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Băncile nostre.
Brașovu, 17 Ianuarie v. 1895

Suntem & în ajunulu întrunirei 
adunăriloru generale ale instituteloră 
nostre de credită și economii, din
tre cari unele s’au și convocată, 6r 
altele se voră convoca în curend.

Cu câtă mai mare este aven- 
tulu, ce l’a luată între Românii de 
dincdci de Carpațl instituțiunea băn- 
ciloră, cu atâtă mai mare 
ne fiă și interesulă fața cu 
realisate pe acestă terenă 
nomiei nostre naționale.

Dela 10 Aprilie 1872, 
începută activitatea sa prima bancă 
romândscă cu sediulă în Sibiiu, pro
gresele realisate pe acestă terenă 
au întrecută, în adevără, tbte aș
teptările. Cu deosebire în anii din 
urmă numerulu bănciloră românesc! 
a începută să crescă cu pași repecfl, 
așa că astădi avemu vre-o 45 de 
bănci, unele mai mari, altele mai 
mici, der tote în stare înfloritdre.

Se nasce acum întrebarea, ddcă 
acestă progresă este elă progresă 
și pentru massele poporațiunei nos
tre agricole, ori nu este? Acesta 
este o întrebare mare, cu caie tre
bue se ne tragemu bine pe sbmă, 
căci dela resolvarea ei aternă zelulă 
și sprijinulu, ce-lu reclamă dela noi 
instituțiunea bănciloră românesc!.

Se audă adese-ori plângeri, că 
poporulă nostru nu este încă des
tulă de matură în ceea ce privesce 
întrebuințarea bănciloră și că, din 
din causa asta, băncile ar fi o ade
vărată calamitate pentru elă. Lucru 
firescu, că cei ce susțină acesta nu 
vedă cu ochi buni desvoltarea băn- 
ciloru nostre, seu celă puțină nu se 
simtă îndemnați a-le sprijini.

Fără îndoelă, că mai alesă la 
începută băncile au avută și o în- 
riurință păgubitore asupra poporului 
de rendu. Causa este a se atribui, 
după părerea nbstră, nu numai ne- 
maturității în ceea ce privesce în

trebuințarea bănciloră, ci și împre- 
jurărei, că în sînulă poporului nos
tru băncile începuseră a lua ună 
aventă tocmai în timpulă, când se 
adusese legea pentru regularea in- 
tereseloră, prin ceea ce se pusese 
ore-care stavilă numeroșiloră șarla
tani, cari esploatau poporulă cu că
mătăriile loră enorme. In raportă 
cu aceste cămătării, poporului ’i se 
păreau banii împrumutați dela bănci 
forte ieftini și mulți lăcomiau la ei 
cu trebă și fără trebă, prin ceea ce 
unii și-au risipită averile și au ajunsă 
la mari calamități.

Intru câtă acesta este adevărată, 
reulă este a se atribui instituțiunei 
bănciloră peste totă, er nici de cum 
nu bănciloră românescl în specială. 
D6că n’amă fi avută bănci româ
nesc!, terenulă l’ar fi ocupată băn
cile streine și de acestă reu totuși 
n’amă fi putută scăpa. Streinii au 
fostă cei dintâi, cari au pășită în 
mijloculă poporului nostru cu băn
cile loră și ei suntă și astăcji, cari 
țină ocupată o parte forte însem
nată din terenu.

Abstragândă dela profitele rea
lisate, car! or! și cum e mai bine 
se remână în mâna proprietariloru 
români, decâtă se trecă la streini, 
nimenea nu va susține, că poporulă 
nostru, peste totă cjicendu, nu s’ar 
bucura de mai mari considerații d-in 
partea bănciloră românesc!, decâtă 
din partea celoră streine.

Mai avemă încă o mulțime de 
alte considerațiuni, pentru cari nu 
numai privimă cu bucuria aventulă, 
ce l’au luată băncile nostre, dâr ne 
cuprinde o justă indignațiune și nu 
putemă desaproba în de-ajunsu pe 
acei fruntaș! români, cari chiar și 
astăcj.!, după atâtea esemple încura 
giatbre, stau cu manile în șină și 
lasă ca în ținuturile loră curată ro
mânesc! se se înființeze bănci streine 
pe socotela poporului românescă.

Se nu ne pară der surprinde- 
toră numerulu bănciloră nbstre, căci 

în proporțiă cu numerulă poporațiu
nei, suntemă încă torte înapoiați pe 
acestu terenă. Cunbscemu ținuturi 
mari românesc!, unde nu avemă o 
singură bancă și poporulă nostru se 
folosesce esclusivă de băncile altora; 
cunoscemu erăși mulțime de bănci 
streine, cari se susțină de multă 
timpă și progreseză esclusivă pe 
conta poporului românescă, er altele 
se înființeză acum și cucerescă te- 
renulă, pe care Românii de multă 
ar fi trebuită se-lă ocupe.

Pănă când acestă stare de lu
cruri va continua, nu avemă se fimă 
mulțumiți cu numSrulu bănciloră 
nostre. Ele trebuesc sprijinite, îmul- 
țite și încurajate, căci devisa este se 
scăpămă măcară pe acestă terenă 
de esploatarea streiniloră.

Nu se pote înse trage la în
doelă, că și din partea bănciloră n6s- 
tre se ivescă multe neajunsuri, ba 
câte-odată se comită pite și unele 
abusuri neiertate față cu poporulă. 
Loculă pentru îndreptarea acestoră 
abusurl suntă adunările generale, 
în prăjma cărora ne aflămă acum. 
Acționarii români trebue se-și aducă 
aminte, că la întemeiarea acestoră 
bănci s’a pusă ca scopă principală 
ajutorarea poporului. De ajungerea 
acestui scopă să se țină semă mai 
pe susă de tote, căci nu-i pote căde 
mai greu Românului, ca atunci, când 
se vede într’ună mo du seu altul ă 
apăsată de înși-și omenii săi.

Cu deosebire ceremu, ca abu- 
surile observate în unele localități, 
dintre cari o parte au fostă indi
cate chiar și în colonele foiei nos
tre, să fiă sulevate din partea ac- 
ționariloră în adunările generale și 
să se pretindă luarea celoră mai as
pre măsuri pentru împedecarea loră. 
Acăsta o cere nu numai intere- 
sulă bănciloră, ci și însa-și reputa- 
țiunea acționariloră, — o cere însă 
mai pe susă de tote causa poporului 
română, în numele căreia au fostă 
înființate aceste bănci.

0 moțiune a studențilorii italieni
Frații noștri Italieni portă la 

inimă interest! din ce în ce mai viu 
pentru sortea nostră a Româniloru 
asupriți din Transilvania și Ungaria. 
După deputății italieni, vin acum și 
studenții din Roma și trimită o mo
țiune de simpatiă cătră studenții ro
mâni dela universitatea din Clușiu. 
Etă ce scrie în privința acâsta „11 
Giornale11 din Roma dela 23 Ianuarie :

„In urma învitărei comitetului mo- 
narchică, erl s’au întrunită studenții monar- 
ohiștl de la universitatea nostră, la o adu
nare generală. In decursulă adunărei i-se 
dispune comitetului, oa să faoă pașii de 
lipsă pe lângă primarulă, pentru ca nu
mele gloriose ale braviloră soldați italieni, 
căduțl în ultimele cRle in Africa, se fiă în
scrise pe monumentulă morțiloră de la 
Dogali.

„Dup’aceea s’a votată, cu unanimitate, 
următorea moțiune de simpatiă cătră stu
denții români, de la universitatea din Clușiu.

„Studenții dela universitatea din Roma, 
inspirându-se de principiile libertății și fră
țietății, în puterea cărora poporele civilisate 
au dreptulv. de a se constitui în națiune, tri
mită unu afectuosă salută și ună pi ea căl- 
durosă auguriu de încuragiare generoșitoru 
studențl universitari români, cari însuflețin- 
du-se de gloriăsele tradițiuni ale mamei co
mune, Roma, luptă, cu mândriă pentru câști
garea libertății naționale contra poporeloru 
maghiare din Ungaria și Transilvania, cari 
pe tote căile și cu tote mijlocele încercă a le 
călca in piciore drepturile Icră civile și politice.

