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Cti Banffy, ori fără Banffy?
BrașovO, 24 Februarie v. 1895.

In cele din urmă s’a încheiată 
desbaterea asupra bugetului în ca
mera ungară. Eri au ținută discur
surile loru finale Apponyi și Ugron 
și pentru ac|I s’a anunțați! la cuventu 
ministru președinte Banffy, care în 
totti timpulu discusiunei și a fostă 
impusu cea mai mare reservă.

Nici nu-i mirare, că a fostu așa 
de reservatu d-lfâ Banffy, căci posi- 
țiunea lui, față cu atacurile vehe
mente din th te părțile, era forte grea 
și delicată. Aderenții lui Apponyi 
tăcură unu asaltu puternici! contra 
lui și a guvernului, și nu puțină con
sternare a produsu în șirurile par
tidei dela putere și neașteptatul^ 
ajutoru, ce l’a primitu Apponyi în 
cestiunea postulatelor!! sale militare 
din partea contelui Szapary.

Cu stânga estremă, divisată în 
doue, a avut’o guvernulu încât-va 
mai ușoru. Giupulu Polony-Ugron 
l’a atacați! cu vehemență, der în 
schimbă grupulă Iusth-Eotvos i-a 
promisu, că ’iu va sprijini și în vii
torii în cestiuni cum e aceea a re
formei politice-bisericesci.

Deputatulu Helfy a declarații, 
că în anumite cașuri, când adecă 
guvernulii va voi se realiseze ceva, 
ce este și în programulu oposiției, 
independenții din partida Justh-Eot- 
vos nu voră pregeta a-i da ajutoru. 
Din causa achsta Helfy a fostă ve
hementă atacată de BeOthy, unulă 
din vorbitorii partidei apponyiste, 
care c|ise, că nu este nici parlamen
tarii, nici politicu din partea oposi
ției de a observa o ast-felă de tac
tică. Oposiția e datore se combată 
acțiunea și politica guvernului în to
talii. Nu numai principiile o despartă 
de guvernu, ci și politica lui ese- 
cutivă.

Cum puteamă noi, (jise Beothy, 
sâ votămu pentru proiectele biseri

cesc! politice, când scieamii, că prin 
acele se voră numi mai multe mii 
de conducător! de matricule, car! 
voru fi totă atâția corteș! seu agențl 
electoral! ai guvernului; acbstă tac
tică a produsu deja desbinare între 
independiști în dietă, er în țeră ale
gătorii loru vothză pentru partida 
guvernului.

Sprijinulu promisu guvernului 
din partea fracțiunei Justh-Eotvâs 
a fostu minunați! ilustrații prin vor
birea calvinului Uray, care a sfătuită 
pe guvernu cum se procedă, ca se 
esecute mai curându legile politice- 
bisericesci. Celoru ce nu voru să res- 
pecteze legea — cjise elu — guver
nulă să „li-o scrie pe spinare11 și să 
clădescă o închisbre mare cu trei 
caturi, în care să închidă pe Pri
mate și pe leviții săi, pe aceștia 
susu, că-’su mai sărăntoci, er pe Pri
mate tocmai în fundulu pivniței.

Este interesantă aparițiunea „aju
torului principiaril11, ce se pune ast- 
felu guvernului în vedere din partea 
unei părți a stângei estreme, tocmai 
în nisce momente, când la ordinea 
cjilei e cestiunea fusiunei partideloru, 
ce pretindă a fi amice pactului 
dela 1867.

Se crede, că acuma, după vo
tarea bugetului, monarchulu va lua 
posițiă hotărîtă în cestiunea fusiunei, 
de care ar continua a se preocupa. 
Decă Banffy n’a Intrată în pertrac
tări oficiale cu Apponyi și Szapary 
asupra fusiunei, cum a fostu anun
țată, causa este, că n’a primitu îm
puternicire pentru acestea din par
tea coronei.

După votarea bugetului corona 
are erăș! mână liberă și pbte s’aducă 
ordine în situațiunea atâtu de în
curcată parlamentară. Cum o va 
face? Cu Banffy, or!fără de Banffy ? 
Cu dieta actuală, ori cu-o nouă dietă? 
Aceste suntu întrebările importante, 
cari așteptă resolvarea loru.

CRONICA POLITICĂ.
23 Febbiuarie.

Reptila guvernamentală din Olușiu, 
adecă „Kolozsvâr“, se ocupă în numărulă 
ei de adl cu „grarnmineie Românilorn" 
din incidentulă vorbirei lui Șerbană în 
dietă. Nu ne importă așa multă polemia, 
ce-o are cu numitulă deputată, der nu pu- 
temă trece cu vederea următorulă pasa
giu, ce îlG aflămă la încheierea numitului 
articolă. Etă ce dice „Kolozsvâr“ : „In za- 
daru amă scări censulă electoralo, ca ast- 
felă și păturile mai de josă ale Româniloră 
să ajungă la urnă in măsură mai mare; 
în zadarO amă pune în praxă esecutarea 
uneloru disposițiunl ale legei de naționali
tate; în zadarQ ni-amG da silința a satis
face pretensiunile mai blânde ale agitato- 
torilorO : căci resuitatulG tuturoră acestora 
n’ar fi pacea dorită ci dinpotrivă aceea, că 
amă da in mâna dușmaniloră noștri neîrn • 
păcațl arme și mai multe, pentru a asedia 
independența statului nostru. Cestiunea na
ționalităților trebue s’o resolve statală, nu 
prin luarea in considerare a programului 
agitatorilor, ci prin o politică de naționa
litate ou totulu independentă, inițiată de 
elă în tote direcțiunile și care se pote ese- 
cuta prin propria lui putere. In resolvarea 
acesta ei nu potă ave nici ună rolă, celă 
multă atunci dâcă îșl voră modera luptele 
de adl în modă constituțională și legală. 
Pentru acâsta însă nu e nici ună prospectă. 
Nu mai rămâne deci, decâtă aplicarea în 
praesă a proverbului strămoșilor lorii : 
„Si vis pacem, para bellum“. Decă i-amfi 
frânt,» pe ei, atunci va fi pace. Altfeln nu ! 
— Va să 4’c&! domnii dela „Kolozsvâr“ au 
inventata ună nou programă de „împăcare" 
față cu noi Românii. Și acestă programă 
este : si-i sdrobimu, sS-i nimicimu, căci alt- 
felu n’avemii pace. Nu discutămG cu ,Ko- 
lozsvăr“ în acostă punctă, o discuție fiindă 
de prisosă ou nisce șoviniștl turbați, cari 
în ura loră criminală amenință fățișă, că 
ne voră sdrobi, ca ei să aibă pace. Să 
poftescă, căci Românii le stau la disposițiă 1 
De alttelă „Kolozsvâr“ merită laudă pen
tru acestă sinceră mărturisire!

*

Cu privire la programulu de lucrare 
alu dietei unguresci foile ungurescl aducă 
soirea, că după votarea budgetului pe 1895, 
guvernulă este hotărîtă a nu țină ședințe 
în dilele din urmă ale săptămânei. La în- 
ceputulă săptămânei viitore voră fi puse 
în desbatere nisce proiecte de oonstruirl 
pentru câte-va linii ferate, după cari va ur
ma o întreg?, seriă de petițiunî. Intre aceste 
petițiunî voră fi și acele ale comitateloru în 
căușele de naționalitate și sociale. Se dioe, 
că înainte de PascI nu se voră pută dis
cuta, deoâtă aceste petițiunî. După PascI 
dieta nu se va ocupa cu afaceri mai în- 
sămnate, guvernulă avendă intențiunea să 
amâne ședințele pănă cătră tâmnă. „Magya- 
rorszâg11 «fise, că la statorirea acestui pro
gramă dietală, guvernulă a avută înțele
gere cu Ebtvos și fracțiunea Justh.

