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Nr. 54. Brașovii, Joi, 9 (21) Martie

Primula debuta ala ministrului 
Perczel.

Brașovii, 8 Martie v. 1895.
S’a cjisfl, că br. Banffy de aceea 

n’a luata portofoliulu de interne în 
cabinetulâ formats de elâ, ca se de- 
lăture prin acâsta bănuielile, că elu 
ar vrea să continue politica violentă 
și hiperșovinistă, ce-o făcea odini- 
oră în Ardâlâ ca fișpanu. Deputa- 
tulu sasu Zay a citată acâsta îm
prejurare în adunarea electorală să- 
sescă de aici, ca argumentă, că ca- 
binetulu Banffy e decisă a procede 
cu mai mare cruțare în cestiunea 
naționalități] oră.

OrI-ce omu nepreocupata putea 
înse se prevadă, că locuțiitorului lui 
Banffy la interne, d-lă Desideriu Per
czel, nu numai că nu va rămâne în- 
deretulă lui Hieronymi, dăr se va 
strădui chiar se’lu întrăcă. Și acâsta 
dâcă nu pentru alta, celă puțină 
pentru ca să nu mai dea oposițiunei 
maghiare ocasiune de a cfice, că ca
binetulâ Banffy e slabă și nu pote 
se apere cu destulă energiă intere
sele „națiunei44.

Energia, ce nu-i dă mâna gu
vernului se-o dovedăscă față cu cur
tea, luându în scutu „aspirațiunile 
naționale14 ale oposiției apponyiste 
privitore la armată, o desfășură cu 
profusiune față cu popârele nema
ghiare, „inimice statului44.

Așa a făcută Tisza Kalman, așa 
face acuma și Banffy-Perczel; în 
susă îșl plecă capulu, âr în josă 
suntă cei mai neîngâduitorl și ne- 
împacațl despoțl.

„Ordonanța estraordinară ener
gică44, ce a dat'o acuma minis
trulu de interne Desideriu Perczel, 
după cum raporteză foile unguresc!, 
vine se confirme acesta în modulă 
celă mai neîndoiosu.

Energia sa „estraordinară44 și-a 
desfășurat’o de astădată d-lă Perczel 
în contra colecteloru pentr’unu mo- 

numentă în memoria lui Avramă 
Iancu.

Aceste colecte, precum scimă, 
s’au începută de multă, încă de pe 
când era tare și mare Hieronymi, 
și resultatulă loră s’a publicată din 
timpu în timpă. aducendu se la cu- 
noscința generală.

Nimănui, nici chiar d-lui Hie
ronymi, nu i-a trecută prin gândă a 
timbra ună actă de pietate față c’unu 
bărbată, care a jucată ună rolă așa 
de măreță în istoria poporului nos
tru și a căruia memoriă este adâncă 
întipărită în inima fiă-cărui Română, 
ca „atentată dușmănosă patriei44 și 
ca „ațîțare44.

Așa ceva i-a fostă reservată se 
facă numai locă-țiitorului lui Banffy, 
care a vrută se tromfeze pe prede- 
cesorulă seu în făurirea de ordonanțe 
„energice44, îndreptate în contra Ro- 
mâniloru. Ca se potă înse documenta 
o „estra-ordinară energiă41 d-lă Per
czel a basată ordonanța sa pe des
coperirea fictivă a unei agitațiuni 
secrete, susțiindă în ordonanța sa, 
că colectele pentru a ridica unu mo- 
numentă lui Avramă Iancu s’ar face 
între Români în secretă și că nu
mai acuma a ajunsă lucrulă. acesta 
la urechile guvernului.

Firesce, că pentru a pută se-șî 
motiveze fiă și numai la aparență, 
porunca despotică, ne mai pomenită 
într’ună stată constituțională, ca au
toritățile se secuestreze banii colec
tați âr colectanții și contribuenții, 
cari voră fi surprinși asupra faptu
lui, se fiă brevi mânu judecași la 15 
cjile arestă, ministrulă trebuia se-și 
ia refugiulă la acelă neadeveră, că 
banii s’ar aduna „în secretă44.

