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Brașovii, 12 Martie v.
Posițiunea, ce au luat’o Ro

mânii și Slavii în contra politicei 
bisericesc! a guvernului, dă oca- 
siune și fâiei naționale săsescl din 
Sibiiu, „Sieb. D. Tagblatt44, de a se 
pronunța asupra vociloru, ce s’au 
ivitu în pressa maghiară despre 
mișcarea de protestare a naționali- 
tățilorfl. Ca de obiceiu, pressa 
maghiară atribue resistenta acesta 
antipatiei In contra statului ma
ghiară. O fâiă maghiară, relevându 
acesta, susține cu o logică, mai 
multu ca dubibsă, că reformele 
proiectate nu voru vătema inte
resele de limbă și de cultură ale 
naționalitățiloru, der că de altă 
parte ele suntu fbrte apte — de 
a întări statulu maghiară și de a 
consolida unitatea națională. Față 
cu acâstă afirmare contracjicethre 
a unei foi maghiare cpco „Sieb. 
D. Tagblatt:

„De acesta se tracteză der! 
A întări „unitatea națională44 — 
acesta au avut’o în vedere tâte 
legile, pe cari naționalitățile din 
Ungaria le simtă amară, dela legea 
de naționalitate încependă pană 
la legile școlare ... Se așteptă dela 
reformele plănuite bisericescl po
litice, că „voră întări statulă ma
ghiară și unitatea națională41. Se 
afirmă înse totdeodată, că națio 
Dalitățiloră nu li-se va face nici 
ună reu, nici în privința limbei, 
nici în privința culture!, că sensi
bilitatea loră va fi pe deplină con
siderată ! Der cum se va face 
acesta pentru Dumnezeu?! Ori 
dâră s’a inventată aici deja me
toda, de a tăia cocoșulă, fără să 
simtă durere? A întări „unitatea 
națională", acesta însemnă, pre
cum seiută este, a „săvârși clă
direa14 statului maghiară, și âre 
se se pâtă întâmpla acesta, fără 
de a strica naționalitățiloră ? De 
curândă a apărută o broșură dela 

canonicuiă Csavolsky, care se în- 
trepune pentru autonomia cato
lică și o motiveză între altele cji*  
cându, că prin acesta autonomiă 
se câștigă ună mijlocu însemnată 
pentru combaterea naționalități- 
loru. Și față cu asemeni păreri se 
mai fia ore,în adevără âmenl, cari 
se privescă și din punctă de ve
dere națională cu liniște la aceste 
reforme?44

„Se nu fiă nici o indoielă des
pre aceea, cum cugetămă noi și 
cum cugetă poporulă nostru asu
pra acestoră reforme. — Din mo
tive bisericescl și naționale este 
imposibilă se le primimă. Decă 
pe lângă justițiă și administrațiă, 
pe lângă instrucțiune și încassarea 
dăriloră, pe lângă serviciile de si
guranță și salubritate publică, pe 
lângă tote acele, ce astăzi în Un
garia suntă deja esclusivă ma
ghiare, pe basa legei seu în con
tra disposițiunei clare a legei, 
se voră maghiarisa acum încă și 
matriculele botezuriloră și cunu
niile, cum le va merge atunci na
ționalitățiloră ?....“

Nu mai trebue să spunemă, 
că espunerile de mai susă ale 
fâiei săsescl din Sibiiu suntă re- 
sultatul îndelungateloră esperiențe 
și convingeri, ce și le-a câștigată 
asupra stărei lucruriloră.

Da, la reformele bisericescl 
nu se tracteză de nimică mai 
multă și mai puțină, decâtă de a 
maghiarisa tâte fără de nici o es- 
cepțiune.

Acesta s’a constatată în modă 
viu și elocventă și în adunarea de 
protestare a alegetoriloră români 
din comitatulă Brașovului, ce s’a 
ținută ac|i în Brașovă și despre 
care raportămă pe scurtă mai josă. 
Ea a protestată unanimă și so- 
lemnelă în contra întregului sis
temă politică de maghiarisare.

Adunarea din Brașovfi.
Astăzi la drele 10% 8’a deschisă 

adunarea de protestare a alegâtoriloră 
români din orașulă și oomitatulă Bra
șovului.

Glasulă convocatorilor# «dunărei a 
avută râsunetă neașteptată, oăol sala oea 
mare dela Hotelulă Nr. 1 a fostă lite
ralmente înțesată de publioă.

După-ce părintele protopopă Bar
tolomeu Baiulescu a deschisă adunarea 
printr’o vorbire fdrte frumdsă, s’a pro- 
oedată la constituirea biuroului, alegen- 
du-se de președinte ou unanimitate d-lă 
protopopă Bart. Baiulescu, de secretari 
d-lă Traiană H. Popii și Romulă Verzea, 
dr de venfioatorl ai protocolului adu
nării d-nii Sterie Stinghe și G. Navrea.

După constituirea biroului s’a dis
cutată in merită asupra proiectelor^ că
sătoriei civile obligătore și matriouleloră 
civile. Primulă vorbitortt, părintele Io- 
sită Comanescu, a desfășurată intr’o vor
bire nimerită ș. convingătâre marea pri
mejdia. oe ouprinde pentru noi aceste 
reforme. Luâ apoi ouventulă d-lă Gri- 
gorie Maiorii, redaotorulă „Gazetei Tran
silvaniei, oare printr’o entusiastă vor
bire a arătată nelegiurile și asupririle ce 
le îndurămă noi Românii din partea stă- 
pânirei unguresol, prin reformele bise- 
ricpsol proieotate. care aouma pregătesoe 
ună nou atentată în contra nâstră. 
Vorbitorulă, furtunosă aplaudată, a pre- 
sentată următorulă proiectă de resolu- 
țiune, oare s’a și primită unanimă de 
adunare:

Avându în vedere, că tote re
formele amintite în programulO 
guvernului ungurescu, au de scopă, 
în prima liniă, de a completa sis- 
temulu de centralisare și de ma
ghiarisare, prin care politica mi
litantă maghiară de 25 de ani 
încâce nisuesce a transforma sta
tulu de naționalități într’unu statu 
națională maghiaru unitară;

Avându în vedere, că fără de 
nici o necesitate și fără ca marea 

majoritate a poporațiunei statului 
se fi pretinsă, guvernulu ungurescu 
a inițiată și pe târâmulă biseri- 
cescă nisce reforme, menite de a 
sprigini planurile utopice de uni
ficare națională prin deschiderea 
de noue debușeurl pentru maghia
risare ;

Avendă în vedere, că prin pro
iectata Introducere a căsătoriei ci
vile obligătâre se urmăresce sco- 
pulu de a nimici influința și vecța 
preoțimei nâstre naționale față cu 
poporulă, făcându-lu pe acesta cu 
totulă atârnătoră de organale sta
tului în afacerile matrimoniale, ce 
se voră conduce în limba ma
ghiară; er prin proieictata Intro
ducere a matriculeloră civile se 
deschide organeloră statului ună 
nou câmpă de maghiarisare prin 
schimbarea obicinuită a numeloră 
și prin înrîurirea ce-o voră avâ, 
dela nascere păn’ la momântă, 
asupra vieței nâstre familiare și 
sociale, er în ambele cașuri, a că
sătoriei și a matriculeloră civile, 
se deschide ună nou isvoră de es- 
ploatare materială a poporului 
nostru, scă4endu-se în modă în
semnată venitele preoțimei nâstre 
și impuindu-se noue sarcini cre- 
dincioșiloră;

Avândă în vedere, că, în spe
cială, prin Introducerea căsătoriei 
civile 8’ar sgudui și basele reli- 
giose-morale în crescerea poporu
lui nostru, pe care în cursulă ve- 
curiloră l’a susținută mai multă 
castitatea căsătoriei, în care elă 
privesce o taină sfântă;

Avândă în vedere, că politica 
de maghiarisare, prin aceste re
forme, s’ar introduce și în biserică 
și ar esercita o influință directă 
asupra credincioșiloru, slăbindă ast- 
felă totă mai multu legăturile din
tre noi;

Alegătorii români din orașulă 
și comitatulă Brașovului protes-

FOILETONULtT „GAZ. TRANS.“

In gura chițiioru.
Novelă de A. Oscar Klaussmann.