*
In cercurile episcopatului ungerescă 

se vorbesce, că căletoriile recente la Ro
ma ale episcopilorii austriacl și ungari, 
u’au prea avută resultată. Curia romană, 
celă puțină în timpulă proximă, nu se va 
esprima nici asupra politicei bisericescl un
gare, nici asupra celei austriaoe. Oe se ține 
de politica bisericâscă ungară, episcopulă 
Steiner, care tu primită de Papa, se în- 
tărse cu impresiunea, că în Vaticană suntă 
forte bine informați asupra politicei biseri- 
cesol din Ungaria, dâr voră evita o inge
rință directă și publică Ce se ține de mi
siunea principelui ScJtonborn, aoeea a sufe
rită definit’vă naufragiu, de-dre-ce curia a 
declarată, că nu pote împlini dorința de 
a-se amesteca în politica austriacă, și că 
nu va lua posițiă nici față cu antisemiții, 
nici față cu o altă partidă din Austria.

In Viena a făcută mare sensațiune 
discursulă din urmă ală contelui Szapary, 
pentru-că cliarele vieneze în partea cea mai 
mare l’au interpretată așa, că acum și Sza
pary a intrată în tabăra acelora, cari ni- 
suescă a introduce duaiismulă și în armată. 
Și în fondă aceste «fiare voră ave drep
tate, căci Szapâry a sprijinită programulă 
lui Apponyi față cu armata, și acestă pro
gramă, după însă-șl mărturisirea unui 
membru de frunte ală partidului apponyis-
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Dm anii 8848—49.
Memorii, de Vasilie Hloldovan'il.

(30) JJnrare).

Stându noi în pridvarulă școlei, vine 
.Șuluțu Simionuță, mă chiamă la o parte 
și-mi comunică, că Dragoșă e ascunsă la 
elfi în pivniță și se rogă de întrepunerea 
mea.

— Domnule, acum e prea târejiu, i-am 
cjisă. Afară de aceea ar fi ună lucru pri- 
mejdiosă a-ml espune tocmai acum omenii, 
când Ungurii ni-ară pușca de pe ferești, 
ca pe nisce câni.

Intr’aceea sosise și Vlăduțu cu o cetă 
de Români înarmați, er după elă Balintă.

Pe când ne îmbrățișamă în curtea 
parochială, din piață se audiau pușcăturile, 
ca dintr’o bătaie formală. Amă alergată 
cu toții pănă la capătulă uliței, în piață 
Ungurii pușcau pe ferestri, ăr Românii în 
cete de cătră 20—30 inși năvălescă asu
pra caseloru, spargă porțile. Ungurii parte 

săriau de frică pe ferestri, parte îi isbiau 
Românii cu bolovani în uliță, unde îi mă
celăria poporulă înfuriată.

De-odată ne atragă atențiunea nisce 
răcnete cumplite, ce se audiau la spatele 
nostre. Alergămă cu toții într’acolo. In 
curte la Șuluță Simionuță, mai multă de 
100 de lănci se vedeau ridicate, fiă-care 
ar fi dată într’ună centru, der nici unulă 
nu putea da. Tocmai atunci omoriau pe 
Dragoșă.

Cei ce au fostă aprope de elă spună, 
că Dragoșă cerea grațiă, dicendă: „Fra- 
țiiloră, lăsați-me numai una să vS spună, 
apoi omorîți-mă11.

Peste ună pătrară de oră i-am vedută 
cadavrulă pe-o delmă de gunoiu la porta 
susă pomenitului domnă. Ucigătorii lui au 
aflată la densulă 315 galbinl. Unulă a ve
nită la mine cu 15 galbinl spunendu-ml, 
că în considerațiunea suferințeloră mele, 
ml-a făcută și mie parte din averea lui 
Dragoșă. Eu însb i-am reieptată cu indig- 
națiune și l’am mustrată.

După mortea tragică a nefericitului 
Dragoșă, a sosită abia și Iancu în Abrudă. 
Elă a ținută o cuvântare la poporă, care 

o sferși așa: „Atâtă v’ațl purtată de bine, 
încâtă ar trebui se vS sărută pe toți, der 
că ce ați omorîtă pe Dragoșă, mi-ațl în
tristată inima de m6rte“.

Poporulă începuse a face escese, și 
tocmai atunci se lățise faima, că Kossuth 
încă se află în Abrudă. Ca turbați se aiep- 
tară pe tote ulițele și prin tote casele. 
Iancu, Balintă, Vlăduță și alții mai cunos- 
cuțl umblau călări, ca desperați, pe tote 
ulițele, ca să-i aducă la ordine. Abrudulă 
a luată focă din tote părțile, nimenea nu 
mai avea respectă, nimenea nu mai era 
sigură de lance.

In aceste momente de supremă nece
sitate, a sosită vitezulă și neînfricatulă 
Axente cu batalionulă său, și lui i-a suc- 
cesă să pună capătă la jafă, omoră și in
cendiu. Numai glasului puternică ală lui 
Axente, numai influinței și energiei lui de 
fieră se pote mulțămi, că Abrudulă a scă
pată de totală nimicire, și decă elă n’a pu
tută să ia parte la succesulu Româniloră 
în luptele dela Abrudă contra lui Hatvani, 
are meritulă și mai frumosă, de a fi pusă 
frâu poftei de resbunare cumplită și se 
scape aprope jumătate orașulă de ruină.

Hatvani vădendu-se frântă și dăci- 
mată în înțelesulă strînsă ală cuvântului, 
porni cătră Cernița, spre a-se refugia la 
Brâdă. In drumulă acesta, în care a luată 
cu sine mai multe familii fruntașe maghiare 
din Abrudă și câte-va familii române, apoi 
și pe Buteanu, a fostă atacată de Români, 
cari îlă observară, și mulțl Maghiari din 
Abrudă îșl aflară astfelă mortea.

Hatvani, ca să se țină de promisiunea, 
ce-a dat’o Maghiariloră, că în trei dile se 
va reîntorce erăși, șl-a strînsă rămășițele 
armatei sale și a formată done batalidne 
noue în Zarandă, la cari a mai adausă 
încă câte-va companii de Săcui, și în 16 
Maiu veni ărășl la Abrudă. Românii, după 
victoriile din dilele trecute, se resfirară 
prin sate, și astfelă neputendu-i opri în
dată calea, elă intra nesupărată în Abrudă. 
îndată ce noi amă primită scire despre 
acâsta, Iancu a dată ordină, că Românii 
să fiă chemați la nouă- lupte contra inimi
cului, care dispunea de-o forță considera
bilă aprope din 3000 de omeni. Vlăduță 
a ocupată punctele de cătră BuciumanI și 
Corna, la Stiurță se postă Simionă Groza, 
er cătră Cernița ocupasem eu posițiunile 
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til, a deputatului Kovâcs, țîntesce la maghia- 
risarea succesiva a acelei părți a armatei, 
ce se recrutfiză în Ungaria. Organulă d-lui 
Kalnoky „Frendemblatt", se ’ncercă acum 
a combate acea interpretare dovedinda, că 
Szapary nu țîntesce la divisarea în doue 
a armatei, și că nici Appouyi nar ave 
acesta tendință. Se vede, că Kalnoky vrfi 
să-și facă mână bună cu Szapary și Appo- 
nyi, căci nu scie omulă, ce se mai pfite 
intempla !