S’a hotărîtă — continuă „II Gior
nale14, ca o copiă din acâstă ordine de <ji 
să se depună la bidelulă Arduino, și se face 
apoi ună căldurosă apelă cătră toți stu
denții, să-și depună pe ea subscrierile.

Textulă originală ală moțiunei e ur- 
mătorulu:

„Gli studenti dell’Universitâ di Roma, 
ispirandosi ai principii di libertâ e di fra- 
tellaDza, in forza dei quali i popoli civili 
hanno diritto de costituirzi a nazione, iu- 
viaoo un affettuoso saluto ed un caldis- 
simo auguno d’incoraggiamento ai gene-

h OlLETONULtJ „GAZ. TRANS. “

(Reproducerea oprită.)

Memorii, de Vasilie Moldovanu.
7) fUrrrare).

V. Vedenia.

Nu va fi trecută multă timpă, și cor- 
pulă îmi fu cuprinsă de-ună felă de amor
țeli, seu amețelă, care nu se putea numi 
somnă, ba din contră mă năcăjamă, că 
după' atâta aventurare a cugeteloră de 
peste di, nu potă durmi, ca se mi-se odih- 
nescă trupulă și sufletulă.

Gând mi-se părea, că stau în punc- 
tulă trecerei din trezvie la somnă, îmi 
atrase atențiunea foșnetulă de mătase ală 
vestmântului unei dame de frunte. îmi în- 
torsei capulă în partea de unde venea su- 
netulă, și vedui, că pe ușa — care eu o 
sciam deschisă — întră o femeiă în casă. 
Ea era de-o statură mai multă înaltă, îm
brăcămintea sta dintr’ună vestmentă de mă
tase negră, avendu pe capă o podobă, 

care nu se putea asemăna cu ornamentele, 
ce portă domnele în viață. Fața ei era cam 
palidă, nu tristă, der din tote trăsăturile 
se vedea a se esprima ună fela de îngri
jire seriosă. O’una cuvânta, întregă ființa 
ei era atâta de majestatică, atâta de îm- 
punătore, încâta m’a pusa în uimire.

Nou intrata păși drepta spre mine și 
vădendu-o, că se apropie, am sărita în susă 
și pătrunsa de-o reverință religiosă, am 
primita convingerea, că stau înaintea Mai- 
cei Domnului, Prea curata Fecidră Maria.., 
Stândă în umilință, cu capula plecata, nu 
aveam îndrăsndlă a-i mai căuta în față. 
Sânția sa îmi făcu semna să o urmeză.....

Convinsa în internula meu, că ala 
cui ordina am de a împlini, am sărita fără 
esitare și i-am urmata în distanță numai 
ca de trei pași. Eșindă din casa fratelui 
meu, ea a trecuta ulița, a deschisa ușa curții 
cumnatului meu Dănilă Munteanu — care 
locuia vis-a-vis de Casa parochială — și 
fără a căuta îndărătfi, a trasa drepta la 
țărmulă Mureșiului.

Ce privelisce minunată! In drepta cu 
țărmurii cei mari, înalți din grădinile lui 
Dănilă Munteanu și a frațiloră numiți

I
„OstaceștI44, eră o plută de-o mărime, care 
cuprindea partea cea mai mare a Mure
șiului. Cârma plutei o avea în mână Băr- 
nuțiu, er pe ea Augustă Treboniu Lauriană, 
Alexandru Papiu, Ioană Buteanu, Avramă 
Iancu, Axente Severu și alții, o mulțime 
de bărbați, cu rudi de bradă în mână, er 
Eliseu Todoranu, ca să ajute cu succesă, 
sărise în apă și cu hainele răsfrînse pănă 
din susă de genunchi, puse lăsțarulă la 
umără și ridica din răsputeri să împingă 
luntrea înainte.

Din. lucrarea bărbațilorfi, cari se aflau 
pe plută și pe lângă ea în apă, se vedea 
apriată, că au intențiunea de-a o mișca de 
pe unii strata de pietri mari, pe care se 
aședase, și ridicându-o de acolo, să o con
ducă pe Mureșiu în susă drepții asupra 
cursului apei.

Vedenia, seu cum să o numescii, mai 
arătându-ml odată cu degetulă spre fati- 
giile bărbaților^ amintiți, îmi dise: VedI, 
cum se luptă și ostenescii acei bărbați, ca 
se conducă naia națiunei, pe cândii tu 
dormi! La lucru!...

Și după aceste a dispăruta...............

Nu m’am îndoita, că chemarea mea 
încă este a ajuta la conducerea acestei 
plute, la care îșl storceau puțerile ațâți 
bărbați. Și am sărita de loch în Mureșiu 
și pe plută. înainte însă de a pune mâna 
pe vre-una instrumenta și a întreprinde 
ceva, m’am apropiata de Bărunțiu și l’am 
întrebata: Domnule, pentru-ce se duce 
pluta acesta în susă asupra cursului apei, 
și nu în josh, încătrău ar merge mai ușoră? 
Densula, cu față seriosă, îmi răspunse: 
Este datoria nostră a duce acestă plută 
mai întâiu la obârșia Mureșului în Gurghiu, 
și apoi de-acolo a o mâna pe Mureșiu 
la vale.

Eu mulțumită cu răspunsula primita 
dela bărbatula națiunei, și convinsa ore- 
cum despre necesitatea de-a împinge și 
conduce pluta la isvorulă Mureșiului, luai 
în mână o rudă de bradă și mă apucai de 
lucru dimpreună cu fratele meulsaie, care 
încă se afla acolo. în acesta momentă însă 
o bîrnă se desfăcu dela plută și mișcân- 
du-se din partea drâptă a Mureșului, se 
cam apropia de stânga. Eram convinsa, că 
acestă bîrnă, fiindă parte constitutivă a 
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roși studenti universitari Rumeni che, tra- 
endo ispirazione alle gloriose tradizione 
della comune madre Roma, loțtano fiera- 
mente per la conquista della libertâ na- 
zionale contro i popoli maghiari dell’Un- 
gheria e Transilvania, che con ogni modo 
e con ogni mezzo tdntano calpestare i loro 
diritti civili e politici"

Legea de naționalități.
Diarulh slovac „Narodnic hoviny“ 

publică unii articolu alu cunoscutu
lui publiciștii Svetozar Hurban Va- 
janslcy asupra legii ungare de națio
nalități. Etă pasagiulu celii mai în
semnată din acelu articolu:

Ună singurii fapta ajunge, ca între- 
gulă nostru, așa numita, constituționalisma, 
se apară. înaintea ochilora fiecărui omă cu
getători și onorabilă ca o nimica, ca o 
frasa golă. Faptulă acesta e următorulă-:

La anulă 1868 se formulă în modă 
constituțională legea privitore la egala în
dreptățire a naționalităților, se publică și 
se înaintă Majestiății Sale spre sancționare. 
Despre acâstă lege, care de altcum din 
punctă de vedere ală dreptului publică, 
este una1 dintre legile cardinale, adecă o 
pâtră din fundamentulă clădirei oonstitu- 
țiunei, nu se pote nici decumă (jice> că ar 
fi fostă octroată, nu se p6te vorbi despre 
o volniciă îndeplinită din partea Vienei, 
seu despre o silă, ori despre timpuri vifo- 
rose. Nu .s’a-făcută (nici o erore formală, 
și nici în realitate nu s’au schimbată ra
porturile, de-6re-ce naționalitățile, pe cari le 
recunbsce legea dela 1868, esistă și astăd), 
și raportele, cari ar trebui să fiă regulate 
prin acestă lege, nu s’au schimbată.