(2) (Urmare.)

Căpitanultl avea tătă dreptatea. Cu 
o buouriă ne mai pomenită fură primiți 
matrosii germani de cătră sute de 
Germani din Boston. Ei fură împre
surați, îmbrățișați și aprăpe înădușiți 
de atâta dragoste. ț)eoe pănă în doi- 
spre-cjeoe Germani se înoercău să pună 
mâna pe ună matrosă, pentru-oa eelă 
puținii câte-va dre Bă-lă ospăteze bine. 
In fine se înțeleseră oa sâ se împartă 
dspeții și înoungiurațl de grupe întregi 
de Germani din Boston, pleoară matrosii 
spre cetate.

Carol Angermann refusase tâte invi
tările și se informase numai despre Pearls- 
treeE, db adresa unohiului său, fabrioan- 
tula Behrendt. Câțiva tineri Germani se 
oferiră îndată de conduoătorl și se în- 
oeroară, deja pe drumO, să-lă bage în 
diferite birturi^ pentru ca acolo să ia 
ună „drinli, oeea ce Carol Angermann 
refusâ.

In fine se opriră înaintea unui edi
ficiu mare în Pearlstreet, care de susă 
pănă josă era acoperită cu litere gigan
tice, cari spuneau, că aid se află marea 
fabrică de cisme a lui William Behrendt.

Marele incediu din 1872, care pre
făcu în oenușă 800 de case din vechiulă 
Boston, era oausa, oă partea cea mai 
mare a stradeloră de frunte, oa Pearls- 
treet, Washingtonetreet, Statesstreet, se- 
diurile miciloră comeroianțl, a băncilorO, 
comerciauțiloră de ghete și de oisme, se 
ridicară în forme frumdse.

Carol Angermann se sfia să tragă 
olopotulQ dela frumdsa casă, în oare lo- 
ouia unchiulă său oare înainte ou oâțlva ani 
nu fusese deoâtă ună cinstită pantofarii, 
oare’șl prioepea meseria și care orecjuse, 
că va progresa, decă va merge în*  Ame
rica. Aiol se avântase la posițiunea de 
mare fabrioantă de cisme și acum de 
sigură era ună omă de frunte. In epis
tolele sale, ce le trimetea în patrii, fu
sese tot deuna amicală și plăcută și ou 
deosebire pe unioulă fiu ală sorei sale, 
pe Carol Angermann, îlă provocase să 
vină la Boston, pentru-ca să-și caute 
acolo norooulă.

îndată ce sună, se deschise pdrta, 

âr Carol Angermann urca cu o ârecare 
sfiâlă scările, oarf erau decorate luxuusă 
ou marmură și bronză. Unui servitoră 
negru, care’lă primi, îi predete o scri- 
s6re a mamei sale, prin care avea să 
fiă introdusă la unchiulă său.

Servitorulă se depărta ou scrisdrea, 
dâr în ourendă se reîntdrse, rugândă pe 
Carol Angermann, să’lă urmeze.

Cu t6te că era Duminecă, afla to
tuși pe unchiulă său, ală oărui esterioră 
îlă cunoscuse pănă aoum numai după 
portrete, în camera sa de lucru, resp. 
în comptoarulă său. Buouria, cu oare sa
lută William Behrendt pe nepotulă său, 
era nefățărită. Elă îlă îmbrățișa de re- 
pețite ori și esolamâ apoi: „Nu, nu te-așl 
fi reounosouth! Ce mare te-ai făcută ! 
Câtă de mică erai stuncl, când ai ple- 
oată la Amerioa; și aoum! Ce fioioră 
sdravănă a eșită din tine!44

De repețite ori privi pe Carul An
germann dela oapă pănă la piciore, îlă 
îmbrățișa apoi din nou și’lă rugă să ședă.

„Tu rămâi, firesoe, Pspele nostru pen
tru totă timpulă câtă veți sta în portă44.

Carol Angermann zîmbi: „Am con- 
oediu numai oâteva dre și trebue să fiu 
punctuală înapoi pe bordă, decă voesoă 
să mai capătă concediu44.

„Ce păcată8, cfise Behrendt, „oă 
L zzia a plecată călare la preumblare. 
Speră, oă va veni în ourendă. Dâr po- 
vestesoe: oum stau lucrurile acasă ? Cum 
îi merge mamei tale?

„Ea se află bine“ cfi8e Carol An
germann. „Mulțămesoă de întrebare. 
Mulțămită sprijinului tău abundantă, ea 
tr&e8ce în bune condițiunl44.

„Nu merita mulțămire!44 observă 
Behrendt. „A treoută multă vreme pănă 
când am putută să ajută pe sărmana 
mea soră. In anii oei dintâiu am avută 
destulă de luoru, pănă oând m’am sus
ținută pe mine.

„Și totuși8 (fi80 Angermann, „iubite 
unchiule, te-ai gândită în totdâuna la 
densa. Ție am să-ți mulțămesoă, oă m’am 
putută dedioa carierei de comerciantă. 
Și speră, unchiule, oă testimoniile, pe 
oarl ți le-am t'-imisă, ți au procurată 
buouriă44.

„De sigură44 cfi8e Angermann, „și 
ou atâtă mai multă, ou oâtă în totdeuna 
am avută față de tine o intențiune ho- 
tărîtă. Mai multă m’am bucurată, când 
am aflată, că voesol să-ți faol ser- 
vioiulă militară la marină. Adeoă eu tot
deuna am sperată, oă astfelă vei pute 
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teză unanimii în contra întoduce- 
rii căsătoriei civile obligătore și a 
matriculelorfi civile, protesteză în 
contra întregului sistemă politică 
ală stăpânirei unguresc!, care pe 
teremulă națională, pe celă cul
turală, și acuma și pe celă biseri- 
cescă, tinde la nimicirea indivi
dualității năstre naționale și la 
sguduirea credinței nbstre strămo
șesc!.

Dacoromânismulu
și politica culturală maghiară.