*
După cum se scie, pentru anula viitorii 

este plănuită serbarea milenară a fundă- 
rei statului ungara. însuflețirea pentru 
acestă serbare, se înțelege, între Nema
ghiari e minimală, și de aceea cercurile 
guvernamentale maghiare îșl dau tote si
lințele, ca să nască cela puțina fire-care 
interesa pentru acostă întreprindere. Ast- 
fela foile maghiare anunță, că profesorii 
sași dela gimnasiula din Sibiiu au primită 
din Budapesta înviațiunea, ca prin prele
geri publice, săînfluințeze asupra Sașiloră, 
ca aceștia împreună cu Maghiarii din Sibiiu 
să serbeze în moda festiva serbarea mile
niului. O astfelă de prelegere, după cum 
audimfi, s’a și ținută asupra Imigrărei 
Maghiariloru și a succesă bine. Sașii au luată 
parte la ea și au strigată și „eljenu-uri. Na
turală, că foiele maghiare suntă încântate 
despre acesta, și sperfiză, că Sașii, după 
finirea ciclului de prelegeri, nu trupă și su- 
fletă se voră alătura la acțiunea milenară 
maghiară. După atitudinea slăbănfigă a Sa
șiloră față cu cabinetulă Bânffy, și lucrulu 
acesta e posibilă.

Amintiri diplomatice din a. 1870.
Contele Constantină Nigra, amba

sadorulă italiană din Viena, după 
cum amintisemu în numerulfl nos
tru de alaltăerî, publică în „Nuova 
Antologia" și în „Bibliotheque Univer
selie", ce apare în Lausanne, amin
tiri diplomatice, cari se referii la 
anulă momentuosă 1870.

Contele Nigra, pe acelă timpă era re- 
presentantulă Italici în Parisă, și elă isto- 
risesce, câtă de multă trudă și-a dată gu- 
vernulă său, să infiuințeze în modă mijlooi- 
toră și aplanatoră în cestiunea succesiunei 
la tronulă spaniolă.

In 12 Iulie înainte de amfifil Nigra 
fu chiemată la Tuilerie, unde împăratulă 
Napoleonii III îi împărtăși depeșa, ce o 
trimisese prințulă Antonii de Hohenzollern 
generalului spaniolă Prim, și în care elă 
anunță, că în numele fiului său îșl retrage 
declarațiunea de-a primi tronulă spaniolă.

— „Acesta însemnă pace", rjise îm
păratulă, „și te-am chiemată, să depeșezl 
guvernului D-tale. Sciu, că opiniunea pu
blică agitată din Franoia ar fi preferită răs- 
boiulă, însă recunoscă, că abcjicerea prin
țului însămnă o deslegare paolnică, care, 

celu puțină pentru ună momentă, delătură 
crl-ee motivă de-a începe răsboiu“.

După acestea ambasadorulă îșl luă adio 
dela împăratulă, pe care în acea di îlă vă
zuse de ultima oră.

In Parisă, cjice Nigra, vestea acesta 
a fostă rău primită. Se scie, că în (Jiua 
următfire ambasadorulă francesă din Prusia, 
Benedetti provoca pe regele Wilhelm să de
clare, că nu va permite, oa prințulă Ho- 
henzollern să mai candideze în viitoru un
deva, ceea oe însă regele respinse, și în 
urma cărui faptă Napoleonii împărtăși în 
15 Iulie camereloră, că declară resbelu. In 
zadară făcu prințulă Metternich, ambasa- 
dorulă austriacă în Parisă, ministrului de 
esterne francesă, ducelui de Grammont, pro
punerea, să se întrunfisoă ună congresă, 
care propunere fu sprijinită și de Nigra, și 
în zadară îlă dojeni pe duoe contele Nigra 
în numele Italiei, ca să se modereze și să 
se împace. Chiar și mijlocirea Angliei fu 
răspinsă.

— „Resbelulă", <Șioe Nigra „s’a de
clarată din partea Franeiei pe neașteptate 
și în potriva dorinței și repețiteloră stă
ruințe ale guvernului italiană, oare din 
cea mai bună pornire și cu cea mai mare 
insistență făcu totă posibilulfi, ca să se 
evite resbelulă; ba Italia încă a fostă între 
puterile, cari au influințată, ca prințulă de 
Hohenzollern să renunțe la tronă, și fap- 
tulă acesta se părea a fi în stare să delă- 
ture catastrofa".

Cunoscuta poveste a prințului Jirâme 
Napoleon, că împăratulă Austro-Ungariei 
și Italia ar fi făcută în 1870 propunerea 
de a se uni la o acțiune armată comună, 
o combate, și Nigra Niol regele Victorii 
Emanuelil, nici miniștri săi, n’au avută cu- 
noscință despre ună astfelă de proiectă. E 
dreptă însă, că ambasadorulă francesă a 
împărtășită în 8 Iulie în Florența o depeșă 
a lui Grammont, în care se cjice, că „Francia 
contfiză la sprijinulă Italiei pentru casulă, 
dfieă încăpățînarea Prusiei va face inevita
bilă unui resbelfi". Cu două dile mai târ
ziu i-se împărtăși ministrului de esterne 
italiană din prrtea lui Napoleonă totă 
aceeași, cu observarea, că împăratulă con- 
tâză și la sprijinulă Austriei.

Din memoriile ministrului de esterne 
austriacă, conte Beust, e cunoscută, că du
cele de Grammont întreprinse același pasă 
și la VieDa, pssulfi acesta însă rămase fără 
resultată. Și ministrulă de esterne italiană 
Visconti Venosta răspunse, că Italia lucră 
și sfătuesce pentru pace, dăr nici decum nu 
va sta îutre șirurile dușmaniloră Franeiei. 
De altcum cabinetului din Tuilerie i-se păru 
acceptabilă părerea lui Beust, că adecă 
Austro-Ungaria și Italia să stipuleze o neu
tralitate armată și o acțiune diplomatică 
comună Proiectulu secreta ală acestei con- 
vențiunl, care formulă o alianță ofensivă și 
defensivă între Austro-Ungaria și Italia, fu 
adusă în 1 Augustă la Florența de cătră 
contele Vitzthum și taronulă Paseiti. Art. 4. 

oonținea declarațiunea unei neutralități 
bine-voitore pentru Francia; în art. 5 și © 
se obligau ambele puteri a-și pune arma- 
t le pe picioră de bătăliă și mai târejiu a 
procede comună, fiă pentru a mijloci, fiă 
pentru a păși cu arma. Art. 7, care s’a 
luată la dorința Italiei, hotăra, ca Austro- 
Ungaria să intervină la Franoia, ca aefista 
numai decâtă să-și retragă trupele din sta- 
tulă bisericescă.

Proiectulă acesta însă, după cum era 
formulată, nu s’a aprobată nici din partea 
cabinetului italiană, nici din a lui Napoleon. 
Ducele de Grammont respinse orl-ce inge
rință a Austro-Ungariei în cestiunea ro
mană. Astfelă pertractările în acostă direc
țiune se întrerupseră.