Ș'i din acestă lege, până astăcli, adecă 
răstimpu de 27 ani, nu s'a pusă in praxă 
nice unii punctă, care să le arunce naționa- 
litățiloră nemaghiare de pe masa bogată 
maghiară vr’o fărimătură de dreptă. Din 
contră: acostă lege sancționată și publicată, 
nu numai că o p6te viola ori și care mi
nistru, prin ordinațiunl și rescripte, ci ori 
și care solgăbirăă, executoră de dare și 
scriitoră! Și acela, care sufere în modă 
ilegală nedreptă, p6te apela numai la 
Dumnedeu, de-altmintrelea la nimeni. Pen
tru injuriă națională în Ungaria nu esistă 
nici scaună judecătoreseă, nici adminis
trația, nice lege, nice milă, nici simță și 
nici umanitate! Față cu plângeri naționale 
ministrulă e surdă, și în tăcere elă aprobă 
tirănia funcționarii oră mici, neculțl și sătoșl 
de răsbunare privată.

Acesta este faptulă ! Inaintes întregei 
lumi o declarămă, că în adevără așa este, 
o susținemă înaintea ori și cui, înaintea parla
mentului, înaintea celui mai înalt for, înaintea 
publicității și înaintea tronului! Și unde se în
tâmplă astfelă de lucruri, acolo să nu mai vor- 

plutei, nu se pote neglija; deci mă aruncai 
pe ea de-odată cu frațe-meu.

Ne luptamă din tote puterile, seu să 
o ducemă singuratică pe apă în susăpănă 
la destinația plutei, seu să o apropiemă 
de acesta și s’o înțepenimă la loculă de 
unde s’a desfăcută, der, acum se învârtea 
cu capătulă dreptă cătră amândoi țărmurii, 
acum se întorcea în cursulă apei. Ințepe- 
nindă amândouă rudele, îl mai dămu o 
împingere puternică, der în locă de a-se 
duce. în direcțiunea, în care o împingeamu 
noi, s’a învârtită sub piciorele nostre așa, 
că amândoi cu partea stângă a trupului 
amă ajunsă pe suprafața apei, tălpile pi- 
cioreloră însă ne erau înțepenite pe bârnă, 
ca și când amă sta în picidre pe ea, și nu
mai umerii, șoldurile și urechile stânge rre 
erau în apă. In posițiunea acesta orison- 
tală vedeamă, că nu mai putemu face ni- 
mică. De-odată însă, ca prin minune dum- 
necjeescă, bârna nostră se întorce erășl în 
starea sa de mai înainte, și noi, ca și când 
amă fi fostă, crescuți pe ea, ne aflamă erășl 
în picidre și cu rudele în mână.

Cu inimă plină de pietate, mă tredil 
din somnulă părută. îmi mai recapitulai 
odată întregă visulă, și mă minunam în- 
su-mî de liniștea sufletescă, ce o simțiam. 

bâscă nimeni de constituționalismă, de pu
terea și însămnătatea sistemului rnpresen- 
tativă în Ungaria! Singură acâsta rană, 
care de 27 ani stă deschisă, ajunge, ca să 
inficieze întregă organismulă!

Programulu noului ministru de interne.

Noul ministru de interne, Rerczel Dezso, 
a ținută Duminecă în Bonyhâd vorbirea- 
programă înaintea alegătoriloră săi.

Dreptă punctă de mânecare în vor
birea sa a luată pactulă dela 67, despre 
care <jisei oă nu 36 pote și nu e iertată 
nici să se strîmteze, nici să se lărgescă.

Legile politice bisericesc! le va pune în 
aplicare guvernulă în timpulă, care-lă pres- 
orie legea și într’ună modă, ca spiritele 
agitate să fiă mulcomite și să se ajungă la 
liniștirea generală. Legea despre căsătoria 
civilă obligătore va fi pusă în vigdre în 
Decemvre curentă, er ca să se potă întâmpla 
acesta, în Septemvre 1895 se va începe 
în întrâgă țâra conducerea matriculeloru de 
stătu. Spre scopulă acesta în prima .jumă
tate-a anului se voră stabili cercurile ma- 
triculare, numele și secliulă cercuriloră. Mi- 
nistrulă crede, că elementul# învețătorescă 
este celă mai acomodată pentru a i-se în
credința conducerea matriculeloră, și în pri
vința acesta va face pași la ministeriulă 
de culte.

Privitoră la cele două proiecte b’se- 
ricescl pendente, punctulă de vedere ală 
guvernului e, că în ce privesce principiile 
le va susțină necondiționată, nu se alipesee 
însă de redactare și cuvinte.

Cea mai estensivă parte a vorbirei 
ministrului se referesce la reforma admi 
nistrației. Ținândă la îndrumările legei ad
ministrative dela 1891 de sub Szapâry, nu 
crede de esențială, ca reforma să se în- 
cepă cu reformarea municipiiloru, său cu 
organisarea comuneloră. Elă va împreuna 
aceste două proiecte și le va a~terne de
odată dietei spre desbatere, pentru-oa deja 
la primula momenta să-și pătă face ori și 
cine o ideiă deplină despre complexulă 
reformeloră.

A mai vorbită ceva și despre misiu
nea celorlalți miniștri de resorta, der des
pre cestiunea naționalităților# nimică.

SOIRILE SSiLEL y
17 (29) Ianuarie.

Adunarea poporală pentru unirea Dal- 
mației-Croației. Din Spalato se scrie, că 
sub președinția lui Dr. Tommasco s’a con
stituită acolo ună oomitetă, care lucreză 
pentru convocarea unei mari adunări po
porale pe diua de 3, eventuală 10 Februa
rie. Adunarea se va ține sub cerulă liberă 
pe câmpia Marmont, cu următorea ordine 
de di: 1) Propunere pentru constituirea

Frica de statariu, îngrijirile și întristările, 
ce mă copleșiseră în diua trecută, au dis
părută cu țotulă. Mulțămindă ziditorului, 
prin - cuvinte și cugete pie, pentru balsa- 
mulă vărsată ăstă modă în inima mea ră
nită, mă întorsei pe cealaltă lăture și că- 
dui în brațele unui somnă odihnitoră de 
trupă și sufletă. Gând m’am tredită, sorele 
se ridicase sus.ă, și mă preocupa încă me
reu visulă celă dulce, când audii pe sub 
ferestră vocea puternică a lui Russu.

Elă mi-a spusă, că la ei în totă să
tulă nu s’au aflată lemne pentru furci, 
fără numai la tatălă său. Elă a disă în 
adunarea satului, în presența solgăbirăului, 
Madaras : „VenițI, că vă dau eu lemne, căci 
și așa pe acele furci nu se spândură nime, 
mai înainte de a-se spândură ună Un- 
gură“...

După acestea am enarată înaintea lui, 
a fratelui meu și a căseniloră visulă, ce 
am avută în acestă nopte și schimbarea, 
ce a produs acelă vis în tot internulă meu, 
în totă ființa mea. Terminândă cu convor
birile nostre, Russu îmi comunica, că elă 
călătoresce adl la Târgulă-Mureșului, și a 
venită să mă învite a-lă însoți. Eu nea- 
vândă nici o atragere pentru așa ceva, am 
rămasă acasă. (Va urma.1. 

| unei comisiuul de 10, care, în interesulă 
unirei Dalmației și Croației, să represents 
în comună aoeste două țări, și în care în- 
țelesă să adreseze ună Memoranda monar- 
ohului. 2) Alegerea membriloră acestei co- 
misiunl. 3) Propunere, ca față cu toți acei 
deputațl dalmatinl, cari au votată în șe
dința dela 14 Ianuarie a dietei provinciale 
contra unirei oeloră două țări, să se es- 
prime neîncredere. 4) Propuneri eventuale.

—o —
Țarulu și scriitorii ruși. Din Peters- 

burgă se telegrafiază, că Țarulă a dată 
ună ucază, prin care ordonă, ca în fiă-care 
ană să se împartă 50,000 ruble acelor# sa- 
vanți scriitori și publiciști ruși, cari se luptă 
cu miseria. In urma acesta ministrulă de 
culte, ministrulă de finance și președintele 
Aoademiei de soiințe, au fostă autorisațl, să 
stabilesoă regulameUtulă ajutoreloră.