(Fine.)
Adeseori se pote oeti in publioistioa 

nbsfră, că sub mantaua Ligei, numai câ
teva esistențe catilinare ale societății ro
mâne și a vieții politioe orgauiseză în 
trâgă mișcarea română cu ajutorul0 ru- 
bleloră rusescl. Asta nu i adevărată. Cel fi 
oe numai superficială chiar cunosoe ra
porturile române, acela scie, oă cu Liga 
consimte totă Românulă, că Liga și ideile 
representate de ea este idolulă și mân
dria inimei Româniloră; acela scie, că 
Românulă dă cu tbtă inima denarulfi, 
franoulă, ori napoleonulă său represen 
tanțiloră Ligei, fără de-ai trece măoarfi 
prin minte de-a întreba: ce se faoe ou 
aoeștl bani? Da, fiindcă e convinsă fiă- 
careRomâna, oă obiar și oea mai neîn
semnată parte a baniloră suntă jertfiți 
pentru oausa română, pentru visulfi de 
aurfi ală Româniloră, pentru dacoromâ- 
nismă. înaintea cunoscătorului raporto- 
riloră române este olarfi, oă in cassa Li
gei nu se află nici măcară o copeică ru- 
sâscă.

fiarele nbstre păoătuesofi, oând, des- 
voltândă cestiunea română, mângăe pe 
cetitorii loră și națiunea, că Românii în 
totalitatea lora auntă fideli și să alipesoO 
la ideia de stată maghiară și oă totulfi 
este numai sgomotulfi unoră ultraiștl de 
natură anarchistă, cărora le plaoe să 
pesouăsoă în turbure. Nu este adevărată

Din potrivă, este o perioulbsă și pă- 
cătbsă amăgire acestă aserțiune, mai a- 
lesă deoă o primescfi de a lord și băr
bații, cari Btau în fruntea guvernului. 
Aspirațiunea românismului este aspirația 
întregului nămă românesc#; pretensiunea 
românismului, este pretensiunea tuturora 
Româniloră; dogma românismului este re
ligia și evangelia flăcărui Românii trecută 
prin școlă. „Lucru naturală — t}* 0® Nethy 
Lajos în cartea sa' „Formarea bmbei și 
a națiunei valahe" — că oonoepțiunea 
națională valahă, pe oare o susțină fao- 
tori politici, ține legați pe învățații va
lahi, care vrendă nevreudă suntO siliți 
să progreseze pe urme>e începute, căol 
altmintrelea vină în conflicts ou ei în
șiși și cu politica națională, a cărei ideiă 

fundamentală o oompunfi învățăturile des
pre Traianfi și continuitatea românismu
lui în Dacia. Nu vreu printr'asta să tjioă, 
oă unii Grădișteanu, său ună Maniu, se
cretari la Aoademiă, ar ounbsoe istoria 
națiunei loră și s’ar ascunde dinaintea ei 
după tendințe politice. Nu, Grădișteanu, 
Maniu și ou ei dimpreună publioulă ce
titorii valahă oredă istoriei lui Majoră. 
Nici nu pote fi altfelă. O literatură de-ună 
seoolă vestesce aceste învățături totfi în 
acela tonă, mai multe generații au cres- 
outfi în ea și a intrată, așa 
sângele părții eugetătbre a națiunei".

Puțina, pote ohiar mai multă, de- 
câtft ar fi trebuită, m’am estinsă cu des- 
voltările mele oulturale-istorice. Credo 
însă, că mi-a suooesă a arăta, oă din par
tea românismului amenință națiunea și 
statulă maghiară ună perioulă, oare nu 
este o fantomă, nici oeva luată din aeră. 
Perioulul acesta îl mai măresoe împrejura
rea. oă are o baSă piiternioă de mișcare a po
porului oă ohiar și din punot de vodere curat 
ală poporațiunei, noi ou numărulă miofi 
ală Maghiarilorfi, suntemă în desavanta- 
giu. Este adevărată, că atjl miliânele po
porului română mergă în acostă luptă 
pentru esistență înoă numai în massă, 
dâr rnassa aoesta este oompaotă și po
sede o mare patere de resistență, care 
în momentulfi, în oare cultura națională 
română va străbate tote straturile ei, 
pote să devină pentru noi porioulbsă. 
Națiunea și statulă maghiară nu este ier
tată, ca față cu acestă perioulă, să ră
mână și mai departe în neluorare. Eu 
oredă, oă îndată oe va fi orientată asu
pra esenței și mărimei acestui perioulă, 
nioi nu va întârzia a lua măsurile de 
apărare.

In oiolulă aoesta de artinulă am a- 
rătată, că românismulă este ună faotoră, 
oare în prima liniă se luptă cu arme cul
turale, oă a devenită perioulosfi tocmai 
pentru-că noi l'amă lăsată de sub influența 
nbstră oulturală și că în trecută n’am 
eseroiată față ou elfi destulă controlă 
oulturală-polititioă, er în presentă înoă 
stămă față ou •‘10 neorganisațl și slabi. 
Din desvoltările mele este usorfi a de
duce, că față ou românismulă, oare oul- 
turală-politioesce are ună treoută de ună 
veofi, este o mișcare pe deplină organi- 
sată și oontra lui nu ne putemă lupta 
decâtă cu mijlboe în prima liniă cui 
turală.

Cum?
Acestă cum este una din oele mai 

frumose probleme a d-Jui ministru de 
culte de-ală afla și de-aoeea mi-am re
comandată oiolulă mau de artioull aten- 
țiunei lui. Sunt ouriosft, dâoă în mul
tele sale daraverl, va ajunge să ee ooupe 
și ou aoestă oestiune.

SGIR1LE QUEL
— 12 (24) Martie.

Dela Academia română. Ședința 
de MercurI a Academiei române s’a ocu
pată ou designarea de membrii în locu
rile vacante. Pentru seoțiunea literară 
au fostă propuși d-nii Olănescu-A s- 
oanio, Naum, Vlăhuță și Vârgo- 
li ol. Ca membrii ordinari, probabilă 
voră fi aleși d-nii Olănesou-Ascanio și 
Naum, âr d. Vlăhuță oa membru co
respondentă. La seoțiunea istorioă s’au 
propusă d-nii Xenopolă, Ioană C a- 
lenderu, Erbioeuu, Giou-I o u e s o u 
Onoiu din Bucovina și Mi hali din 
Maramnreșă. După tote probabilitățile, 
d-nii Xenopolă și IbnO Calenderu voră 
fi designați oa membrii ordinari, âr d. 
Mihali din Maramureșă, oa membru oo 
respondentă ; d-nii Gion-Ionesou și Onoiu 
surită deja membrii corespondenți. In 
seoția soiințifioă au fostă propuși d nii 
Culianu și Istrate. — ErI s’a făcută 
Aoademiei următorele douațiuul: De 
oătră d. V. A. Ureohiă și generală Fal- 
ooianu, mai multe fotografii fbrte fru- 
mbs" representândfi soene din resboiulă 
româno-ruso-turcă dela 1877 — 78. De 
cătră d-lă Th. Speranță oâte-va frag
mente dintr’ună papyrus egipteană. — 
Iu ședința publică de acj1 voră vorbi 
d-nii: Nioolae Ionescu, despre Traia- 
nus Germanious; Hepites, despre 
Climatologie; er d In V. A. Ureohiă 
va face comuuicațiuul de dooumente, ee 
se voră tipări în tomuiă V ală monu 
mentalei sale opere Istoria Rom ani
lor fi — A doua ședință solemnă din 
sesiunea aoesta a Aoademiei, d-lă B. P. 
Hașdău va preseuta raportulă său des
pre mersulă luorărei Magnum E t y- 
mologioum Romanise. Voră mai 
vorbi d-nii Gr. Tooilescu și Oiănesou, 
Asoanio.

—x—
Recursuhi da nulitate în prooesulă 

de pressă contra d-iorfi Băltești și Neoșa 
dela „Tribuna" e basată, după cum ni-se 
oomunioă, pe uoeea, oă doi dintre ju
rați suntă uumnațl, ală treilea e miuo- 
reufi și ală patrulea, retrăgeudu-se ju
rații pentru u mânca, a vorbită cu ună om fi 
esternă, așaderâ s’a neglesă observarea 
formeloră.

—x—
înmormântarea lui Iules Ferry s’a 

săvârșită în 22 Martie în modă solemnă. 
Casimir Perier, Melin și ministrulă pre
ședinte Ribot au ținută cuvântări, în 
cari accentuară oaracterulă, tăria și pa- 
triotismulă lui Ferry. Deasupra cosciu 
gului se afla drapelulă triooloră, oare a 
fâlfâită și asupra oosoiugului lui Gsm- 
batta.