La 6 Augustă, în cjiua luptei dela 
Worth, și două după lupta dela Weis
senburg, Nigra depeșă din Parisă ministrului 
Visconti Venosta următorele : „Ambasado
rulă rusăscă mi-a comunicată, că Rusia de 
sigură va eși din neutralitatea sa, dăcă 
Austro-Ungaria va lua parte la răsboiu". 
Se scie însă, că Austro-Ungaria nici nu se 
mai gândia la uuă sprijină armată pentru 
Francia și ce se ține de Italia, „condițiu- 
nile", dice contele Nigra, „cari ar fi făcută 
posibilă oferirea unui sprijină, adecă desle- 
garea și numai în parte a cestiunei ro
mane, s’au refusată a priori din partea 
Franeiei" •

SCSRBLE DSLE8.j
23 Februarie.

Agatha Bârsescu, distinsa artistă, care 
de presentă se află încă în Sibiiu, va da 
prima representațiă, în Brașovă, Luni în 
11 Martie n. In săra dintâiu va juca pe 
Magda din piesa „Heimath", fir afară de 
aefista va mai juca în trei seri rolulă 
Parteniei în „Sohn der Wildniss", apoi pe 
„Deborah" și „Dama cu cameliile".

— o—
Organisarea „partidei poporale". Ge- 

timă în „Budapesti Hirlap", că contele Fer
dinand Zichy a făcută o provooare cătră 
episcopii catolici, ca aceștia să stărufiscă 
pentru organisarea „partidei poporale". In 
urma acestei provocări, episcopulă Zalka 
din Gyor, care pănă acum a stată departe 
de afacerile acestei partide, a dată o cir
culară cătră preoții din diecesa lui, ca să 
înființeze cit buri catolioe. Cerculara n’are 
caracteră oficiosă.

-o —
Mandatuliî dela Neutra. Cerculă elec

torală din Neutra este vacantă și în cu- 
rendu îșl va alege deputată. Două partide 
și-au aruncată ochii asupra lui : partida 
guvernamentală și cea poporală. Candida- 
tulă acesteia, contele Ioană Zichy junior, 
a mersă la Neutra Luni, unde a fostă sa
lutată în numele alegătoi iloră de cătră ca- 
noniculă Wagner și a fostă primită, ca 
ospe, de cătră episcopulă Bende lmre. Ieri 
și acjl Zichy junior face ună turneu prin 

cercă. Contrarulă său este noulă numită se
cretară de stată Lalkoczy. Se prevede o 
luptă ffirte înverșunată, mai alesă, că pen
tru Zichy suntă asigurate voturile din pro
vincie.

—o —
Conferență asupra raporturilor^ di

plomatice între România și Ungaria. D-lă 
V. A. Urechiă a trimisă unoră <j'are din 
România următorea sorisfire : Domnule di- 
rectoră! Sciu, că nu vă e indiferentă ni- 
mică din ceea ce iutereseză mersulă îna
inte ală culturei naționale. Cu acestă titlu 
vă vestesoă, că cu începere de Joi, 16 Fe
bruarie, dela firele 4 — 5 p. m., d-lă Iiie 
Bărbulescu, eminentă licențiată ală facul
tății nfistre de litere și filosofiă, și absol
ventă ală șcfilei normale superifire, va face 
în sala nr. 4 a Universității o seriă de 
conferențe asupra „relațiuniloră diplomatice 
dintre Țfira-românfiscă și Moldova cu Un
garia în seo. XIII și XIV". Frumfisa tesă, 
oe a presentată facultății și esamenulă de 
licență, ce a treoută „magna cum laude", 
îmi dau dreptulă de a spera pentru scum- 
pulă nostru școlară și acum amică, ună 
suocesă neîndoiosă. Primiți totodată, d le 
directoră, și încredințarea stimei ce vă păs- 
treză. V. A. Urechiă, profesoră.

—o
Imperatfl și recruți. In Wilhelmshaven 

s’a luată la 5 Martie jurămentulă recruți- 
loră de marină. O telegramă de-acolo spune, 
că împăratulă Wilhelm ar fi pronunțată ur- 
mătorulă discursă: „Ați venită să faceți 
jurămentulă. Acesta a fostă ună vechiu 
obiceiu ală străbunilor^ noștri. Ei conside
rau de o sfântă datoriă de-a țină jurămen
tulă. Precum eu, împăratulă și domnitorulă 
vostru, îmi jertfescă tfite puterile și activi
tatea pentru patriă, astfelă datoria vfistră 
este, se vă dați totă meța pentru mine, fiind
că voi jurați ca creștini. Pe flamura ar
matei vedeți vulturulu, celu mai de frunte 
dintre animalele humei. Elă, curagiosă și în
tinerită, sboră în înălțime, sub radele sorelui 
dumnecjeescă. Elfi nu cunfisoe frică și pe- 
ricolă. Așa să fiă gândirea și silințele vos- 
tre. Urmeză acum pentru voi vremuri, in cari, 
cerin[ele și așteptările puse in voi, voră 
cumpăni greu... Fiți așa. cum au fostu vechii 
Brandenburgiem".

Nouliî mareșalii. La postula de ma
reșalii, devenita vacantă prin mortea archi- 
ducelui Albrecht, este în prospectă de a fi 
numită Franoiscă Khun de Kuhnfeld, de
corată cu marea cruce a ordinului Maria- 
Teresia. Baronulă Kuhn, care a luată parte 
la luptele dela Santa-Lucia și Custozza și 
în 1866 a apărată vitejesce Tirolulfi contra 
gardeloră Garibaldiene, are vârsta de 78 
ani.

—o—
Din Bucnresci se anunță, că erl a pre

dată ambasadorul^ francesă, oontele D’Au- 
bigny, regelui Carolil o scrisfire a preșe
dintelui Faure, în care acesta notifică

dimpreună cu Aiudanu, Botteanu și Rusu.
Astfelă aședațl gata de luptă, în diua 

următfire (17 Maiu) lupta curgea aprope 
la tfite punctele, ce le ocupau Românii. 
Mai vehementă și mai furiosă însă era în 
aripa mea dreptă cătră Cernița. Lupta 
acesta a ținută pănă târdiu nfiptea, când 
nl-a succesă a respinge pe inimică în orașă, 
causându-i pierderi însemnate. In cealaltă 
di (18 Maiu), ea s’a continuată firășl cu 
multă vehemență, mai alesă spre Roșia 
și Corna, de unde fiindă respinsă, după 
amiadi Hatvani a năvălită asupra nfistră 
cătră Cernița, concentrându-șl aprfipe tfite 
forțele. Der înzadaru, căci noi amă bătută 
și respinsă erășl pe dușmană, și mai alesă 
popa Groza dela Stiurță s’a încăerată tare 
cu honvedil, pe cari i-a scărmănată reu, 
respingendu-i.

Re 19 Maiu ni-amă decisă a da ună 
atacă generală și definitivă. Noi dela Cer
nita susținusemă foculă cu multă decisiune 
și bravură, și de susă de pe ceră ne privia 
sfirele, când încă nu încetarămă cu focurile, 
pănă când inimiculă șl-a retrasă parte mare 
de oștire din linia de focă. In acestă di 
cățră amecjl, după-ce lui Hatvani nu-i succese 

a devinge aripa stângă de cătră Roșia și 
Corna, s’a vădută silită a-se refugia în 
Abrudă, desperată și turbândă de furiă, că 
a pierdută și a doua firă lupta dela care 
spera ocuparea munțiloru noștri.

După-ce Hatvani a dată puțină timpă 
de odihnă și răpaosă oștirei sale, îndată 
după amfidi se hotărî a pleca cătră Zlatna. 
înainte însă de-a pleca, ca să-și răsbune, 
lăsă să fiă împușcațl mai mulțl Români, 
între cari și tribunulă Moravă. In calea 
lui însă a suferită desastre cumplite și se 
dice, că „După piatră", Hatvani abia a scă
pată pe o cărare strimtă cu vre-o 60 de inși.