-o —
Nu și-a uitată de noi. Anulă acesta 

ierna a făcută și ea o glumă de oarnavală. 
înainte cu câteva dile numai, se părea, că 
și-a uitată de noi. Sorele strălucea cu rade 
calde și zimbitdre, ierna cochetă și-a lăpă- 
d'ată blana albă, a îmbrăoată paltonă de 
primăveră și a sedusă lumea a crede, că 
uitâudu-șl de nori s’a dusă în alte părți. 
Vedeamă pe strâde domni și dame umblândă 
îmbrăcațl ușurelă, ba ni s’a dată chiar rara 
ocasiă de a vedea câteva darnicele coche- 
tândă în taliă pe „Corso“. Puț’nă însă a 
ținută acâstă „ferioire“. De alaltăerl după 
amedl cerulă s’a întunecată, sorele s’a as
cunsă după grei nori, er de ieri după prâncjă 
văzdnhulă cerne fulgi de iiea. Aseră amă 
avută o adevărată furtună cu nea, a înce
tată chiar și circulația tramvay-uriloră prin 
orașă, er adl dimineță ne-amă pomenită 
c’ună grosă strată de zăpadă, care mereu 
e augmentată, căci ninge, ninge fără în
trerupere, dreptă dovadă, că ierna nu șl-a 
uitată de noi.

—o
Jîilione dispărute. La „Banca Națio- 

nală“ din Wales, care dela 1893 stă sub 
scontrare, s’a constatată, că au dispărută 
553,0ti0 funțl sterlingi, adecă cam șese mi- 
lione florini. Contra directoriloră băncei s’a 
pornită cercetare rigorosă.

— o—
In cercurile panslave din Petersburg, 

cari stau în legătură cu Rusofilii din Bul
garia, circuleză faime despre diferite inci
dente surprindătore, la cari se așteptă în 
Sofia. Se (jio0 °u totă positivitatea, că po- 
siția principelui Ferdinand este sguduită, 
că disposițiunea generală a armatei nu e 
prea favorabilă pentru prinoipele, și că 
Zankow, Caravelow și Stambulow au de 
gândă să încâpă o acțiune comună.

— o—
Pentru ingineri. Pentru lucrările de 

comasare în comuna Săsarmă (Szâszarma, 
corn. Sol.-Doboka) se caută ună ingineră 
practică, care să-și înainteze ofertulă său 
la tribunalulă regescă din Deșiu, câtă mai 
curendă, pentru a fi alesă în 9 Febr. st. n. 
a. c. în Săsarmă. Va fi preferită ună Ro
mână, ori celă puțină, care va sci bine ro- 
mânesce, fiind-că alegătorii suntă toți Ro
mâni, afară de contele-comite Bethlen Păi. 
Pănă la 1 fl. 60 or. de jugărl catastrală se 
va primi de sigură. Ooncursulă în foia ofi- 
ciosă s’a publicată.

— o —
Direcțiunea institutului de alienați 

din Sibiiu, pentru ca să se provedă cu ar- 
ticolii de cari are lipsă precum: obiecte de fier, 
perii, haine, tapete etc., a hotărîtă să țină 
în 11 Februarie la 11 ore a. m. o petrac- 
tare de oferte scripturistice. Condițiunile 
mai detailate se potă vede în biroulă ca
merei comerciale din Brașovă.

HSsboinlii europenii dela 1903.
Sub acestu titlu a scosu de cu- 

rendii unu strategii germanG o bro
șură, în care fantasia lucreză de mi
nune. Elu se ocupă c’unu resboiu, 
nu din trecuta, ci din viitorii, din 
1903, și desvoltă în capitlulu vGer- 
mania triumfans* o minunată artă în 
„profețirea“ viitoreloru învingeri ale 

Teutonileru asupra Rușiloru, nemii 
mare și puternicii, care cade cu în
chinăciune la piciorele fainiciloru 
Prusaci ai lui Bismarck. Dreptu cu- 
riositate estragemâ din acestă ca- 
pitolii următorea parte fantastică:

... .Politicii (germani) mai profundă 
privitori, simțeau deja, că orl-ce favoră ar 
ave Francia dintr’o procedură unitară cu 
Germania, totuși e de lipsă, să se facă cu 
acâstă putere o răfuială ultimă ou arma, 
ună ultimă duelă între doi protivniol din 
care amândoi să âsă vrednici de a fi re- 
cunoseuți egali, pregătindu-se astfelă calea 
unei viitore înțelegeri paclnice, pe basa 
reciprooei recundscerl.

Pănă la începutulă anului 1903 s’au 
mai trăgănată pertractările diplomatioe. Ru
sia în sfirșită făcu înoeputulă declarațiu- 
niloră de răsboiu. francia îi urmă numai 
decâtă; alianța îmbiată de Turcia Germa
niei și Austriei a fostă încheiată. Italia, 
conformă obligamenteloră sale, se declară 
gata a ridica armele contra Franciei; An
glia scria note, în cari se oferea ca arbitriu 
și se nisuia să joce acestă rolă.... Statele 
balcanice arătau o ținută fbrte dubidsă.

Pe la începutulă lui Martie trupele 
stateloră beligerante eșiră la câmpulă de 
răsboiu, care se sfîrși relativă în grabă.

Elă fu purtată în Italia superioră și 
în'Francia, cu norocă schimbăciusă. Fran- 
cesiloră le succese a câștiga mai multe 
lupte mari, pănă când în urmă noroculă îi 
părăsi și trecu pe partea Gertnaniloră. Fran- 
oesii doreau acum pacea și oferiră condi
țiile de status quo. Germania le primi.

Loviturile pe cari Nemții le-au sufe
rită în mai multe lupte cu Francia, au fostă 
bogată răsplătite prin splendida lo'ă vic
toria în Rusia. In două colâne mari- în- 
naintau oștirile germane, alungândă și sdro- 
bindă imensa massă de luptători, pe cari 
i a trimisă în fața loră colosala Rusiă.

Cu multă mai puțină norocă au lup
tată Austriacii. Mobilisarea s’a făcută la 
ei cu multă mai încetă, de cum s’ar fi aș
teptată. Din pricina acesta Rușii au putută 
năvăli dela începută cu armată însemnată 
în Galiția. Austriacii au avută la începută 
câte-va succese în Sudă, însă aprope de 
Kiev, unde erau concentrate trupele ru- 
sescl, au fostă isbițl de acestea așa de pu
ternică, încâtă au trebuită să se retragă.

In acestă stadiu ală răsboiului i-a suc- 
cesu diplomației rusesc'1', să îndemne pe 
Români, Montenegrin!, Greci și Bulgari, a 
se ridica contra inimiciloră aliați. De altă 
parte Austria a atrasă pe partea sa pe 
Șerbi. Pe când însă Grecii, Bulgarii și Mou- 
teuegrinii luptau numai în contra Sârbiloră 
și a Turciloră, și numai o parte mică de 
Bulgari au luată parte la răsboiu directă 
contra Austriei, pe atunci Românii și-au 
îndreptată tote puterile contra Austriaciloru, 
așa că aceștia erau atacați din două părți 
deodată.... In acestă st.rîmtore veniră Ger
manii întru ajutoră frațiloră loră AustriacI, 
după ce chiar la timpă potrivită și-au re
trasă oștile din Francia și le-au putută 
arunca în câmpulă ostică de răsboiu. Ger- 
maniloru li-a fostă suocesă în Podolia să 
atace pe Ruși din spate, și cu ajutorulă 
Austriaciloră i-au nimicită grozavă în apro
piere de Kamenița, așa încâtă au fost siliți 
să se predea. Lr urma acesta Austriacii, 
avândă mână liberă, au năvălită asupra 
Româniloră, cari îi băteau rău din coste....

După învingerea dela Kamenița Ger
manii au intrată spre Rusia sudică, și acolo 
și-au postată o nouă armată. Ei au per
secutată pe Ruși pănă la Don, unde cu 
ajutorulă Turciloră i-au nimicită mai de 
totă....