—x—
Adunare publică. Duminecă în 26 

Martie n. o. lucrătorii din Brașovă voră 
ținâ o adunare publică, la 3 bre d. a. 
în 8alonulă de sticlă dela Nr. 5. La or
dinea cjiiei va ti: 1) Darea de Bârnă a 
delegațiloră aleși în 16 Octomvre 1892, 
pentru oougresulă luorătoriloră, ce s’a 
ținută în 6, 7, 8 Ianuarie 1893 în Buda
pesta, Mai multe propuneri.

—x—
Atentatti contra primarului Moscovei. 

Cu ooasiunea alegerii primarului orașu
lui, ună anume Andreianoff a trasă două 
lovituri de revolveră asupra primarului 
Alexieff, căruia i a oerută audiență sub 
pretextă da a’i remite o suplică Alexieff 
a oăcjută și și-a perdută consoiința. Asa- 
sinulă se preface că e nebuuă, însă 
motivulă orimei este răsbunarea, după 
oum se orede.

—x—
Programa oonoertului musioei mili

tare, ce se va eseouta Duminecă în 26 
Martie n. o. in sala hotelului „Europa" 
este următbrea: 1) Sommer: „Cordier" 
marșă. 2) Mendelssohn: ou votară: Ein 
Sommernaoht8traum. 3) Bayer: valsă 
din baletulă „Rouge et noiru. 4) Mas- 
oagni: „Rugăoiunea Desdemonei" din 
opera „Othelo". bi „ Blumen-Orakel" pen
tru trâmbiță 5) Rapsodii ungare Nr. 1.
6) Wagner: Fantasie din „Lobengrin".
7) Bdttge: „Aus vergaugeueu Zeiten"
(comentar: Prințulă de Orsnia (1572) 
Eanfarâ de trâmbițe, oânteculă * lui Hil- 
denbraad din sec. XIII. Oâuteoulă Cu- 
ruțiloră, marșă de râsboiu din Wales, 
marșă vechiu rusesofi, marșulfi funebru 
ală cavaleriei bavarese, marșu turcescă. 
lmnulă Ambrosiană din seo. VI-lea. lo- 
nioă Barbu: „Soil tu“ oântecă româ- 
nesofi eseoutată pe trâmbiță. Sullyvau : 
Poutpouri din operata „Mikado". 10) 
Sodermann: „Brollops" marșuiă sve-
diană pentru cununia. luoeoutulu la y28 
ore sera.

Oeia procesulâ din Turda.

Ca întregire a raportului asu
pra procesului politica alu preo
tului Suciu, dămu locu acj! părții 
din urmă a interesantului discursă 
de aperare:

Dr. Amosft Frâncu : Onorată Tri
bunale ! In dilsle trecute d-lă Bartha Mi
klos a spusă în fața țârei, că „în era 
Tisza nioi fruntjeloră nu le era permisă 
sâ cadă, fără soirea și învoirea guvernu
lui". (Aplause în publică),

Președintele: facă atentă publiculă 
sâ se reție dela espresiunea seutimente- 
loră sale, nind-oă la din ooutră voiu goli 
sala.

Apârătorulă: Uuă triată adevâră să 
ouorinde în aoestă sentință, în fața că
reia rogă pe d-lă aousatorfi publioă să-mi 
arate, oă în aoâsta eră de decadență a 
simțului constituțională, oare dintre li
bertățile publioe a rămasă menținută? 
Nu s’a suprimată bre libertatea de în
truniri? u’a devenită bre libertatea pre
sei o frasă ironioă? nu s’a violentată 
bre libertatea instruoțiunei ? nu s’a fal
sificată bre votulă alegâtoriloră ? nu s’a 
nulifioată bre autonomia milenară a co- 
mitateloră ? nu s’a vătămată autonomia 
biserioiloră ? nu s’a suprimată bre li
bertatea ouvântului și nu s’a perseoutată 
ohiar și libertatea gândirei și a oonaoien- 
ței? Nu s’a oăloată bre legea fundamen
tală pentru egala îndreptățire a națio-

mai ușoră veni la noi, pentru oa să vec]l 
oum stau lucrurile aici. Credemâ, cu- 
nosoă aversiunea mamei tale față ou ser- 
vioiulă maritimă și față de călătoriile pe 
mare. De multe-orl am rugat’o să vină 
la mine aici unde îi puteam oferi o 
ebrte strălucită, der ea totdeuna a de
clarată, că ee teme de periculele unei 
călătorii pe mare și că nu voesce să-și 
părăsescă patria. De repețite ori am pro- 
vooat’o, să te trimită la mine, dâr ea 
nu voia să-și trimită pe unioulă ei fiu 
peste mare, deore oe atunci ar rămâne 
singură. Afară de aceea ar fi murită de 
frioă, deoă ar fi espusă pe unioulă ei 
fiiu periouleloră mărei".

„Da, m’a costată multă muncă", flise 
Carol Angermann, „oa să întru în divi- 
siunea matrosilorfi. Fără să soie mama 
m’am dată de bună-voiă, deorece aveam 
mare poftă să iesă odată de aoasă și 
fiind-oă oredeam, că astfelă voiu ave mai 
bună ooasiune de a-țl împlini dorința, 
iubite unchiule, oa să vină aiol. Mama 
nu soia nimioă despre anunțarea mea de 
bună voiă și făcu totă ce i-a stată în 
putință, ca să mă înroleze în armata de 
pe usoată. Din fericire, dorința ei nu s’a 
împlinită".

„Și acum ești aici", 4ise veselă W.l- 
liam Behrendt. „Nu-țl poți închipui, câtă 
de multă mă bucură. Nu vei lua în nume 
de rău unui bătrână, oare prin puterile 
sale a ajunsă la ceva, oeoă în primulă 
momenta îți va arăta stabilimenculă său. 
Oe e dreptă as^ăcjl nu se lucră, der poți 
să vetjl atelierele".

William Behrendt sună după servi- 
torft și i porunci acestuia în limba en- 
glesă să anunțe pe unulă dintre portarii 
din fabrică și pe ună pazoioă, ca să des
chidă atelierele. Apoi trecu ou Auger- 
mann prin curtea, care era înounjurată 
ou edificii mari. Deși unohiulă și nepo- 
tulă priviră numai fugitivă atelierele, 
totuși dura două bre și Carol Anger
mann, care venea de acasă, era atâtă de 
uimită, înoâtă numai prin frsse între
rupte ’șl arăta surprinderea sa.

Der tocmai admirațiunea sa naturală 
îlă încântă pe bătrânulă Behrendt. Din 
ce în oe mai vioiu devenea în deolara- 
țiunile sale, din ce în ce mai viu des
crisa elfi, cum șl-a înoepută afacerea în 
America, pentru oa să-și agoniBâscă, ca 
simplu luorătoră, pânea de tote cjilele, 
cum după aoeea îșl desohise ună mică 
atelierfi de pantofăriă, luorâadă cu zelă 

de dimineța pănă săra; câți ani i-a tre
buită, oa să-și mSresoă fabrica, oare 
încă și aoum avea lipsă de a ti mărită.