La sfîrșițulă acestui capitolă trebue 
se amintescă, că din partea inimicului au 
cădută în aceste două lupte aprope 5,000 
de omeni.

Și acum câte-va cuvinte și despre tra
gica mfirte a neuitatului meu amică Bu
teanu, a acestui sufletă mare și generosă.

După-ce Hatvani s’a retrasă învinsă 
din prima luptă cătră Zarandă, elă — cum 
am disă — a dusă cu sine și pe Buteanu. 
Ajungândă în Baia-de-Crișă a fostă pusă 
în captivitate. După-ce Hatvani a pierdută 
și a doua luptă, elă îlă luă din Baia-de- 

Crișă și-lă duse mai departe cu sine spre 
Ungaria. Ajungendă la Josașă, în granița 
ce desparte Ardelulă de Ungaria, Hatvani 
a lăsată, ca pe genialulă și vitezulă pre- 
fectă Ioană Buteanu, se-lu spânzure;

Acesta s’a și întemplată în diua fatală 
de 23 Maiu 1849!

Din gură în gură a sburată faima aces
tei sălbatice barbarii a lui Hatvani, pănă 
la noi, întristându-ne pe toți și admirândă 
resoluțiunea, cu care — se dice — a murită 
Buteanu. Ultima lui grăire a fostă:

„Moru liniștită, căci a mea morte este 
răsbunată de ajunsă prin cele doue pierderi 
totale ala Unguriloru la Abrudă /“

* **
Credă, că la loculă acesta va fi de 

interesă se reproducă în traducere româ- 
nfiscă o poruncă, ce a dată Kossuth lui 
Hatvani, numai câte-va dile după-ce a tri
misă la noi în Munți pe nefericitulă Dra- 
goșă, cu planuri de-a propune Româniloră 
pacea și desarmarea. Din acestă documentă 
se va vede și mai bine, cu câtă perfidiă și 
răutate s’au purtată Kossuth și Maghiarii 
față de noi, când pe față ne propunea pace, 
fir pe din dosă și pe sub mână urciia pla- 

nulă infernală de-a ne nimici și de-a pune 
mâna pe Munți.

Se vedemă deră, ce dice Kossuth în 
ordinulă trimisă comandantului Hatvani.

„Guvernatorulă țării, cătră d-lă co- 
mandantă de trupă Emerică Hatvani.

„In urma adresei d-tale de datto 6 
1. c. nr. 73, te încunosciințeză, că după-ce 
sub comanda d-tale de pănă acum suntă 
concentrate trupe regulate de oștire, și peste 
totă o ast-felă de putere, care recere ună 
membru espertfi în arta belii că ca coman
danții, ministeriulă de răsboiu a fostă pro
vocată ca loculă majorului Csutak să-lă su- 
plinescă câ.tă mai curând prin ună ofițeră 
de stabă de rangă mai înaltă, căruia și 
d-ta vei fi subordonată.

„Raportulă d-tale cu privire la pro
cedura deputatului Dragoșă îlă primescă 
cu mulțămită, și-te încunosciințeză, că și 
eu împărtășescă părerile referitfire la acela, 
fir la raportulă lui Dragoșă, trimisă prin 
ștafeta d-tale, am răspunsă, că nu me dimită 
la nici ună felă de tocmeli cu rebelii, nici nu 
mă lasă în esplicațiuni de amnestiă — cui 
îl trebue grațiă, s’o ceră — guvernulă va 
sci să grațieze, unde va fi la locfl. Totă 
odată te îndrumeză, ca sub pretextulu ar
mistițiului cerută, ori ală tucmelci, să nu sis
tezi sub nici unu chipu răsboiulă. Acesta ț’o 
împărtășescă, pentru-ca, pănă la sosirea 
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alegerea sa, ca președinte ală republicei 
francase.

— o—
0 bolă epidemică de piele s’a lățită 

între copiii școlei române din comuna Brus
tur, oomitatula Aradului. De-odată s’au bol
năvite 76 de copiii Școla numai decâtă 
s’a închisă, după cum anunță foile din Bu
dapesta.

— o —
Esundărl și întreruperi de comunicația. 

Iarna lungă și zăpada mare au adusă cu 
sine, oa în diferitele părți ale țârii sâ ame
nința mari esundărl. In Șoproniî de trei 
dile bântuie viscolQ cu zăpadă, care se to- 
pesce, așa îucâtă comunicația e întreruptă. 
Iu Pățania, Kăillacit, Cianadtl, Mureșulă ame
nință sâ iese din țărmuri în urma topirei 
zăpezi'. In Strigoniu pericolulă esundărei 
Dunărei este iminentă. Asemenea din mai 
multe părți se vestesce, < ă orașele și sa
tele aședate apropo de rîurl și văi suntă 
amenințate de esundărl.

— o —
Procesulfi 0 ml ad ini ști loră în Praga. 

La 6 Martie s’a începută în Praga ună nou 
procesă contra 6 omladiniștl, cart cu oca- 
sia marelui procesă din anulă trecută și-au 
retrasă mărturisirile, invinuindă pe comi- 
sarulă de polițiă Oliz, că ei au fostă for
țați de acesta sâ facă deposiții, redact?ndă 
protocolulă după bunulu sâu placă. Proce- 
sulă promite a fi interesantă.

-o —
Esposiția internațională de câni vb 

arangea reuniunea austriacă de prăsire de 
câni, în Rotunda din Viena, la începutulă 
lui Maiu curentă. Esposiția va fi de totă 
interesulă. In legătură cu ea se voră aran- 
gea și curse de câni de vânată. Esempla- 
rele cele mai frumdse de câni voră fi pre
miate. Cânii espușl voră fi împărțițl în 153 
secții. Dintre aceste 96 voră fi pentru câni 
de venată, er 57 pentru câni și cățeluși de 
luxă. Esposiția va ține 4 dile — timpă des
tulă de lungă, decă vomă ave în vedere 
natura obiecteloră espuse.

—o—
Er. Ondrieek, vestitulă virtuosă în 

violină va da ac|I, Vineri sâra, ună con
certă îu Brașovă în noua sală de concerte 
dela redută. D-lă OndriCek, care vine din 
BucurescI, unde a dată două concerte la 
Ateneu cu mare suecesă, a fostă distinsă 
de cătră M. Sa Regele cu medalia bene 
tna-enii cl. I.

Reuniunea de cântări săsâscă
din Brașovă.

Avem C înaintea nostră raport.ulă anuală 
despre activitatea reuniDnei de cântări să 
sesci de aici: rKr on st (idler M (innergesang- 
verein'1 (anulă alo 35-lea dela 1 Septemvre 
1893 pănă la 31 Augustă 1894) redigiată 
de secretarulă C. Schuller. Ca introducere 
la litera A, vedemă pe oele dintâ u 26 pa- 
gine o cronică ainenunțită asupra eveni- 
menteloră coloră mai principale din vieța 
reuniunei îu acestă ană.

urmașului d-tale, se-țl continuezl activitatea 
în înțelesnlu acesta și încă cu deplină ener- 
giă, nebăgândă în seină nici ună interesă 
laterală.