Der cine i-a spusă d-lui Perczel, 
că Românii ar voi se tâinuâscă ado- 
rațiunea loră pentru eroulu Munți- 
loră, care s’a luptată cu atâta ab- 
negare ca se emancipeze neamulă 
seu împilată și subjugată de vâcur!?

Puțină cunosce ministrulă de 
interne pe Români și reu de totă a 
fostă informată de șefulă seu, dâcă 
a putută admite și numai ună mo- 
mentă așa ceva.

Și ce causă ară pute se aibă 
Românii de a ascunde venerațiunea 
loră pentru Avramă Iancu? Nu 
cumva se le fiă rușine, că acestă 
„rege ală Munțiloru44, cum era su
pranumită, a fostă ună credinciosă 
supusă ală trouului și amiculă di
nastiei, pe care a aperat’o în contra 
rebeliunei lui Kossuth, a dușmanului 
ei celui mai neîmpăcată ?

Ministrulă de interne, care pros
crie memoria prefectului legiuniloru 
române dela 1848/9, n’ar fi trebuită 
se uite, că acesta a luptată alături 
cu acea armată, a cărei eroismă 
este eternisată în monumentulă, ce 
stă pe piața din Buda.

Dâcă dâră și numai colectarea 
pentr’ună monumentă ală lui Iancu 
învâlvă ună atentată dușmănosă pa
triei, cu câtă mai multă nu trebue 
se fiă acelă monumentă din Buda 
ună astfelă de atentată ? De ce-’lă 
tolerâză dâră guvernulă ungurescă 
în mânia tuturoră protestăriloru din 
tabăra kossuthistă ? Unde este aici 
consecența logică?

Dâr, voră dice domnii Banffy- 
Perczel, dela 1867 s’a aruncată vă 
lulă uitării asupra celoră trecute. 
Atunci de ce nu voră să se împace 
și cu memoria lui Iancu, despre care 
a trebuită să recunoscă și Ungurii, 
că s’a luptată în prima liniă pentru 
libertatea poporului său subjugată?

Ar trebui să scie d-lă Perczel, 
că ună scriitoră de frunte maghiară, 
F. Szabo, este, care recunâsce, că 
Avramă Iancu a fostă însuflețită 
numai și numai de sfânta libertate, 
că n’a luată arma nici pentru vr’ună 
f'olosă materială, nici pentru a-și 
satisface poftei de răsbunare asupra 

Maghiariloru, ci s’a luptată pentru 
idei mai înalte.

Ei bine, cultivarea memoriei 
unui astfelă de bărbată ministrulu 
o declară de agitațiă în contra sta
tului, âră pe temeiulă ordonanței 
lui foile unguresc! insultă în modă 
infamă memoria lui Iancu, numin- 
du-lă „călăulă luptei pentru liber
tatea maghiară44.

Cine ațîță dâră, cine lovesce în 
sentimentele cele mai delicate ale 
Româniloru, dâcă nu ministrulă în
suși prin asemeni monstruâse ordo
nanțe ?

Vedemă cu părere de rău, că 
d-lă Perczel umblă să-ș! câștige și 
elă triste merite „patriotice44. Să nu 
crâdă însă că va terorisa pe Români 
și îi va face să-și renege simțul ă 
națională prin nisee măsuri ca acâsta, 
care nu numai că va fi tot-dâuna 
o pată rușinâsă în analele regi- 
meloru maghiare, dâr este și o 
insultare nedâmnă și josnică a me
moriei unui mare bărbatu alu ne- 
mului românescă, care adl nu se mai 
pote apăra în contra învinuiriloră 
monstruâse, ce i se facă pe temeiulă 
ordonanței ministeriale.

La audiența din Decemvre an. tr.
a Mitropolitului Mironii Romanulu.