„Tu vec}l“, încheia elă istorisirea, 
„puterile mele nu mai ajungă. Ce e 
dreptă am în Mr. Laug, ună harnică 
purtătoră de afaoerl, ună Germană, oa 
și noi toți, dela țărmii ostiei, der ași 
dori Bă am totuși pe oineva, pe oare să 
mă potă mai multă baea, deoâtfi pe ună 
străină, și adeoă pe o rudeniă. Vetjl, iu
bitule meu, tu ’ml plaoî, ai oeva natu
rală și sinceră în tine, tocmai oaraote- 
rulfi mamei tale; și eu speră, oă și ție 
îți va plăce aiol, și dboă te vei stabili 
aiol, să fi celă puțină în parte poseso- 
rulă acestei afaceri, nu-țl va fi de loch 
spre rău. Așaderă după oe ’ți vei săvîrși 
servioiulfi, vino aici, ohiar și decă se va 
opune mama ta. Ea nu-țl voiu sta în oa- 
lea norooului tău și va fi destulă de în- 
țelâptă, oa să nu’țl strice viitorulă. — 
Dâr vino in casă. Vei fi obosită și de 
sigură, oă-țl va fi fome și sete."

Când unohiulă și nepotulă se întbr- 
seră aoasă și intrară în sala de mâncare, 
în oare îi aștepta ună dejunfi rece, aflară 
la masă o fată blondă în verstă de opt
sprezece ani, oare mai întâiu salută priu 

o sărutare pe bătrânulă Behrendt și apoi 
întinse în modă confidențială mâna vă
rului Carol.

Era Lizzia, unica fiioă a văduvitului 
Behrendt, unica lui ferioire și giuvaerfi, 
după oum se esprima Behrendt. Ea avea 
manierele originale și libere ale Ameri- 
caneloră, der totuși modestia feteloră 
germane. Ea nu era nioi ună momentă 
perpiesă, vorbia hotărîtă și ou înțelesă 
despre diferite luorurî, ea era aprope 
prea francă în observările ei, ba ohiar 
cjicea, oă-i place de vărulă Carolu în 
uniforma sa frumdsă de matrosfi ger
mană.

Prea de timpuriu pentru ospătară și 
bspe, trebui să se gândâsoă la pleoare. 
Behrendt și fiica sa petreoură pe Carol 
pănă la loculă de îmbarcare și Lizzia 
era mândră să mergă pe strade la bra- 
țulfi frumosului matrosă, căci toți se 
uitau la uniforma germană.

La looulă de debarcare așteptau 
deja băroile. Toți oonoediații erau pre- 
sențl, și sergentulă majoră, oare avea 
să ducă pe matrosl, era ou voiă bună, 
așa încâtfi treou cu vederea, că mai mulțl 
dintre matrosl erau bine ohiefuițl.

Intre strigătele puternioe de ura! 
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nalitățiloră ? D-lă proouroră m’ară deo- 
blega arătându-ml o singură dispoșițiă 
favorabilă naționalităților!, care ar fi 
fostă eseoutată !

Espresiunea spiritului acestei ere s’a 
desvâJită în acțiunile și persâua d-lui 
comite supremă, d-lă Sândor Jânos.*)  
Am nădejde însă, că treoe timpulă, în 
oare violările constituțiuuei erau tolerate 
fiind-oă se motivau cu pretextul!, că 
le-ară legitima salvarea patriei în fața 
dușmaniloră din afară și lăuntru. A de
venită o modă, ca să fimă și noi Ro
mânii, totdâuna a mi ol libertăței, sooo- 
tițl între oei din urmă, și să ne fiă din 
ori ce inoidentă suspioionată patriotis
mul!, pentru ca să se aplioe contra nos 
tră măsuri eeceptionale și să fimă es- 
ohișl dela folosirea hbertățiloră publice. 
Să mi-ee prete însă, On. Tribunal!, în 
tdtă istoria acestei țări, o singură tră 
dare de patriă, care ară fi săverșit’o na 
țiunea română! Nu noi am! fostă aceia 
cari amă ohemată pe agrii acestei țări, 
Tătarii, Nemții, Turcii și Muscalii! Nu 
noi amă îngrășată agrii țârei nâstre cu 
sângele eroiloră noștri căcțuțl în o sută 
de lupte lângă trupurile concetățenilor! 
noștri maghiari?

*1 Rugăm! pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminare r pteloră mari și strălucite 
ale străbunilor! noștri, și anume, rugăm! pe 
toți bărbații noștri literațl, advocațl, preoți, 
profesori și învățători să binevoiăscă a ne tri
mite răspunsurile sale la Cestionariulă de față 
îndată ce o personă pdte se ne răspundă chiar 
și numai la 2 seu la 3 întrebări va face forte 
bine sS pună pe hârtiă informațiunile aceste și 
să ni le trimită cu poșta. In modulă acesta 
memoria multor! evenimente și fapte mari va 
trece și la posteritatea nostră.

Este deci o nedreptate, oând sub 
acest! titlu se aplică măsuri de rigâre 
față ou Românii, fii deopotrivă devotați 
ai aoestei patrii.

In oonseouență este și rămâne o 
violare a oonstituțiunei, deoă diu inoi- 
dentulă acestui procesă s’a ținută oo- 
muna Căpușă în state de asediu ună 
jumătate de ană, încâtă să fiă oprite ohiar 
adunările biserioesol și întâlnirea a mai 
multă decâtă 3 dmenl. T6te acestea s’au 
săvârșită — durere — din inoidentulă 
procesului politică de față, ba mai multă, 
administrațiunea a ținută două săptă
mâni în fere 14 tineri din comună, 
pentru ca să-șl câștige fasiunl contra 
acueatului.

On. Tribunală 1 Sute de legi s’au 
creată de când ou era constituțională. 
Taoitus tjicea: „Pessima republica piu- 
rimae leges'4. Nu voiu să aplică acesta 
sentință la legislațiunea țărei nostre, 
oonstată însă, oă D-niile Vdstre ohiămațl 
veți fi a judeca peolientulă meu după o 
p>ocedură introdusă in (era aeesta în tim
purile marțiale ale absolutismului austriacă, 
care dă o latitudine primejdiosă întru cons 
truirea doveditorii. Ou tătă acestă lati
tudine neoum să fiă probe, dâr nici mo
tive de suspițiuue nu există în oontra 
clientului meu. Mă rog! să fiă declarată 
nevinovată.

*) D-lă Sândor Jânos e ginerele d-lui
D. Tisza.

— Red.

și de „La revedere!14 ale Germaniloră 
de pe țărmure, se depărtară bărcile dela 
țărmă, pentru ca să se întdroă pe bor- 
dulă corvetei „Freya.44

Primulă ofioeră, oare sta pe bordă, 
Burise cu plăcere, când sergentul! ma
joră îi raportă, că toți concediații s’au 
reîntorsă; șâse dintre ei au fostă duși 
de pe bordă directă în paturi, dedreoe 
nu mai puteau merge. Câțiva dintre con
cediații de pe bordă se olătinau pe pi- 
oiâre, der locotenentulă trecu aceste ou 
vederea. Elă avusese dreptate față de 
oăpitanulă său și de aoesta se bucura 
totdâuna primulă oficeră.

Cu o deosebită atențiune visitâ pe 
Angermann, oare-i păru fărte gânditoră. 
După ce toți ceilalți Be depărtară, chiămâ 
pe Angermann și aoesta îi mărturisi sin- 
oeră, că e puțină cam zăpăoită de impre- 
siunea, ce a făout’o asupra lui bogăția și 
mărâța fabrică a unohiului său.

Primulă ofioeră se mai întreținu afa
bilă cu Angermann asupra raporturiloră 
-sale personale, pănă oând apoi elă îm
preună ou primulă ofioeră ală gardei, îșl 

/făcu ronda prin oamerile de durmită ale 
.matrosiloră,

(Va urma.)