„Dată în Debrețină, 11 Maiu 1849 
„G-ubernatorulă țârii 

„Ludovicii Kossuth m. p.“
Ce vedemă deră din acestă ordină 

ală lui Kossuth? Vedemă lămurită, că elă 
n’avea de gândă sâ pacifice pe Români, 
decâtu prin esterminare cu glonță și sabiă; 
că Dragoșă a jucată ună rolă cu doue fețe 
și că armistițiulă promisă de elă, a fostă 
numai ună pretextă viclenă, de a ne băga 
noi de bună voiă în cursa inimicului. Mare 
dreptate avea Axente, când îmi dicea, că 
pacea, ce ni-o oferescă Ungurii, e mortea 
nostră.

Der Dumnezeu și deșteptăciunea nos- 
tră au râsbunată după merită viclenia, re- 
ințea și perfidia dușmanului. Răsplata acesta 
a costată multe jertfe de vieți omenescl, 
sânge multă a cursă pentru a sigila gloria 
armeloră nostre, — însă unde în istoriă 
amă vădută victorii fără sânge și gloria 
fără jertfe ?!

(Va urma),

La litera B. se face o interesantă sta
tistică, din care aflărnă, că în anulă ală 
35-lea ală reuniunei, s’au ținută după sta
tute patru conveniri (Liedertafel), 1 Con
certă (care s’a repetată), 1 serată umoris
tică (heitere Liedertafel) și o escursiune de 
cântăreți la Sibiiu. In amintitele 6 produc- 
țiunl s’au cântată cu totulă 59 de numere, 
între cari 38 coruri bărbătescl, 1 baladă 
pentru coră, soli și acompaniare de orches
tră, 7 oorurl mixte, 1 coră de dame, 10 soli,
1 solo instrumentală, 4 numere de orches
tră, 1 cuplată 1 scenă comică, 1 piesă cu 
cântări, 1 operată comică.

La finea anului, reuniunea numâra 15 
membri onorari, 74 activi și 175 sprigini- 
torl. Membrii activi știută 17 primi tenori, 
16 tenori II, 25 basă I și 16 basă II și se 
împartă după ocupațiune așa: 19 funcțio
nari (publici și privați), 12 industriași, 21 
comeroianțî, 1 preotă, 10 profesori, 2 pro
visory 1 birtașă, 5 farmaciști, 1 musieă și
2 fabricanți.

S’au ținută două adunări generale și 
8 ședințe ale comitetului.

Reuniunea a stată în legătură cu 54 
reuniuni de cântări germane din Ardeală 
și Austro-Ungaria (cu deosebire Viena), și 
din Germania.

Archivulă musicală ală reuniunei con
ține 961 numere.

Au intrată în decursulă anului în 
cassa reuniunei 2358 fi. 28 cr. și s’au chel
tuită 2263 fi. Au râmasă așa dâră în cassă 
95 fi. v. a.

Raportulă se încheiă c’o tabelă sta
tistică asupra bileteloră vândute la diferi
tele producțiunl de peste ană și cu-o listă 
nominală a membriloră reuniunei.

In sâptâmâna trecută MercurI, reuniu
nea „Mdnnergesangven in'i, a dată o serată 
umoristică, care s’a repetată Sâmbătă în 2 
Martie. Programulă acestei serate a fostă 
frumosă și variată. După douâ coruri băr
bătescl escelentă reușite, s’a jucată piesa: 
„Der Veilchenkranz, oder der Damenstreiku, 
scenă umoristică pentru coră de dame și 
soli, de L. Krona. Au jucată și au căutată 
forte drăgălașă numai damele diu reuniune. 
Cu deosebire s’au distinsă cu joculă loră 
viu și naturală, d-șorole Kătchen Obert, Ir- 
mengard Gusbetk și Augusta Nengeboren, pre
cum și d-șora Ella Hessheimer, care făcea 
pe presidenta. Cântările solo și corulă au 
fostă la înălțime, toaleta dameloră era cu 
multă șică arangiată. Piesa a plăcută forte 
multă și a fostă viu aplaudată. D-lă F. 
Schmidt a cântată apoi cuplete multă aplau
date, și în fine s’ajucată, numai de bărbați, 
piesa cu cântări „Bianca, oder die Ver- 
kamten“, de Dr. M. Vancsa și Iul. PopovicI, 
musica de Piber. S’au distinsă d-nii V. 
Neustâdter, A. Zeidner, Iul. Teutsch, Sten- 
ner, librarulă Hiemesch și Fr. Schmidt. 
D-lă Neustălter s’a produsă și c’ună cu
plată de colore politioă, care a produsă 
ilaritate și a fostă multă aplaudată, a în- 
cungiurată îriae orl-ce alusiunela cestiunile 
clilei, cari frământă pe Sași, l e la miedulă 
nopții s’a începută dansulă, care a fostă 
fdrte animată și a durată pănă spre diuă.

❖

In mijloculă frumosei producțiunl a 
reuniunei de cântări săsesol, ni-amă pusă 
fără vo ă întrebarea, de ce „Reuniunea ro
mână de gimnastică și de cântări11 din loch, 
care odinioră începuse a emula cu reuniu
nea săsâscă, de ună timpă încâce nu mai 
dă nici ună semnă de viață ? Ungurii din 
Brașovă au ohiar douâ reuniuni de cântări, 
și amândouă progresâză. De ce numai la 
noi Românii sâ mergă tote de andosele?

Pe Dumineca viitore este conchiă- 
mată adunarea generală a „reuniunei de 
gimnastică și de cântărlu în sala gimna- 
siului română din looă. Avisă membri
loră ei!

0 regină în pușcăria.
O depeșă din Honololu publicată de 

curând de „World“ a făcută cunoscută, că re
gina Lilinokalani, domnitorea insuleloră 
Sandwich, a fostă condamnată la cinci ani 
închisore și 5000 dolari amendă. Eveni

mentele, cari au precedată aoestei condam
nări, suntă următorele:

Regele Kala/caua, stăpânitorulă insu- 
leloră Sandwich, cunoscută și din călătoriile 
sale prin Europa, murise la San-Francisco 
în (jiua de 29 Ianuarie 1891, pe timpulă 
unei călătorii, oe făcea prin apusulă Ame- 
ricei. Ne avendă copii, sora sa cea mai 
mare, principesa Lydia Kamakacha Lilino- 
kalani, născută la 2 Septemvre 1838, care 
fusese botezată împreună cu totă familia 
în religia anglicană, se urcă pe tronă. Re
gina era văduva unui Americană bogată, 
John Dominis, oare murise scurtă timpă 
înaintea morții cumnatului său. Domnia 
reginei Lilinokalani fu la începută liniștită, 
ba Majestatea Sa provooâ printre supușii 
săi ună ore-care entusiasmă pentru persona 
ei, pentru că avea grija să apere majori
tatea populației, contra arbitrarității străi- 
niloră. Procedările acestea populare ale re
ginei îi atraseră cu timpulă nemulțumirea 
și mai târdiu ura cea mai înverșunată a 
mariloră industriași și moșieri americani. 
In Ianuarie 1893 isbucni de odată o re
voluție, provocată de ună anume Klaus 
Sprockets, ună Germană emigrată d’n Ol
denburg și naturalisată în America. Pentru 
că regina dispunea numai de o mică gardă, 
er cea mai mare parte a populației băști
nașe se compune din muncitori săraci, an
gajați de Americani, Lilinokalani, care 
uresce orl-c.e vărsare de sânge, fu detro
nată, der nu renunță la drepturile ei la 
tronă.

După sfîrșitulă revoluției, însoenată 
cu ajutorulă unei corăbii de răsboiu ame
ricane, regina invoca hotărîrea poporului 
său credinciosă și arbitragiulă guvernului 
americană și ală puteriloră europene. Dâr 
atâtă guvernulă Stateloră-Unite, câtă și pu
terile europene răspunseră, că cestia din 
Hawai e de natură absolută interuă, în 
care nu potă și nu voră să se amestece.