„Telegrafulă Română44 din Si- 
biiu, vorbindă, într’ună articolă po
lemică, de audiența, ce a avut’o Es- 
celența Sa Metropolitulă Mironă 
Romanulu la Majestatea Sa în De
cemvre anulă trecută, când din in
cidentală crisei ministeriale a fostă 
consultată și densulă de monarchulă, 
scrie între altele:

„La audiență, precum aflăm ă, Esce- 
lența Sa Metropolitulă a espusfi Majestății 
Sale unele din gravaminele naționale în 
generala, âr în speciala gravaminele bise- 
ricei nostre, și tare naturala, oă neputen-

FOILETONULO „GAZ. TRANS.44

Intreprin^torula de pompe funebre.
Novelă, de Alecsandru Pușktn.

(3) (Fine).
Era luni. Prochoroff ajunsese norocosă 

la Nikitski. Când era pe lângă biserica 
„înălțării Domnului44, îlă strigă prietenula 
nostru Jurko, care îndată-ce îla recunoscu, 
îi dori o sinceră „nopte bună14. Era deja 
tarc]iu. Adriana se apropia toomai de casa 
sa, când de-odată ’i se păru, că cine-va 
merse în partea aceea, desohise ușa și dis
păru prin ea.

— „Ce să fiă asta?44 cugetă densulă. 
„Cine vine din nou la mine ? Să fiă vre-una 
hoța ? Cercetâză, p6te, nisoe amanțl 
pe nebunaticele mele fiice ? — Acesta-i 
8ămnft rău!“

Și Proohoroff era apropo să cheme 
pe prietenula său Jurko într’ajutoră. In 
acela momenta însă se apropia o altă per
sona de ușă și voi să intre, der când ob
servă, că Adriană se apropia grabnica de 
densa, stete pe looă și-și ridică pălăria sa 
cea in trei colțuri. Lui Adriana ’i se păru, 
că reounâsce acâstă față, nu o putu însă 
esamina cu de-amăruntulă îu grabă.

„D-vâstrâ venițl lamine,44 (fise Adrian 
fără răsuflare; „poftit! deci a întră în- 
lăuntru l44

— „Nici o obiecțiune amice!4 cfise străi- 
nulă ou o voce sâcă; „mergi înainte și 
arată âspețiloră tăi drumulă !“

Adriană nu mai avu timpă să obiec
teze nimică- Porta era deschisă, Adriană 
începu deci să urce treptele și persona 
străină îi urmă. Lui Adriană ’i se părea, că 
prin odăile sale umblă încoce și încolo 
omeni.

„Ce lucru dracului va mai fi și acesta?4 
cugetă densulă și năvăli îniăuntru. Dăr 
aici îlă părăsiră ou totulă picidrele.

Odaia era plină de morțl. Lumina lu- 
nei se ivi galeșă prin ferestrii și lumina 
clara galbenele și vinetele loră fețe, usca
tele loră buze, ochii lorfi tulburi și de ju
mătate închiși, și subțirele loră nasuri, cari 
erau scâse înafară fârte tare. Cu spaimă recu
noscu Adriană într’enșii âmenl, oarl fuse
seră îngropațl de elă; și în ospele, pe ca- 
re-la condusese, elă recunoscu pe coman- 
dantulă de brigadă, care fusese îngropată 
în deoursulă acelui grozavă povoiu. Cu 
toții, bărbați și femei, se adunară la ună 
looă, înoungiurară pe întreprincjătoră, se 
plecară și-lă salutară toți, cu escepțiunea 

unui sărmană tânără, care nu de multă 
vreme fusese îmormântată gratis și care, 
sfiiciusă fiinda și rușinându-se de sdrențele 
sale, nu cuteză să pășescă înainte, ci sta 
retrasă într’ună oolță. Cei-l’alțl erau bine 
îmbrăcațl; femeile purtau soufii ou pant- 
liol; aoei bărbați, cari serviseră statului, 
erau în uniformă, dăr fețele loră nu erau 
rase; oomerciaDții purtau hainele lora de 
Dumineca.

— „Vec]I tu, Prochoroff44, (fise coman- 
dantulă de brigadă, „în numele acestei dis
tinse societăți, noi toți amă venita aici, la 
invitarea ta. Numai aceia au rămasă aoasă, 
cari n’au putută veni întregi, cari sunta 
ou totulă dărăburițl, seu cari nu mai au 
piele, ci numai albele loră dse“.