Nu ve uitați, că pe — hârtia.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursul# d-lui Ionii Grădișteanu.
fUrmare)

S’ar pută dioe, însă, că pote guver
nulă română a dată a înțelege acestă lu
cru deosebiteloră cabinete. S’ar pută 
că a făcută acestă încercare, der n’a isbu- 
tită. Se înțelege de sine, că nu putemă 
soi, ce a făcută guvernulă și nici nu ceră
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să ne spună acesta ; der vă mărturisescă, 
că din tote semnele esterne din cari am 
pută deduce ceea ce s’a putută petrece 
în acâstă oestiune, eu umilă, sinceră, nu 
credă că guvernulă a făcută acesta, și nu 
credă fiindă-că guvernulă în tot-deuna a 
avută nedibăcia, după părerea mea, să 
afirme, că în ort ce casă trebue să mer- 
gemă cu tripla alianță. Mai multă: au fostă 
organe de publicitate acreditate ale gu
vernului, și chiar ună 4>ară inspirată pănă 
acum câtva timpă de d. ministru de esterne 
actuală, care a afirmată, odată, în urma nu 
aciu cărui procesă de dincolo, că noi totă 
ou tripla alianță trebue să mergemă în ori 
ce casă. Așa înoată chiar de se va fi spusă 
aoestă lucru, s’a spusă fără hotărîre, s’a 
spusă cu sfială, nu s’a dată a înțelege în 
modă categorică, că acâsta este condițiunea 
sine qua non a intrărei României în tripla 
alianță.

Decă acesta nu s’a făcută pănă acum, 
și sunt convinsă că nu s’a făcută, tre
bue să se facă, căci nu atârnă numai 
dela guvernă participarea nostră la tripla 
alianță, fiind-că ună guvernă pote să aibă 
mijldce de a falsifica voința națională în 
alegeri, der nu pote avă mijloce de a fal
sifica voința țărei, cândă va fi vorba de a 
face acestă alianță monstruosă. (Aplause). 
Și de aceea este chiar o cestiune de leali
tate și de bună credință, ca guvernulă 
nostru să arate lămurită, cum este situa- 
țiunea tărei și să arate neputința în care 
se află de a târî țâra într’o alianță, în care 
șe găsesce ună călău ală frățiloră noștri de 
peste munți. (Aplause). Der, D-loră, vedeți, 
eu care în acâstă cestiune vă asigură, că 
nu sunt însuflețită de nici ună felăde pa
timă politică, nu facă ca alții, cari învino- 
vățescă pe guvernă, că a trădată. Nu. Nu 
oredă, că se află trădători bmenl în sînulă 
nostru, și nu credă fiind-că n’ar fi numai 
o crimă, ar fi și o prostiă. Der și eu învi- 
novățcscă pe guvernă, nu însă de tră
dare, nici chiar de rea voință; der îlă în- 
vinovățescă mai multă de nepăsare. In 
acestă cestiune, ceea ce nu este iertată 
unui guvernă românesoă în anulă 1894, 
când cestiunea națională a dobândită în
semnătatea care o are astăzi; în acestă ces
tiune nu că guvernulă a avută o po
litică rea; dâr ceea ce e și mai rău, e că 
n’a avută nici o politică. Nu mai este er- 
tată unui guvernă să stea pe acea bancă, 
decă u’are o politică și idei cunoscute în 
cestiunea naționlaă. (Aplause). Soiu, că ni 
se va 4ioe, că ună ministru anume a avută 
pote, o politică în acestă cestiune; în ade- 
vără, după câte sciu, și fără a destăinui 
ceva, credă a sci, că D. Take lonescu s’a 
interesată de cestiune și pdte a avută o 
politică personală în aaestă cestiune; der 
guvernulă, în întregimea lui, ca guvernă 
constituită, nu a avută nici o politică in 
acestă privință, și ceea ce ceră este, ca gu- 
vernulă întregă, care represintă țera sipar- 
lamentulă, să aibă, în cestiunea aoesta mare, 
care ne pasionâză pe toți, o pulitică ho- 
tărîtă....

D. N. Filipescu: Consecința este, că 
D. Take lonescu este tratată de trădătoră.

D. I. Grădișieanu: Vă; rogă, ca celă 
puțină ună câsă, nu dieă pe Țb der celă 
puțină îutr’o sesiune întrâgă, săuitămă mi- 
seriile, cari De despartă și cari ne întunecă 
vederile pănă și în acăstă mare cestiune. 
(Aplause).

D. N. Filipescu: Decă ași fi pe banca 
ministerială, ași fi tratată de trădătoră.

D. 1. Grădișieanu: Der guvernulă, 
D-loră, nu numai că a fostă nepăsătoră, 
dâr în împregiurările de față a pierdută 
chiar ocasiunea de a se afirma, și cu acâsta 
a arătată, că nu pune preță pe acestă ces
tiune. In unele împregiurărl, guvernulă ar 
fi avută prilegiulă să arăte imperiului ve
cină nemulțumirea sufletâscă a țărei româ
nesc!, ca Statu constituită, în privința ce- 
loră ce se petrecă dincolo.

Despre acesta a mai vorbită și prie- 
tenulă meu, D. Filipescu, în minunatulă 
d-sale discursă asupra oestiunei naționale. 
D-sa a propusă, ca mijlocă de presiune, 
buna-oră, de a nu încheia convențiunl co
merciale cu Austria pe câtă vreme nu se 
voră face concesiuni Româniloră de din- 
oolo. Ei bine, guvernulă anulă trecută, a 
nesocotită și acestă mijlocă de presiune, 
încheiândă, fără nici ună folosă economică 
pentru țeră, o couvențiune desastrdsă (a- 
plause), convențiunea, care a fostă încheiată 
în mijloculă ororiloră dela Turda și Oradea- 
Mare și în ajunulă procesului dela Glușiu.

Sciu, că mi s’a imputată de mai mulțl 
și în deosebi de jurnalulă „Adevărulă", de 
ce nu amă ridicată cuventulă în Cameră, 
ca să protesteză. Ei bine, arvanită vremea, 
ca să răspundă, și fiind-oă s’au destăinuită 
multe în acestă cestiuDe, vă voiu împăităși 
și eu durerile iDimei mele și vă voiu spune, 
de ce nu am ridicată aoâstă oestiune ou pri
legiulă discuțiunei convențiunei pe care, 
de alt-felă, n’am votat’o. ScițI de ce n’am 
ridicată glasulăî Fiind-că ’ml-a fostă temă 
de D-v6stre, D-loră miniștri. (Va urma].

Producțiuni și Petreceri.
Comitetulu Secțiunei Predealii învită la 

Balulu Ligei, ce va ave locă la ^Lzuga, în 
localitățile oantinei fabricei de postavă, 
Sâmbătă 21 Ianuarie (2 Febr.) Inceputulă 
la orele 9 săra. Ținuta simplă, pentru dâmne 
de preferită costumulă națională. Bilete de 
intrare: 3 lei de familiă, 2 lei de personă. 
Bufetulă și restaurantulă sub controla co
mitetului.

*
Concertă împreunată cu teatru va aran- 

geacorulă vocală gr. cat. din Oravițâ rom., 
Duminecă în 3 Februarie n. 1895, în sala Ho ■ 
telului „Impăratulă Austriei" de acolo, sub 
conducerea d-lui Ioană Bogdanii, învățătoră.

Programa: 1) „Sosirea primăverii," 
doră băroăt. 2) „Taci bărbate", de I. Vidu 
coră mixtă cu soli. 3)' „Câsulă rău", de I. 
Vorobcheviciu, coră bârbăt. 4) „Lelea vi
teză", de G.Musicesou(secstet), coră mixtă. 
5) „Sârbâica", de I. lonescu, coră bărbăt. 
După aceste se va respresenta piesa : „Iorgu 
dela -Sadagura" seu „Nepotu-i salba dra
cului^, comediă în 3 acte, de V. Alexandri. 
Personele representate prin d-nii: I. Bog
dană, C. Vodă, I. Iana, Gr. Măgureană 
d-șdra E. Bogdană, d-șora M. Crasovană, 
I. Călină, I. Dure, I. Sulea, I. Dure. După 
producțiune jocă. Intrarea 50, 40 și 30 cr. 
de personă. Inceputulă la 8 bre sera. Veni- 
tulă curată e destinată fondului școlei gr. 
cat. din Oravița rom.