Pe timpulă der, când Lilinokalani se 
retrăsese la moșia ei Waikiki, domnea în 
Honololu președintele provisoră ală Repu
blicei, Standford Pallard Dote, ună fostă 
procuroră ală lui Kalakaua. In Iulie anulă 
trecută trebuia să se facă alegerea unui 
președinte definitivă. Der pentru ca Ame
ricanii se fiă siguri de resultatulă scruti
nului, se admiseră la votă numai acei ce
tățeni, cari juraseră, că recunoscă Repu
blica, ast-felă, că din 60,000 de alegători 
(18,000 indigeni, 15,000 Europeni, 24,000 
Japonezi etc.), numai 3000 de persone îșl 
putură depune buletinele de votă. Naturală, 
că aceștia aleseră oa președinte pe favori- 
tulă loră Standford Pallard Dole.

Terorismulă întrebuințată de grupulă 
americană provocă pretutindeni nemulță- 
mirl și amărăciuni, și în cjiua de 6 Ianuarie 
a. c. isbucni o revoltă pe moșia Waik’ki. 
In capulă revoltei se afla fostulă coman
danții ală gardei regale, Samuel Nowlein. 
La începută părea, că răscola va reuși, rni- 
culă detașamentă din Waikiki ală trupe- 
loră guvernului fu respinsă și tote lăsau 
să se crâ4ă, că prietenii reginei voră câș
tiga oausa. Dâr comandantulă trupeloră re
publicane avu ideia să telefoneze la Ho
nololu după ajutdre. Acestea sosiră, și în 
curând partisanii dinastiei fură parte fu
găriți, parte făeuțl prisonierl. Ostermann, 
ună adiotă ală reginei, însuși fu arestată 
și la o perchisițiă făcută în casa lui, se gă
siră arme și munițiunl aduse de ună va- 
Doră englezescă din Canada. Descoperirea 
acesta hotărî pe președintele republicei sâ 
proclame starea de asediu, sâ arunce în în- 
chisore 150 de partisanl ai reginei și pe 
însăși Majestatea Sa La 20 Ianuarie a. c. 
Lilinokalani fu silită, sâ recunoscă republica. 
Totuși adepții ei fură judecați după legile 
marțiale și mai mulțl din ei, între cari 
Nowlein, condamnați la morte, der esecu- 
tațl deocamdaiă numai în eftigie, pentru 
oă stăpânitorii insulei se temă de o răs- 
colă a întregei populații. La începutulă 
lunei Februarie fu judeoa+ă și Lilinokalani. 
Aoi ea declara, că nu sciuse nimică de totă 
râscâla și contestă competința tribunalului. 
Acesta însă o condamna la cinci ani în- 
chisdre și 5000 dolari amendă.

Probabilă, că ex regina nu va mai 

părăsi pușcăria, căci viclenii Yankei voră 
sci să o țină departe de poporulă, care o 
iubesce.

Sciri telegrafice.
Neutra, 8 Martie. Agitația elec

torală prin comune eate atâta de 
mare, încâtă a trebuitu să se re- 
cuireze milițiă din Pojunu, care va 
remâne aici pănă după alegeri, de- 
6re-ce posesorii de pămentu se temu 
de escese din partea țăraniloru agitați.

Viena, 8 Martie. Circuleză totu 
felula de faime despre consiliului mi
nisterialii de eri, ținută sub presidenția 
monarchului. Se c|ice5 că cestiunea 
gimnasiului dela Cilii și călătoria 
cardinalului Schoriborn la Roma au 
formată obiectulu desbateriloru. Mai 
departe se c]ice, că unii dintre mi
niștri șT-au manifestată intențiunile 
loră seriose de-a demisiona. Privi- 
toră la misiunea cardinalului Schon- 
born se afirmă, că nu ar corespunde 
tradițiuniloră sântului scaună, decă 
Papa ar face 6re-care manifestațiă, 
fără de-a esamina mai întâiu în 
modă obiectivă starea lucruriloră. 
Papa va aștepta să audă mai întâiu 
părerea congregațiunei episcopale, 
și numai după aceea va lua hotă- 
rîrl definitive.

Berlinii, 8 Martie. Imperatulă 
Wilhelm c|ise generalului Manteuffel, 
că nu pote permite se se scumpescă pânea 
omeniloru seraci.

Berlinu, 8 Martie. Președintele 
Reichstagului chiămă la ordine pe 
deputatulă Ahhvartt, pentru vorbele 
sale de alaltăerl, pronunțate cu pri
vire la Jidani.

Parisu, 8 Martie. In cameră făcu 
boulangistulu Richard reproșuri gu
vernului pentru-că acesta trimite vase 
de resboiu la Kiel; prin acăsta, 4ise, 
i-se pregătesce poporului francesu 
cea mai mare umilire dela 1870 
încoce.

DIVERSE.
Unu vulcanii în mijlocnlîi mărei. In 

adunarea din urmă a societății geografice 
franceze, d-lă Wenikow a raportata despre 
unii interesanta fenomenă ală naturei. In- 
vâțatulă franoesQ a descoperită în Marea- 
caspică ună munte, care vomâză food. 
Focula aruncata din acestă vulcană a- 
junge aprope pănă la suprafața mărei. 
Diametrulă craterului este de șâse metri. 
Muntele e forte țepișă și când Wenikow 
se uita la elă, a vâdută Jfârte multă 
lavă aruncată din acestă munte.

Literatură»
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra- 

șovu a apăruta : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de priceputa. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vân4are la tipografia „A. 
Mureșianu“ în Brașovă, și la autorulă în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*

Aliterațiunea în limbile romanice este 
titlulă unei nouă cărți, apărute în tipografia 
națională din Iași (Str. Alexandri 11). Au
torulă ei este d-lă Ovidiu Densușianu. Form, 
mare 8° de 96 pag. Prețuia 1 leu 50 bani.

*

Poesii. O frumosă colecțiune de poesii, 
datorite d-lui Ionii N. Romană, a apărută 
în editura librăriei Carol Muller din Buou- 
rescl (Calea Victoriei 53). Conține vre-o 
70 de poesii și costă esemplarulă 2 lei 
50 bani.

Proprietarii; fâr*. Auipel

Relictortt responsabilii: Sfiaiapu.
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Cursulâ 8a bursa din ¥âena.
Din 7 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4°/o • •
Renta de oordne ung. 4°/0 • <
Inpr. căii. fer. ung. in aură41/2°/0 
Impr. căii. fer. ung. înarg nt41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . • 
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Im r . ung. cu premii. . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI diu 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credită 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista 
Paris vista

Rente de corone austr.4°/0 . .
Note italiene..............................

101.30
46.60

124.20
99.10

127.50
104.40
125.40
98.—
98.25 

162.- 
152 75 
101.45
101.40 
125.10
157.75 

1073.-
462.75
392.25
9.79l/2

60.42
123.70

CursuHu pie|ei Brașowu
Din 8 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

9.74
9.65
5.75
5.84
1,31

60.-
100.75

9.77
9.68

A 1F «statice iSlfă. n Migtlomen 8883.HETTINGER & Co., ZURICH, (SUISSE).
Vând.
Vend.
Vend.
Veed.
Vend.
Vend.
Vend. 101.75

Gpticialife;
Etoftes de mode en 
laine et en coton 

expedient directement aux particuliers franco de port â domicile pour tous les pays de I’Europe. 
Etwffes les plus modernes pour vetemeuts «fie Nlessicurs, CtU'țons et 
Mawies depuis 14 kl*. le in6tre, jusqu’aux genres les plus fins, «s’ Riches assortments 
d’echantillons sur demande franco.

rasțîB, Gravures de modes coloriees gratis, «u™»

8

gy Numere singuratice 
din „G-azeta Transilvaniei “ 
& 5 cr. se potii cumpera în 
librăria Nieolae Chircii.
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44 bucăți la unii loeu.