In acesta momenta pătrunse prin mul
țime ună mioă scheletă, care se apropia de 
Adriana. Căpățîna lui surîdea grațicsă în
treprinzătorului de pompe funebre și veohl 
petece de ină se țârâiau după densulă în
coce și ’noolo, ca și pe ună sulă, în timpă 
ce osele pioiorelora sale răsunau puternică 
în înaltele și ruptele sale cisme, ca și ună 
pisălogă în piușdră.

— „Nu mă recunosoî, Prochoroff?44 (fise 
soheletulă. „Nu-țl aduci aminte de fostulă 
sergentă de gardă, de Petru PetrovicI Ku- 

rilkin, — de acela, căruia i-ai vândută tu 
în anulă 1799 celă dintâiu cosoiugă — 
și încă unulă de bradă în locuia unuia de 
ștsjară!“

Ou aoeste cuvinte îșl întinse mortulă 
osâsele-i brațe spre elă. Dâr Adriană îșl 
aduna tdte puterile, țipa și-lă respinse 
dela sine.

Petru Petroviol șovăi, oăc]u și se făcu 
țăndări.

Ună murmură de uimire treou atunol 
prin adunarea morțiloră. Ei se înfuriară 
îndată din causa neoinstirei onârei tovară
șului loră, copleșiră pe Adriană ou batjo
curi și amenințări, și sărmana gazdă, asur
zită aprope ou totulă de strigătele loră și în
spăimântată de morte, îșl pierdu presența 
de spirită, căZu ohiar peste picidrele fos
tului sergentă de gardă și-și perdu oonsoiința 
de sine.

Lumina sârelui străluoia deja de multă 
peste patulă lui Prochoroff. in sfirșită des
chise ochii și zări înaintea sa pe servitorea, 
care sufla în cărbunii mașinei de câiu: 
Adriană îșl aduse ou groză aminte de tote 
întâmplările Zilei treoute. Truschin, coman- 
dantulă de brigadă și sergentulă îlă preo- 
oupau necontenita. Tăcută aștepta dânsulă
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du-se espune aceste tâte la o audiență 
sourtă, cum au fostă audiențele din De
cern vre trecută, Escelența sa a cerută per
misiunea se presente gravaminele aceste in 
scrisă, în ună felă de memoranda, ceea-ce Hla- 
jestatea Sa i-a permisă*.

„Telegr. Românu, constatân.dfi, 
că i-a’a oferită ast-felu Metropolitu- 
lui dorita ocasiune de a informa în 
scrisă pe capulă statului, nu ne spune 
tot-odată, d6că Escelența Sa a și 
presentată Majestății Sale acelu Me
moranda? Și în casă că l’a presentată, 
precum trebue se presupunem^, nu 
ne spune în ce modă a espusu în- 
tr’ensulu gravaminele nostre?

In interesulu causei ar fi nu nu
mai de dorită, dâr chiar de lipsă, ca 
se s’aducă la cunoscința publică cu- 
prinsulă acelei espuner! a Metropo- 
litului asupra situațiunei, căci, cre
dem ă, nu pâte să fiă secretă ceea 
ce ună archiereu română comunică 
Majestății Sale cu privire la grava
minele naționale și bisericesc!.

Unu ucazti medievalii.
Tote foile unguresc! publică 

ună ucază despotică ală ministrului 
ungurescă de interne, Ierczel, prin 
care se interzice colectarea de bam pen
tru imonumentulu lui Avramu Iancu. Or- 
dinațiunea califică acâstă colectă 
de nepatriotică și de atentatii în
dreptății contra statului. Ministrulă or
donă secuestrarea b anilor u colectați și 
procedură disciplinară contra ace
lora, cari se ocupă cu colectarea de 
astfelă de bani pentru acestă mo- 
numentă, precum și pedepsirea cu 15 
cțile temniță.

Foile unguresc!, car! aducă soi
rea acâsta. o publică întroducendu-o 
cu espresiunile infame de: „Românii 
colecteză bani pentru a ridica unu mo
numente călăului luptei pentru libertatea 
maghiară*.