Sciri telegrafice.
Viena, 29 Ianuarie. Dieta din 

Istria s'a disolvatu și s’au ordinată 
noue alegeri. Causa acestei mesuri 
este premergerea volnică a majori
tății italiene, care cu tote ocasiunile 
a încercată se ofenseze poporațiunea 
slavă în drepturile sale, seu even
tuală se o scotă din vieța parla
mentară.

Parisii, 29 Ianuarie. In cameră 
a fostă primită cu aprobări generale 
mesagiulă noului președinte Faure. 
Acesta mulțămesce în mesagiu pen
tru alegerea sa, care este actulu 
celă mai festivă de omagiu pentru 
democrația activă. Președintele pro
mite, că își va împlini cu conscien- 
țiositate datorințele.

Goblet interpeleză asupra tor- 
mărei noului cabinetă și propune o 
ordine de Ți, prin care se respinge 
ori și ce compromisă cu drepta.

Ribot răspunde, că guvernulă va 
cere dela cameră votarea bugetului, 
și apeleză la conlucrarea întregei 
camere.

Baflid așterne o ordine de Ți, 
care aprobă declarațiunea guver
nului. Acâsta fu primită cu 329 con
tra 79 voturi.

Ministrulu de justiția așterne unu 
oroiectă de amnestiă generală pentru 
;oți aceia, cari au fostă condamnați 
rentru comploturi seu atentate con
tra siguranței interne, pentru delicte 
de pressă și pentru delicte de grevă. 
Proiectulă s’a primită cu 511 con
tra 7 voturi. Se audă strigături din 
jartea stângei estreme: „Vivat Ro
chefort ! “

Senatulu primi cu aprobare me
sagiulă.

Parisii, 29 Ianuarie. Aslădfl a mu- 
rit’u mareșalulu Canrobert.

Capitalu mortu.
Suma aproximativă a baniloră de hâr- 

tiă, ce se află în comerciu în monarchia 
ndstră, face oam 800 milione de fl. O parte 
însămnată din acestă sumă e ținută prin 
lăȚile și busunarele singuraticiloră persdne, 
ca capitală disponibilă pentru cașuri de 
trebuință, Acestă capitală, care stă astfelă 
împedecată și nu fructifică nimică, repre- 
sentă o sumă forte considerabilă. Socotindă 
câte 5 membri de o familiă, în întrâgă monar
chia nâstră se află 8 milione de familii. 
Dâcă vomă pune numai câte 10 fl. de fa
miliă, ca capitală disponibilă, ce stă as- 
ounsă în ladă sâu în busunară, vom avea 
pentru întrâgă monarchiă, suma considera
bilă de 80 milione fl. Acâstă sumă, decă ar 
fi depusă la o cassă de păstrare, ar aduce 
peste 3 milione fl. la ană. Ea' însă este ună 
capitală mortă, care prin faptulă, că stă 
ascunsă pe fundulă lăcjjloră și prin busu
narele singuraticiloră, causâză cetățeniloră 
o pagubă de peste 3 milione /?. la anii.

Pe Români mai ou sâmăpaguba acâstă îi 
privesce în forte mare f arte, deore-ce se 
găsescă și astă4l mulțl între noi, oărora le 
place a ține banii pe fundulă lăc^ii cu săp 
tămânile, ort chiar și cu lunile, îu locă de 
a-i fi depusă la o bancă, unde pe lângă 
aceea, că în fiă-care di fructifică ceva, 
suntă și mai sigură păstrați ca acasă. Câte 
pagube nu sufere poporulă nostru prin 
acestă obicei u?

Unulă se duce tomna la târgă, și vinde 
o păreche de boi cu 300 fl., banii îi ascunde 
apoi în fundulă lă4ii pănă primă-vâra, când 
are de gândă să-și cumpere alțî boi. Decă 
în intervalulă aceste banii ar fi stată la o 
bancă, ar fi adusă ună profită curată de 
7—8 fl., pe cari însă Roinânulă, din causa 
obiceiului său rău, îi perde, plus că-șl mai 
face griji și cu păzirea capitalului.

La orașe, unde locuitorii au băncile 
la disposițiune, obiceiulă de-a ține capita- 
lulă în busunară, fără de-a fructifica nimică 
s’a cam stersă și se șterge din 4i în Ți 
mai multă.

Omenii practici îndată ce pună mâna 
pe bani, fiă și numai pentru câte-va Țile, 
îi depună la bancă, de unde la casă de tre
buință, îi potă ridica în orl-ce momentă, 
tocmai ca și din casseta propriă. Ba unele 
bănci, din capitale au emisă în tim- 
pulă din urmă ună felă de bilete în for
mă de cekurl, cari suntă întocmite astfelă, 
că interesele după capitalulă depusă la 
bancă, se potă ridioa separată de capitală. 
Omulă îșl depune banii la bancă și în 
schimbulă loră capătă bilete. Cu acestea se 
folosesce în comerciulă de tote 4ilele, toc
mai așa, ca și cum ar ave banii în busu
nară. Biletele se potă schimba în valârea 
loră nominală atâtă la bancă, câtă și la 
singuratice firme. Pănă când biletele nu se 
înapoiază băncii după capitalulă represen- 
tată de ele, deponentulă primesce interese. 
Fiă-care biletă este de câte 10 fl. In astă- 
felă de bilete pote omulă să porte în bu
sunară sute de florini, fără ca acești bani 
să fiă capitală mortă, deore-ce ei fructifică 
cu 4%.

Convocare.
Adunarea generală a desp. XXVII 

Cohalmă ală „Asociațiunei transilvane11, sta- 
torită pe 3 (15) Iulie 1894, dâr oprită prin 
organele politice, se va ține Joi în 2 (14) 
Februarie a. c. la 2 ore p. m. în sala din 
comuna Cața.

Obiectele: 1) Deschiderea adunărei 
prin directorulă despărț. 2] Constatarea 
membriloră, înscrierea de membri noi și 
încassarea taxeloră. 3) Raportulă subcomi
tetului și ală cassarului. 4) Constituirea 
subcomitetului pe ună nou periodă de trei 
ani. 5) Defigerea locului ținerei adunărei 
generale proxime. 6) închiderea adunărei 
prin directoră.

La acestă adunare este rugată a par
ticipa întrâgă inteligință din acestă des- 
părțământă, preoum și alțî binevoitori.

Cohalmu, 25 Ianuarie 1895.

Nicolau D. Mircea, Stroia,
directorulă desp. actuară.

Literaiurâ.
..In tipo-litografia națională Raliană și 

Ignată Samitca din Craiova a apărută: 
îarte de cetire pentru scolele comerciale 

și profesionale, de Romulus lonașcu, profe- 
soră la scola comercială din Iași. Ediția I. 
formată mare de 257 pag. Prețulă lei 3.25. 
Lipsa totală a unei cărți de cetire pentru 
scolele comerciale, lucrată conformă noului 
jrogramă ală ministeriului română de agri
cultură, industriă, comerciu și domenii, l’a 
îndemnată pe autorulă să publice acestă 
manuală, care conține 119 bucăți de ce
tire bine alese și forte potrivite scopului. 
Scola bomercială prepară pe omulu de afa
ceri, pe când liceulă prepară pe omulă de

litere și de sciințe. De acâstă deosebire a 
ținută fbrte bine sâmă autorulă în ale
gerea pieseloră de cetire, cari suntă luate 
mai multă din sfera comeroiului și in
dustriei.