Nota Rusiei în afacerile bulgare.
ibtă tecetulă întregă ală notei cir

culare, pe oare ministerulă de esterne 
din Petersburg a adresat’o tuturoră re- 
presentanțiloră săi din străinătate, tri- 
mițându le oopiă de pe oomuuicatulă 
„Monitorului imperiului14, în oare se es 
primă guvernulă rusescă asupra sohim- 
băriloră, ce se pregătesoă în constituția 
bulgară:

Am ondre a alătura aci Escelenței 
Văstre ună esemplară ală oomunioatului 
ofioială, prin oare guvernulă imperială a 
orecjut! de cuviință a-șl esprima păre
rea asupra mudifioării artioulului 38 
ală statutului din Tîruova prin marea 
Sobranie, convooată în acestă soopă de 
guvernulă din Sofia.

Noi, refusândă de a reoundsce ună 
regimă, căruia îi lipsesoe sanoțiunea le
gală și' pe care l’am soootită întotdeuna 
dăunător! intereseloră națiunei bulgare, 
am asoultată de oonsiderante de o or
dine superidră, oarl au fostă ou desăvîr- 
șire justifioate prin fapte.

Modificarea uneia din dispoeițiile 
prinoipale ale statutului din Tîrnova, oare 
spune, oă prințul! Bulgariei, ou escep- 
ția primului prinț! alesă, va trebui eâ 
reounosoă oonfesiunea națională, ar avâ, 
dec! ar fi să fiă primită de Sobrania oea 
mare, nisoe urmări, pe oarl uri oine le 
pdte prevedd.

Trebue mai ’nainte de tdte să se 
observe, oă o hotărîre, privindă oestiu- 
nea dinastică, e în principiu oontestabilă 
dedreoe tratatul! din Berlin n’a institu
ita în principat! nici o dinastiă domni- 
tdre.

Artioolulă 3 ală acestui tratată dis
pune, în adevăr!, că prințul! va fi alesă 
liberă de populați! și va fi întărită de 
înalta Portă ou aprobarea Puterilor!44. 
Articolul! adaogă că: „în casă de va
canță a demnității prinoipiare, alegerea 
va ave să se facă în aoeleașl condiții și 
ou aoeleașl forme.44

In întregul! acestor! disposiții, ni
mic! nu dă împuternicire! prințului ună 
caracter! ereditară.

Rusia de a’tfelă nu numai oa pu
tere semnatară a tratatului din Berlină 
orede, că trebue să-și ridioe vocea în 
împrejurările aotuale. Pe oând pe de o 
parte măsura propusă de guvernulă din 
Sofia ofensâză adenoă simțul! religios! 
al! națiunei bulgare, ea va fi spre stri
căciune și operei de liberare, pentru oare 
Rusia nu și-a oruțată sângele.

Procedarea celor!, cari guvernez! 
astăcjl în principat!, e cunoscută. Pdte 
vor! răuși să-și ajungă scopul!. Dâr pe 
de altă parte e de datoria udstră să stig- 
matisămă după cuviință o întreprindere 
menită a falsifica desvoltarea liberă a 
vieței naționale, înlăturând! principiile 
și t.radițiunile istorioe, cari îi servesoă 
de basă.

Niol o putere n’ar rămâne nepăsă- 
tdre în fața unui adevărată atentată îm 
potriva ordinei lucrurilor!, pe care ea 
și-a dată eilința a o oimenta cu cele mai 
mari jertfe. Și de sigură nu pentru a- 
oâsta a întemeiată Rusia ou armele prin 
oipatulă, pentru ca să prindă rădăoinlîn 
Bulgaria regimul! actuală.

încredințați, că aotuala încălcare în 
oonsoiința populației bulgare n’ar pute 
să aibă deoâtă urmări fatale, ne-am so
ootită de o datori! să atrigemă atenția 
aoelora, oarl ar fi destinați a le suferi. 
Guvernulă imperială va aștepta în li
niște, ca viitorul! să i dea dreptate. Sunteți 
autorisațl a oomunica aoâstă depeșă gu
vernului pe lângă oare sunteți aore- 
ditațl.

ACADEMIA ROMANA.
Sesiunea generală din analii 1893.

Raportulu secretarului generalii asupra 
lucrăriloră făcute în anuliî 1892—93.

(Urmare.)
Legate și Fondări.

Starea fonduriloră Academiei vi-se 
va arăta amănunțită în alăturata dare de 
semă a oassierului-oomtabilă. Aid vă voiu 

aduce la ounosoință numai următorele 
fapte privitdre la unele legate și fonduri.

1. Legatul! lăsată de răposatul! 
Vaeile Adamaohi dela lași a fostă dată 
de justiție în posșsiunea Aoademiei înoă 
pe când d-vdstrâ vă aflațl întruniți în se
siunea generală din anulă treoută. Atunol 
s’au luată în stăpânire valorile, cari com
pună partea de avere mobilă din aoestă 
legată, precum și oasele din Iași, în cur
sul! anului s’au luată apoi în posesiune 
și cele două moșii ale răposatului: Ro
șiorii seu Capul! delului (situată în plasa 
Moldova, județul! Suceva), și Călimă- 
nesoii (în județul! Tutova, oomuna Lă- 
lescii). Moșia Roșiorii era dată în arînda 
d-loră Leon Pineles și Isidor Last, ou 
12.000 lei pe ană și oontraotulă de 
arendă expiră la S-tulă Gheorghe 1893; 
dnpă ouvenitele publioațiunl ea a fostă 
dată în arîndă pe ună nou period! de 5 
ani d-lui Isidor! Last pentru suma de 
15 000 lei pe ană.

Nepoții răposatului Adamaohi au des- 
ohisă prooesă înaintea instanțelor! judecă- 
toresol, cerând! să se anuleze testa
mentul!. Din causa diferitelor! formali
tăți de procedură nu s’a putută încă 
ajurge la o sentință judecătoresoă. S’au 
luată însă ouvenitele măsuri pentru-oa 
voința înscrisă în testament! de genero
sul! donator! să fiă respeotată și întărită 
prin hotărîrile justiției.

2. Prin încetarea din vieță a lui 
Constantină Zappa, executor! testamen
tar! al! răposatului donator! ală Aoa
demiei Evanghele Zappa, averea acestuia 
este reolamată în justiție de rudele ră
posatului, de Statul! Elină ca repre- 
8entant! ală unor! instituțiunl din Grecia, 
legatare prin testament!, și de Statul! 
română oa avere rămasă vacantă prin 
lipsă de moștenitori legali. Academia are, 
după testamentul! lui Evanghele Zappa, 
dreptul! de a primi în fiă-care ană din 
averea acestuia suma de 1.000 galbeni, 
și pentru apărarea acestui drept! ală 
său Aoademia a intervenită în procesă, 
fiind! representată prin d-lă advocată 
D. Gianni asistată de d-lă colegă V. 
Maniu.

Pănă la terminarea prooesului de 
fond! tribunalul! de Ialomița a instituită 
o ouratelă asupra întregei averi atât! 
a lui Evanghele câtă și a lui Constantină 
Zappa. Acestă curatelă, avendănumai în
sărcinare de a face acte de administrare, 
nu a dată Aoademiei ouvenita sumă de 
1.000 galbeni pentru anulă 1892. Pentru 
încassarea acestei sume Academia a che
mată în judecată numita ouratelă înaintea 
tribunalului de Ialomița și a obținută o 
eentiuță, care condamnă pe ouratelă a 
plăti Academiei suma de 1.000 galbeni. 
Pănă aouma însă acea sentință nu a pu
tută fi învestită ou titlul! esecutoriu și 
adusă la îndeplinire, ne fiind! rămasă 
definitivă.