Din dieta ungară.
Din ședința dela 18 Martie, oare a 

fostă una dintre cele mai sgomotose, re- 
produoemă aoi următârele:

Raport or ulii Krajcsik Ferencz: Rapor- 
tâză, că deputății Bartha Miklos și Hollo 
Lajos au publicată în n-rii dela 16 și 17 
Mai 1894 ai lui „Magyarorszâg" doi arti- 
cull întitulați: „ Corupțiune gigantică* și
„Scandată*. (Strigări în stânga estremă: 
Forte corectă! Bine au făcută!) Primulă 
articulă este ală lui Hollo L., care afirmă, 
că cumpărările de di are, ce se făceau atunci, 
s’au făcută pentru scopurile guvernului 
(Sgomotă, neliniște și strigări în stânga 
estremă. Așa a și fostă! Așa și este!) și 

să-lu agrăâscă servitârea și sâ-i anunțe re ■ 
sultatulă aventurei sale nocturne.

— „Câtă de greu ai dormită, tătucă 
Adriană Prochoroviol", Zis0 Acsinja, întin- 
dendu-i hainele. „Vecinii tăi, croitorulă și 
păzitorulă de nopte au sosită cu soirea, că 
astădl e diua onomastică a inspectorului de 
polițiă; dâr tu pretinse-șl, să dormi mai 
departe și n’amă putută să te treZimă".

— „Și dânșii au venită la mine dela 
răposata femee a lui Truschin ?“

— „Răposata ? Adecă densa a murită ?“
— „Prosto ! Dâr nu mi-ai ajutată tu în- 

să-țl să pună în ordine lucrurile necesari 
pentru înmormântarea ei?"

— „Ți-ai eșită din fire, tătucule? Ori 
dâră amețela dela chefulă de erl încă nu 
te-a părăsită? Tu ai benchetuită Z’ua în" 
tregă la aoelă nâmță; ai venită chirohilită 
aoasă, te-ai aruncată în patulă tău și ai 
dormită tună pănă la acestă oră, când clo
potele sună tocmai de liturgiă".

— „ Intr’adevără ?" Zise veselă Adrian.
— „Firesoe", răspunse Acsinja.
— „Ei, apoidâcă e așa, pregătesce iute 

câiulă și chiamă-ml fetițele".
I. Sc—u. 

că ună samsară, care a întrevenită în oausă, 
a cerută pentru acesta dela guvernă 25,000 
fi., ună altă samsară mai mare însă nu s’a 
mulțumită cu așa sumă neînsămnată. (Stri
gări în stâDga estremă: Așa a fostă!) A 
mai susținută articululă, că lucrările pen
tru palatulă regală, carl sue la milione, 
ii-s’au dată acelora, cari au luată parte la 
cumpărarea d'areloră oposiționale. Totă în 
sensulă acesta a scrisă și Bartha Miklos. 
Din însărcinarea ministrului-președinte de 
atunci, Al. "Wekerle, procurorulă superioră 
r. din Budapesta a pornită cercetare în 
contra deputațiloră Hollo și Bartha. Majo
ritatea membriloră din comisiunea pentru 
imunitate a aflată, că articulii conțină ună 
faptă punibilă și de aoeea ceră, ca pentru 
numiții deputațl să se suspendeze drep- 
tulă de imunitate, pe când minoritatea co- 
misiunei a presentată dietei ună proiectă 
în sensă contrară. Propune a se primi pro 
iectulă majorității.

Szalay Imre: In casulă de față vede 
cea mai hotărîtă siluire politică. Ună ade- 
vără mai mare, ca celă rostită în pressă de 
Hollo și Bartha nu s’a prea rostită în dietă, 
dâr nici în pressă. (Mare sgomotă. Contra
ziceri sgomotose în drâpta. Aprobări în 
stânga estremă.) Insu-șl Hieronymi a recu- 
noscut’o în parte. (Mare sgomotă. Adevă
rată ! Așa este în stânga estremă.) De unde 
se subvenționâză gazetele din oapitală și 
din provinciă? Din fondulă de disposițiune?