DIVERSE-
Mormentulă lui Alexandru celă Mare. De 

present se facă săpături sub giamia Daniilă 
din Alexandria în Egipetă. Săpăturile aceste 
suntă urmărite cu mare interesă de cătră 
oercurile sciențifîce, fiind-că sub giamiă se 
caută mormentulă lui Alexandru celă Mare. 
Mai mulțl scriitori din evulă veohiu Țică, 
că oosoiugulă marelui erou MacedoDiană a 
fostă dusă din Babylon în Alexandria, și a 
fostă îmormentată în looulă, unde acum 
stă giamia și unde mai înainte se ridica 
ună mausoleu. Se susține, că luliu. Caesar, 
Octaviană Augustus, Caligula, Septimiu 
Sever și alții au văȚută cosciugulă. O 
cronică de mai târȚiu spune, că ună rege 
din Egipetă, originară din dinastia Lagi- 
diloră, ajunsă în înourcătură de bani, a 
topită cosciugulă de aură și l’a înlocuită 
cu altulă de sticlă. Tradiția poporală însă 
spune, că mormentulă marelui Macedon se 
află sub colina din mijloculă orașului. La 
începutulă secolului, Mehemed Aii a edi
ficată pe colină giamia Daniilă, și în urma 
unei seriose scrutări a topografiei veohei 
Alexandrii, s’a adeverită, că mausoleulă edi
ficată de-asupra rămășițeloră regelui, de 
faptă se află în loculă, unde stă acum 
giamia. In deoursulă aniloră, mulțl omeni 
au susținută, că au pătrunsă în cripta gia- 
miei și de-aoolo pe ună lungă ambită au 
ajunsă într’o oavernă, unde se afla ună 
cosciugă de sticlă si în elă ună cadavru. 
Intre aceștia se află și ună savantă egip
teni, care tocmai pe când era să ajungă 
la resultatulă săpăturiloră ce a făoută, a 
fostă oprită de-a mai săpa. Tote semnele 
arată, că de faptă Alexandru celă Mare, 
zace sub acea giamiă, ceea ce se va sci 
în scurtă vreme.

Năsdrăvăniile unui cadou. Un Țiară 
din Dresda istorisesoe următorea întâmplare 
nostimă. Ună băiată cu numele Felix pri
mi cadou dela părinții lui ună trenă mină 
cu locomotivă. Pe o mâsă mare se întin
sese nisce șine, ca la drumulă de fieră. Pe 
șine s’a așeȚată trenulă, care avea mai 
multe vagdne de cl. I și II, ună vagonă de 
poștă, 2 pentru bagage etc. Bucuria lui 
Felix era nespusă de mare și elă de abia 
aștepța să va4ă trenulă punendu-se în miș
care. Imediată se turnă spirtă în mașina 
locomotivei și se date focă spirtului. Peste 
spirtă s’a turnată nițică apă. Toți aștep
tau cu nerăbdare efectulă. Peste 5 minute 
locomotiva se încălȚi și peste alte 5 se 
roși și începu să sufle și să facă sgomotă. 
De-odată locomotiva se puse în mișcare și 
începu să alerge repede pe șinl, trăgen'dă 
vagonele după ea. Iuțâla trenului crescea 
din ce în ce, și elă fugea așa de repede, de 
gândiai că-i fermecată. Omenii se uitau în
mărmuriți și nimenea nu îndrăsnia să se 
apropie de miculă trenă și să-lă oprescă. 
De-odată cei din casă începură să țipe. 
Trenulă deraia și căȚu josă. Apoi începu 
să alerge cu o iuțelă nespusă de mare peste 
covore, pe sub fotolii și divane, făoendă 
ună sgomotă infernală. Cățelulă din casă 
începu să urle și pisica să miaune. Ună 
covoră se aprinsese deja, de asemenea și 
ună divană. Mașina fugea pe sub mobile, 
omenii după ea încoce și încolo, dâr fără 
s’o ajungă. Șocra din casă leșinase de spai
mă. O fată în etate de 15 ani, sora lui 
Felix, avendă mai multă ouragiu, puse 
mâna pe ună scaună și îlă trânti peste 
trenă. Acesta se resturnâ cu rotele în susă, 
încetândă de a mai fugi prin odaiă. Aprb- 
pe toți se fripseseră pe degete și se strîm- 
bau ală dracului de durere. In sfîrșită foculă 
a fostă stinsă cu chiu cu vaiu. Miculă Felix 
a fugită afară împreună cu cățelulă și abia 
într’ună târ4iu a cutezată să între în odaiă. 
Trenulă a fostă lăsată josă, pănă s’a răcită, 
apoi a fostă aruncată în podă și de atunci 
micului Felix i-a perită gustulă, să mai 
aibă astfelă de jucării.

Proprietarii; Br. Itâlureșianu.
Redactorii îwisaffl: Maioru.
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CiepsuI ia buraa «5»n fierea.
Din 28 Ianuaire 1895.

Renta ung. de aurii 4% ■ • • 124.75
Renta de corbne ung. 4% • • 99.20
bnpr. oS.il, fer. ung. în aurii 41/,°/o • 128.50
I npr. oăil. fer. ung. in argint 4’/i% 103.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.75
Bonuri rurale ungare .... 98.—

Bonuri rurale croate-slavone . . 97.75
linprum. ung. ou premii .... 158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.75 
Renta de hârtie austr...........................100.75
Renta de argint austr...........................100.75
Renta de aur austr............................. 125.75
LosurI din 1860   157,—
Ă.oții de-ale Băncei anstro-ungară . 1062.—

Aoț i de-le Băncei austr. de oredit. 412.90
âoții de-ale Bănoei ung. de oredit. . 503.25
fiapoleondorl......................... 9.86
Mărol imp. ger............................... 60.85
London (lire sterlinge)................... 124.25
Rente de oorbne austr .... 101 05

Nr. 875-1895.

PUBLICAȚIILE.
Statutulă referitoră la înoassarea taxe- 

loră de consum după fluiditățile alcoholice, 
statorită în ședința representanției comunale 
orășenescl din 10 Octomvre 1894 Nr. 170, 
s’a aprobată prin ordinațiunea ministerului 
de interne din 27 Decemvre 1894 Nr. 105015 
—III. b. Comunei orășenescl ’i stă deci în 
dreptă, ca cu 1 Februarie 1895 să înca
seze după tote fluiditățile alcoholice pro
duse pe teritorulă orășenescă seu impor
tate pe acelașă teritoriu, următorele com
petențe

1.
vină în

2.

3.50

7.—

CisrsuSu pîețes Brașovu.
Din 29 Ianuarie 1895

Banonote rom. Cump 9.76 Vend 9.78
Argint român. Gump. 9.67 Vend. 9.72
Napoleon-d’orI Gump. 9.82 Vend. 9.85
Gfalbenl Gump 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.- Vend. —.—
MîrcI germane Cump. 60.15 Vend. —,—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Cine vrea se bea q 
Vint IranU și eftin, ® 

se și’l procure din 
casa Nr. 48 strada Porți 

la „Trei \ 
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fi. 1.—

de dare comunală de consuma : 
Pentru o hectolitră de 
butelii........................
Pentru o hectolitră de

vinii seu mustii de-orl-ce soiu, în 
butoie.......................................

3. Pentru ună gradă de hec
tolitră vin arsă seu spirtă (exclu
sive spirtulă denaturată) după 
alcoholometru statorită în § 2 
ală art. de lege XXII din 1888 
la 12° Reaumur grad ....

4. Pentru ună gradă de hec
tolitră silvoriu, vinarsă de tre- 
vere, vinarsă depositată, seu vi
narsă de bradă per grad . . .

5. Pentru o hectolitră rumă
sub 75 grade, liqueur, rosoglio, 
aracă, cognacă, precum și pen
tru alte fluidități alcoholice aci 
neamintite..................................

6. Pentru ună gradă hecto
litru de esențiă alcoholice, seu 
pentru fluidități spirituose con
centrate per grad ....................

7. Pentru ună hectolitru vi
narsă franțuzescă per grad . .

8. Pentru unu hectolitru o-
țetă ordinară până la 25 grade 
după acetometru Wagnerian . .

„ -.50
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9. Pentru ună hectolitru o-
țetă pănă la 60 grade după ace
tometru Wagnerian....................„

10. Pentru ună hectolitru
oțetă peste 60 grade, pentru spirt 
seu esențiă de oțetă . ... „

Fluiditățile amintite în presentulu ta
rifă și importate din afară, au de a-se importa 
numai .pela intrările principale în orașă și 
anume la marginea Brașiovechiului (la Bar- 
tholome) și la marginea Blumenei la așa 
numitulă podu de petră, unde tot-de-odată 
au de a-se solvi taxele de consumă.