3. In situațiuneafondului Ion! Fătu 
s’a făout! o schimbare. Conformă deci- 
siunei Academiei dela 3 Aprilie 1889, s’a 
vîndută prin licitațiune publioă la 24 
Ootomvre pentru suma de 80.000 lei 
immobilulă ou mdra de vapor!, oare se 
află pe șoseua Târgoviștei între oimitirul! 
S ta Vineri și fabrioa Societății pentru 
rafinarea petrolului. Prin aoestă vîncjare 
venitul! acestui fond! a oresoută în 
modă însemnată.

(Va urma)'

Gestionarii! istoricii*)
de

Nic. Densușianu.
(Urmare).

IV.
103. Ce nume, ori oonume vechi 

romane sunt! întrebuințate pe la țăranii 

de aoolo? D. e. Anou, Prison, Latină, 
Terentie, ori alte nume și oonume ro
mane?

104. Ce fel! de nume seu oonume 
personale terminate în ană, — der mai 
puțină cunosoute — se află pe la țăranii 
de acolo?

105. Setl nume ori oonume termi
nate în ușă? D. e. Lăpădușă, Mărcușă, 
Flucușă eto. ?

106. Ori nume și oonume terminate 
în oniu? D. e. Lăzăronia, Petroniu.

107. Sâu terminate în ilă? D. e. 
Frățilă, Stănilă, Vintilă etc. ?

108. Se află cumva pe la țăranii de 
aoolo numele ori conumele următdre:

— Iulie? — Iunie? — Antonie?
— Oesară (Țeeară ori Țisară)?
— Augustă (Augustin!) ?
— Octavian!? — Tiberie? — Claudie?
— Neronă? — Vespasiană?—Tită ? 
— Domițian! ?
— Traian! (Trăiană ori Troian!)? 
— Marou? — Ulpie? — Adriană?
— Aurelie? — Septimie? — Se
veră? — Deoiu? — Valerian!? — 
Galienă? — Aurelian!? — Taoită ? 
Probă? — DiOclețiană? — Galerie? 
— Lioinie? — Constantină (Cons- 
tandin!)? — Costană (Stană)? — 
— Costanciu (Stanoiu) — Flavie?
— Iulian!? — Ioviană ? — Valen- 
tinian! ? — Valente? — Grațiană?
— Teodosie? — Aroadie?—Onorie? 
— Justin! ? — Justinian!? —Cos- 
tină? — său altă formă poporală 

asămănatâ cu numele aoeste?
109. Se află cumva pe la țăranii de 

acolo numele ori oonumele următdre:
— Alban! (Albeană)? — Alemană? 
— Aland? — Astură (Astureană)?
— Arap!? — Bretean! ? — Bas- 
tarnă ? — Besă ? — Bastagă? — 
Boran!? — Câmpeann? — Căla- 
labriană? — Cârpă? — Contară? — 
Celtiber! ? — Catalon! ? — Coma- 
genă? — Cimbru? — Dalmată ? — 
Deceană (Diceană)? — Daia? — 
Daza? — Gal! ? — Greou ? — Gotă, 
Gota, Guta, Goda, Guda? — Go- 
tean! (Godean!) ? — Gutină (Go
dină)? — Frânou? — Igulă (Igură) 
— Jipa ? — Lămășană ? — Lusitană?
— Luoană? — Lată? — LateșQ 
(Latișă)? — Latină? — Mișană ?— 
Milea? — Miliană? — Nâmță? — 
Numidă? — Onea? — Oștean!? — 
Pădeană? — Panonă ? — Part! ? — 
Perșă? — Ponă?— Puian!? — Pa- 
pirie? — Rîpeană? — Receană?— 
Romano? — Sură? — Spână? — 
Tăută? — Tuugru? — Trooeană?
— Trusou? — (Trusoă) ? — Târsdnu? 
— Tăliană? — Ubeană (Obeanu) ? 
Umbreanu? — Ubou! (Osonă)?
110. La țăranoele române de aoolo 

sunt! cumva obioluuite numele de:
— Maroiana? — Justina ? —Sofia ? 
— Savina? — Todora? —Dochia?
111. Cum era obiceiul! în vechime, 

câte oonume purtau boierii, răzeșii, moș
nenii și nemeșii de aoolo? (S6 se dea 
câteva esemple.)

112. Câte oonume purtau foștii clă- 
clașl și iobagi de aoolo ? (Câteva esemple.)

113. Ce fel! de nume ori oonume 
ou formă mai barbară se află întrebuin
țate pe la țăranii de aoolo?

fVa urma.]

Literatură.
In editura librăriei H. Steinberg din 

Buouresol (Strada Șelari 18) a apărut! : 
Schițe și nuvele, de Victorii Crasescu, 
(Str. Basarabeanu). Formată 8° de 242 
pag., hârtiă fină, tipar! frumos!, Prețul! 
1 leu.

Librăria H. Steinberg din Buou
resol, în a căreia editură a apărută aoestă 
carte, a luată măsuri de-a eodte o ooleo- 
țiune de scrieri literare ale autorilor! 
români, oare va apăre regulată în fiă- 
oare lună în câte un! volum!, tipărită cu 
îngrijire și pe hârtiă velină, pe lângă 
prețul! numai de 1 leu esemplarulă. De 
present! se află sub presă volumul! II 
din Nuvele, de aoelașl autoră.

DIVERSE.
Hazu. „EscI acusată, că ai spartă 

oapulă băiatului din prăvăliă ou metrulă 
— „înțelegeți, d le președinte, oă de- 
drece nu se purta bine am fostă silita 
sâ iau „măsuri44....

PrODrifitSrtl Dr. Aurel Mureșilauu.
RBidGtOrH rSSPODSdllilil, Grejțoriu lUalorua
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Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Martie 1892.

Renta ung . de aurQ 4°/0 . • . 115.99
Impr. căii. fer. ung. în aur4l/2°/# 95.55

fl a » n arg>nt 41/î% 122.65
Oblig. „ „ n de ost. I. emis. 101.75

n n n n n n R » 120.10
fl n n n n n n —.—

Bonuri rurale ungare ....
fl 1, croato-slav. . . . 95.10

Despăgubirea dijmei de vin . . —.—
Imprum. ung. ou premii. . . . 97.50
LoeurI pentru reg. Tisei și Seghed. 154 75
Renta de 1aârtie austr................. 144.75

n n argint „ .... 98.75
n n aurd „ .... 98.70

LosurI din 1860 ........................ 117.15
Aoții de-ale Băncei austro-ung . 149.-

n a „ ung. de oredit. 986.-
fl n „ aust. de credit. 416.75

Argint......................................  353.75
Galbeni imp.................................. 5.71
NapoleondorI •...........................9.64’/2
Mărci imp. germ................................ 59.40
London (lire sterlinge) .... 121 30
Rente de corbne austr. ... 96 95

» n n ungară . . . 95.20

Cursul pieței Brașov»

Din 24 Martie 1893.
Bancnote rom. Comp. 9.55 Vend. 9.58
Arginte român. n 9.48 fl 9.53
Napoleon d’orl n 9.60 fl 9.63
Galbeni n 5 58 n 5.63
Ruble rusescl „ 1.26’/2 fl
Mărci germane „ 58.80 fl 59.20
Lire turcesol n • fl
Scrisuri fono. Alb.6% 101.- n —.—

n an 5% — fl

Apa de Buda

este după cum arată cifrele de mai josu 
apa amară cea mai cu efect! și bogată în conținutulu ei, 

de pe Continent!.
Ea conține 58'05 gr. părți constitutive solide și cu efectâ 
în 1000 grame, o cifră care n’au întrecută

Cumcă Apa-Victoria este cea mai 
bogată în conținută resultă din următd- 
rea analisă oficială.

Rakbczy . .
Franz Josef .
Hunyady Jânos 
Elisabeth . .

