-ban kijeloltovadek kepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1890 evi Februar ho 13-ik napjân.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkonyvi hatosâg.

Junius ho 18-ik

Tipografia. A. MUREȘIANU Brasov.