Importarea pe alte drumuri seu po- 
tece se consideră, ca prevaricațiune și se 
pedepsesce.

Cele-lalte disposițiunl asupra proce
dure! la încassarea acestoră competințe, 
asupra modalitățiloră restituirei acestoră 
competințe în casulă reexportare! cestiona- 
teloră fluidități din orașă, disposițiunile 
asupra transgresiuniloră acestui stătută și 
asupra pedepseloră, se potă ceti din însuși 
statutulă aprobată de înaltulă locă, care 
stătută se află tipărită în limba maghiară, 
germană și română la vămurile amintite și 
la oficiulă orășenescă de accise spre exa
minare, și de unde se pote procura fără 
vr’o rebonificare de cătră partide.

Se însciințeză deci toți neguțătorii, 
birtașil și producenții astorfelă de fluidități 
alcoholice asupra întrărei în putere a 
acestui stătută cu 1 Februarie a. c. și se 
provocă tot-de-odată ca, pe lângă evitarea 
consecințeloră de pedepsa statorită în stă
tută, se se acomodeze tuturoră îndrumă- 
riloră și disposițiuniloră date de cătră ofi- 
ciulă orășenescă de accise și de cătră or
ganele imputernicite spre executarea și 
manipulațiunea acestui stătută.

Brașovă, 21 Ianuarie 1895.
605,1.-2 Magistratulu orășenescă.

tiz. 8939-1894 tlkvi.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. torveDyszek, mint telekkonyvi hatâsâg, kOzhirre te- 

szi, hogy az „Albina" takarek es hitelintezec brassoi fioktelepe vegre- 
hajtatbnak Metian B. Sora es Metian Traian vegrehajfâsi szenvedo el- 
leni 6000 frt. tâkekOveteles es annak osszes jârulekai irânti vegrehaj- 
tâsi iigyeben a brassbi kir. tOrvenyszek (a zerneati kir. jârâabirbsâg) te- 
riileten levtf Zerneat kozseg hatâiân fekvo ea: 1) a zerneati 1582. az. 
tjkvben 1245 hraz egesz fekvore 9 frt, 2) 2072 hraz. 37 frt, 3) 2107 
lirsz. 11 frt, 4) 2859/3 hraz 16 frt, 5) 4996 hraz. 4 frt, 6) 5374/3 hraz. 
9 frt, 7) 5375/1 hraz. 3 frt, 8) 5535 hraz. 4 frt, 9) 6574 hraz. 67 frt, 
10) 6767 hraz 22 frt, 11) 7230, 7234 hraz. 37 frt, 12) 8239 hraz. 57 fn,, 
13) 8672/1 hraz. 15 frt, 14) 10241 hraz. 42 frt, 15) 10678/2 hraz. 56 fit, 
16) 10739/1 hraz. 20 frt, 17) 11070, 11077 hraz. 74 frt, 18) 6088 hraz 
3 frt, 19) 7917 hr. 17 frt, 20) 725 hr. 80 frt, 21) 12466 hr. 13 frt, 22) 
9820 hr. 9 frt, 23) 9961 hr. 8 frt, 24) 12160 hr. 7 frt, 25) 11534 hraz. 
17 frt, 26) 12389 hr. 2 frt, 27) 12515 hr. 13 frt, 28) 12279/2 hr. 19 frt, 
29) 1796 hr. 8 frt, 30) 3182 hr. 4 frt, 31) 11032 hr. 29 frt, 32) 11931 
hr. 2 frt, 33) 11969 hr. 14 frt, 34) 12279/1 hr. 13 frt, 35) 1102, 1103 
hr. 400 frt, 36) 808, 809 hr. 217 frt, 37) 1050 hr. 5 frt, 38) 1104, 1105 
hr. 85 frt, 39) 1867 hr. 20 frt, 40) 1896, 1897,1898 hr. 49 frt, 41) 1961
hr. 28 frt, 42) 2314, 2315 hr. 52 frt, 43) 2521 hr. 8 frt, 44) 2951 hr.
2 frt, 45) 3380 hr. 6 frt, 46) 4144, 4240 hr. 4 frt, 47) 4547 hr. 13 frt, 
48) 5787 hr. 7 frt, 49) 5796 hr. 11 frt, 50) 6626 hr. 28 frt, 51) 6686
hr. 18 frt, 52) 7169, 7366 hr. 15 frt, 53) 7571 hr. 16 frt, 54) 7610 hr.
15 frt, 55) 8416 hr. 36 frt, 56) 10065/1 hr. 25 frt, 57) 10161 hr. 10 frt, 
58) 10274 hr. 10 frt, 59) 10385 hr. 17 frt, 60) 13005/1 hr 6 frt, 61) 
a zernesti 1582 az. tljkvbeu 10220 hraz. egesz fekvore 8 frtban, ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârbao elrendelte, ea hogy a fennebb megje- 
lolt ingatlanok az 1895 evi Mărczius ho 4-ik, esetleg 5-ik napjân d. e. 8 
orakor a zernesti kozaegi irouâban megtartandâ Dyilvânoa ârvereaen a 
megâllapitott kikiâltâsi âron a!<51 is eladatni fogoak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becaârânak 10°/0-ât 
keazpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. § âban jelzett, ârfolyammal 
azâmitott ea az 1881. evi November ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt âvadekkepes ertekpapirban 
a kikuldbtt kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170 § sa ertel- 
meben a bânatpenzaek a birbsâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott 
szabâlyszeiii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassd, 1894. evi Deczember ho 29-en.
A kir. torvenyszek, mint telekkonyvi haiosâg.

SOraxSes’, 
egyes bird.

E. Mansberger 
ceasornicar 

Brașovu, strada Porti Nr. 32.
Recomandă depositulu aeu bine asor- 
de ceasornice de buzunar din Hel

vetia, precumu și tdte felurile de ceasornice 
de părete, pandule, ceasornice 
deșteptă^ ore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală.

Reparaturi
efectueză consciințios, prompt și ieftin.

Nr. 603 2—12.

O?

<5^

ks» la atenasMa&l -aes
1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamenttî

8 a 
a t b 

foia ilnstrată pentrn faaniiia.
„VATRA" îndeplinindii tâte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totn-deuna 
unu sumară bogatu, variatu și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre cari 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea mai res- 
pândiia revistă ilustrată și ocwjpă I-uiBă locw în 
literatura beletristica româna.

„VATRA," apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4", tipărite luxosă pe hârtie extra velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulfi abonamentului pe ună anu este . .

„ r „ Vî » » ■ •
Cei ce dorescu a se abona, suntu rugată să binevoiescă 

trimite costulu abonamentului, prin mandatii poștalii la librăria 
editore, C. Sfetea, BccurescT, căci „Vatra“ n,i se trimite de cătu 
celorii cari, plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anului, alu „Vetrii" se mai găsescă broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scorțele cu fl. 1.50.
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Sosirea si plecarea Imoriloro ii Brașova.
Sosirea treiiuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 mim după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Românu : 5 6re 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresei la Brașovu:

'Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă : 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 miuute sera.
Tr. expr. Română : 10 dre 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovii.

Trenulă mixtă: 7 bre 36 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 brii 44 min. după am1 
Trenulă mixtă: 0 6re 00 min. sera.

Dela Brașovii la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persbne : 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin.
Trenulă mixtă : 4 6re 50 min. dimin.

Plecarea treiiuriloru din Bras.
I, Dela Brașovii la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. dimindța. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am, 
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român: 10 bre 26 min. sera,

2. Dela Brașovu la Bucuresei:

Trenulă accel.: 4 ore 59 minute dimin.
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amec}l. 
Trenulă accel.: 2 bre 19 min. după am,
Tr. expr. Românii.- 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovii la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 bre 35 min. diminhța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 bre 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d. am 
Trenuhi mixtil: 7 ore 20 min. sera.

Tipografia A. Mursșianu, Brașov.