Isvorulu Victoria din Buda. .
n
n
n
fl

Apă amară de Pilna
Saidschutzer . . .

uâk.pa.-'Victoria, se capătă in tote

nici o apă amară.
în o mi e grame
suma conținutul^

părțiloru acid Magnesia
constitutive sare amară. ,

58.05 39.38
53.53 23.06 |
52.29 24.78
41.73 18.44
26 29 8.04
32.72 12.12
23.21 10.96
"băcăniile. A

V Proprietar: IGN. UNGAR și FIU. y
(h 63,4—10. Budapesta. Q

sS0-0~€>€>0-€3-0-€>€>0-0-0O-0-6i

| Prafurile-Seidlitz aie iui Moli

MCr
I

$ Farmacistul!! A. Moli, c. și r. fnriiisorf alfl cărții imperiale Viena, Tuchlanlien 9.
Comande din provinciă se efectueză șlilnicu prin rambursă poștală.

W La deposite să se ceră anumită preparatele provedute cu iscălitura și

Veritabile numai, decă flăcare eutiă este provedută cu marca 
de operare a Iui A. Moli și cu subscrierea sa.

Prin efectulti de lecuire durabilă aid Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greută- 
țilorii celorii mai cerbicose la stomachă și pântece, în contra cârceilor^ și acrelei la 
stomachs, constipațiunel cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemor- 
hoidelorn și a celorii mai diferite bâle femeesci a luata acesta medicamenta de 
casă o răspândire, ce cresce mereu de mai multe decenii încoce.— Prețulii unei cutii- 
originale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se voru. urmări pe cale judecătorescă.

Franzbranntwein și sare a lui MoBI.
Unmlnhiln mimni decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire veritabila numai, și cu Piumbuiu im a. moh.

Franzbranntwein-uld și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporală 
cu deosebire prin trasă (frotatil) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altora 
urmări de răcelă Prețuiu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

i de a iui ffeI.
(Pe basa de natron Acid-salicilic")

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate 
și adulțl, asigureză scestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a din- 
țilord. PreJuIQ sticlei provejiute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
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W La deposite să se ceră anumită preparatele provedute cu iscălitura și \V
Cy marca de apărare a lui A. MOLL. O
O Deposite în Brașovd: la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Victorii Roth, Fr. Keilemen O 
m și Ed. Kugler, precum și la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer și Jul. Hornung
Q & Teutsch. ,7 _L X

Nr. 3S89—1893.

PUBLICAȚIUNE.
Aducendu-se la cunosoința acestui 

magistrată oa oficiu de meserii, oumoă 
mu ți luorătorl, sodall și ucenici, cari 
suntfi introduși oa membri în cassa lu- 
crătorilorO morboșl din Budapesta seă 
în reuniuni de morboșl private locale; 
suntă de convingere, oumoă nu suntu 
obligați, de a se face membri la cassa 
oeroualâ de morboșl, — se aduce prin 
aobata la ounosoință, că pentru acei ocu
pați la o meserie, fabrica sen negoțft în 
oomitetula Brașovîi există. legal- 
minte numai o cassă pentru 
bolnavi si anume cassa bra
șovenii cercualft pentru bol
navi. La acesta cassă suDtQ obligați 
de a participa oa membri toți aoei ocu 
păți la vr’o meserie, oomeroiu seu fabrioa.

Se înțelege de «ine, oumoă le stă în 
libera voie, ca să fie membri și la alte 
oasse.

Brașov® 18 Martie 1893.

Magistratulu orășenescu. 
78,1-2.

Nru. 3113 — 1893.

Nr. 3402—1893.

PUBLICAȚIUNE.
Se arendezi din nou pe oale 

de oferte
ȘCOLA ORĂȘăNESCĂ DE INNOTAT 

din Blumena, 
pe tiinpulu din 1 Iunie 1893 
panii 31 Maiii 1899.

Referitbrea pertractare de oferte are 
loctt Vineri în 1 Ap rile a. c. î n 
ofioiulO orășâneso economic și 
anume la 10 dre a. m Refleotauți au de 
a-și așcerne până la ora și diua amintită 
ofertele scripturistice, sigilate, provedute 
cu vadiul de 10°/0 din suma amintită în 
cifre și litere oferata anualminte, precum 
și cu dechierațiunea, oă oferențilorQ ’li 
nuntii ounosoute oondițiunile și oă se 
supună lord.

Condițiuuile de oferte și acele con
tractuale se află până în amintită di 
ofioiulă orftșăneso eoonomio în decursuld 
dreloră ofioidse spre examinarea din par
tea fie-oărui.

Brașov®, 18 Martie 1893. 
79,1-2. Magistratulu orășenescu.

Publicațiune.
In primavera acesta se vendu din plantațiunile oficiu

lui orășenescu forestieral următorele plante :
A) In revierulu orășenescu-timișanu:

a) din plantațiunea (sub Crucurulă-mare)
1. Molivi, 5—6 ani, 10,000 buoățî â milla . . . fl. 12.—
2. „ 4-5 „ 10,000 „ „ „ „ 10-
3. „ 3 „ 2,000 „ „ „ . . . „ 6.—

b) Din grădina forestierală orășbnbsoă și timișana:
3. Molivi. de 2 ani . 200 bucăți, â fl. -.1
4. n » n (înălțime până la 20 cm.) . . 500 bucăți fl fl -.2
6. r> n 4 — 5 n fl fl fl 30 n . . 100 fl fl n —.4
7. bracjl albi de 2 n . 200 fl n a -.2
8. » negri n 2 „ . 100 n n n -.1
9. n n n 5 „ . 109 a A a -.6

10. n (Weymont) de 5 ani . . . . 100 fl fl n —.10
B) In revierulă Krizbav (Komlos):

11. Br&zl albi . . de 12 an! 800 bucăți â fl. -.10 or.
12. „ „ . . • a 7-8 » 1700 fl a n -5 fl
13- „ negri . . • a 7 n 500 n n » -5 »
14. „ ineiezl • n 6-7 a 400 a • a „ -.5 fl
15. n (Weymont.) • n 8 a 60 w • a „ -.6 fl

Amatorii ’șl potCi cumpăra astfeld de plante din revi erulfi orășănesciî-
timișană dela cassa orășânesoă forestierală (localitatea magistratului, strada porții} 
in decursul^ brelord oficidse dela 7—11 bre, pe cândă acele în revierulo Kriz- 
bavă în fie-care Luni și J. I în biroulă revierului orășăneso în Krizbavă la ad- 
ministratorulă Alfred Pom ari us, dela 8 — 12 bre a. m.

Brașov®, 18 Martie 1893.
80,1—2. Magistratulu orășenescu.

^OSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
cum nu sati mai vedutfi până acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de y’/s sdu 8'/, fl. pe metru, nici cadouri croitorilorfi, cum fac« 
concurența, ci amil numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
sS cumpere bunii și eftinfi. Poftiți a vi se presenta numai cnetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesti a Vă pădi de anunțuri ale concurenței pentru iefiinătate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratuld cleru stofe prescrise pentru unifor

mele funcționariloru c, r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocd, loden obicinuita și impermeabilă pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălata, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri cftine, solide, trainice, din lână 
curată, ernu sdrențe eftine și nu prețuescd nici câtă cusutul!! croitoriului, să se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (ManGhestem austriei.)
Deposits permanentă de postavuri peste */,  mill6ne florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulti celti mai mare de postavu din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste invit# pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de vendare unde suntă ocupate 150 persone.

owr Trimiterea numai cu Ramburse.
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,9—24.

Tipografia A. MIJREȘIANU, Brașovfi.