I

numai Sa

6
2
1
1

patentii
)

A. HIRSCHBERG-s
Haupt-Agentur tier vereinigter amerik. 

Patent-Silber-waarenfabriken.
WIEN, TI., Rembrandtstrasse 19. 

cu rambursă poștală sâu cu trimiterea

ii

Sunttt forte mulță 
mise. Suntă solide, fri

0

3

■

(Este ună proverbu vechiu.)
Acestu proverbu se potrivesce la stabiEinientulft met! celw mare, care cum

pără cantități mari de mărfuri; avendă cheltuieli puține potu vinde și eftinu.
«hm fă 4«n pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 

'țJSil.1 u ©JIB dljvlUB C nu s’aă mai vedută pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe peofim îmbrăcămintei
Peruvian Și Ooskîng pentru inaltulă cleru, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor!) c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de joed), și trăsuri. — Asortianentu ffwrte liogatiii de LODEM din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, ce 
nu i pote oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpera postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescă nici câtă cusutulă croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Maneiiesterfl Austriei.)
Dcponitik pmniiineHtu tie postavuri peste ’/, uiiltone fflorini.

K’ff' Trimiterea numai cu ramburse.
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky4 oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vendă 
sub nici o condiție marfă. 629,4—24.

New-York Șl Londra n’au lăsată necruțatu nici continentul^ europenii și 
marea fabrică de argintăriă s’a văduto necesitată să dăruiescă întregulă ei de
posits în schimbulă unei rSsplate mici pentru muncă.

sunt împuternicită sS îndepliuescă aeestfi mandată.
urmare ori cui, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de 51. ®.S@ și adecă:

cu lamă
En trimitn: pr,“
cuțite fine de masă 

veritabilă englesă, 
furculițe de argiatfl 

americană dintr’o bucată 
linguri de argintă patentă ame

ricană, 
lingurițe de argintii pentru ca

fea patentă americană, 
lingură- de argintă pentru supă 

patentă americană,
Tote oele 44 de obiecte susă amintite au costată mai înainte fi. 40 

și acum se potu cumpăra pe prețulă bagatelă de fi. 6.30. Argintulă pa
tentă americană este ună metală albă, care îșl păstreză colorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garauteză.

Cea mai bună dovadă, că acestu inserată Sila e O 
mă simtă. îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marla îi 
trimită 'banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-ași procura aeestă garnitură pomposă, care cu de- 
ssebire se potrivesce pentru

dar de nuntă și în ori ce gospodărie.

lingură de argintă pentru lapte 
patentă americană,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patentă americană, 

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharniță,

KSSSHffiiSSyKSCffilSff’SBSiB S3! ffiSSSE

Os*ele de cassă dela 8—i

Telephon
Nr. 7114.

trimite numaiSe
înainte a sumei. Prafulă de curățită aceste obiecte 10 cr.
Veritabilii numai cu marca.

lEstmsii «Ibis scrisorile «Ie recim<»scinț& $
Vila Lhota, (Boemia) 7 Ian. 1895. 
forte mulțumită cu tacâmurile tri- 

rumose și eftine.
Friedrich Popelia, cooperator. 

Verespatak, 29 Dec. 1894.
Pe adresa Bodnar, am comandat 41 cuțite 

și furculițe, suntă forte bune și aduc mulțumi
rea în numele meu și al consortei mele.

Johann Neubauer.
Prebnch, 17 Dec. 1894. 

Trimiterea D-tale cu care am fostu pe de
plin mulțămită, a făcută mare sensație, prin 
ieftinătate și bunătate. A. Havelt.

Gross Bistritz (lângă Roznau),
3 Februarie 1894. 

Trimită suma pentru rosrfa trimisă și sunt 
pe deplină mulțămită.

Jacob Jeilinek, paroch. 
Jurajkod, 4 Dec. 1894.

Cu trimiterea sunt forte mulțămită V’am 
recomandată la toți cunoscuții mei.

Helena Rogic. 
Debcviec, 30 Dec. 1894.

Cu trimiterea într’adevbră forte mulțămită 
și v’am recomandată tuturoră cunoscuțiloru 

Johann Bastecko, 
caporal de gendarmerie.

599.5— 6.
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„ALBINA»
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

HLIAUa BRAȘOVti

JffllDBSCB depuneri spre fructificare ])8 K® 4WI»
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCiiffl polițe comerciale CU 5V,d;
8CC0rO împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU [jQ 

âBSClllOe credite în cont corrent
ăCCfflă împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6 oj

moneiiB și hârtii flu vaiorecnmtaă și ?inăe „.....
indigene și străine, în specială, de cele românescl;

mraiM cnpons pi"’™fi detragere
cu celă mai

i

H7
Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

P>

înainte de 
scadență, și

bibi; iieză ‘z°“ îMssări si pffl ^ti:,din 5i 
osecuța iii «s» -■* însărcinări iii tacă 
illCilil'ffl magazine și locuri libere de depou, «hX 

său siradla, Wa*. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acăsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ririîlllK’Pfi *n calitatea sa ca representanță principală a so- nfppfn 
plilliUUuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

tain asiorâri pe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .înntg sub condițiunile favorabile, parti- 
IlUld culare a acestei societăți.

Onorabilelor^ administrații™ de fonduri și p. t D-loru 
capitaliști ie recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5° o ale „Albinei11 
ale eăs'WB-ia esipwne se rescsnBBiiperă gesiBestrajlui ffteft. wică o 

«SetB’RȘ-ere, și cară se afflă «3® v®n«Iare îaa cws^ginB alilci a Issarsei 
«Sâ» ESuaiapesta, hbb piese sie 1®®® și <le coroiac.
©WBBBpaie&MclH cursurile și produsului celorlalte efecte indl- 

g;e«B®, s® p«ite susținea cu totîi «Ireptulii, că 

Scrisurile fondare „Albina11 ie 5°l0 
susiBtBt Beți reBativu cele mai ieftine și totodată mut 
pro(! ii eli ve don efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin valârea caiă puțină întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

e - - - - - -
Or*ele de dela 8—I
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Antreprise ie pompe funebre

"F°!

SSrașovwț Sfeasia JPorții Wr, 4. CDoițisllas TergiBia» l»oiiei*ii.

Recomandă on. publică la cașuri de mdrte, așe4ămentulu 
său de înmormântare bogată asortată în cari tote obiectele, 
atâtu aortele mai de rendii, câtă și cele mai fine, se potu 
căpăta cm gsrețasrB iefimeo

Comiaiune și depou. de sscriwi de metalu ce ae 
potu închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturoru sica'raa'ilsbi’Bfi de Beiamifi, 
de metalsa și imitațiuni de metalu și de leEsaaasa de șt^jarîa.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 și CU 4 cai, precum și ună carii funebru ve- 
netă pentru cogsiâ, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptii si iefthăU, iau 
asupră-mi și transporturi de inorți m” străinătate.

In fine recomandă și biroulu meu mijlocitoru procedându 
cu cunoscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T u t se Ik-

‘C

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