Polonyi Geza: Acelă fondă e acum 
în deficită. (Ilaritate.)

Szalay Imre: Adevărată gână s’a por
nită în contra deputațiloră și nedeputa- 
țiloră din oposițiă. Procurorii semăna cu 
acei cânt, cu cari se prindă Negrii în Ame
rica. (Mare sgomotă în drâpta. La ordine! 
La ordine ! Asta nu merge ! Președintele 
sună clopoțelulă și admoniâză pe vorbitoră 
să nu ridice atacuri „dure" în contra au
torităților ă.)

După sgomotă și întreruperi îndelun
gate, Szalay oontinuă: O parte din procu
rorii r. îșl caută cu pasiune pradă între opo- 
siționali. Pressă guvernamentală pâte ataca 
pe membri camerei magnațiloră, pâte ataca 
pe primatele țârei, căci nu i-se întâmplă 
nimi:ă; și pe când pen'ru delictulă due
lului cei din oposițiă suntă numai decâtă 
aruncați în temniță, pe atunci dintre de
putății guvernamentali nici unulă n’a fostă 
închisă. Acâstă siluire nu se mai pâte 
suferi.

Luâ apoi cuventulă Polonyi Gâza, 
care polemisâ cu președintele dietei în- 
tr’ună sgomotă și scandală necurmată. Pu- 
bliculă a trebuită să fiă dată afară de pe 
galerii, ținendu-se ședință închisă. In urmă 
majoritatea a suspendată dreptulă de imuni
tate alu lui Hollo și Bartha.

8 (20) Mai tie.

La alegerea din Neutra. Contele Ioană 
Zichy, candidatulă „partidei poporale" în 
cerculă electorală ală Neutrei, a dată ună 
apelă cătră tâte partidele oposiționale, în 
care espune ingerințele, corupțiunea și pre
siunile guvernului din incidentulă alegerei, 
ce se face acjl. Zichy Zi00 între altele, că 
alegerea nu va decurge în ordine, deol 
rogă pe partidele oposiționale să trimită 
la acâstă alegere câte doi representanțl. 
Partidele oposiționale primindă acestă pro
punere au și trimisă la Neutra pe depu
tății: Kund Jeno, Tomcsănyi Lâszlo, Păz- 
mândy Denes, Okolic.-ănyi Lâszlo, conte 
Albert Zay, Forster Otto, Kubinyi Jozsef 
și Antonovics Jozsef.

— o —
Fortiflcațiiinile împrejurulă Bueures- 

ciloră, precum și linia de fortificații Foc- 
șani-Nămălosa-Galați suntă aprâpe de totă 
terminate, așa că acum ministrulă de răs- 
boiu procede la organisarea serviciului loră 
internă. In scopulă acesta au fostă numiți: 
Pentru fortificațiile Bucuresciloră : genera- 
lulă Argintoianu, oa șefă-comandantă, ge- 
neralulă Popescu ca comandantă ală arti
leriei, colonelulă M. Boteanu ca șefă ală 
serviciului de geniu, Oprescu ca șefă ală 
intendenței. Pentru fortificațiile Focșanl- 
Nămălâsa-Galați: Generalulă Pastia ca 

comandantă-șefă ală regiunei, Colonelulă 
Gramaticescu, oa comandantă de artileriă, 
colonelulă Zotta ca șefă de garnisonă și 
Gumană, ca șefă de intendență.

—o—
Din Selagin ni-se comunică următorulă 

casă: „La posta din Șimleu sosise la începu- 
tulă lui Martie anulă treoută ună paohetă 
„în preță de 100 fi.* la adresa venerabilu
lui protopopă Ioană Papiriu Popă din Siciu. 
După primirea rocepisei poștale, adresatulă 
trimise pe crâsnică la postă și cerendă „pa- 
chetulă" află, că aoela este o epistolă cu 
cinci sigile, în care se spunea, că suntă 
100 fl. Crâsniculă luâ epistola și, abătân- 
du-se pe la o prăvăliă din Șimleu, pănă 
sâ-șl cumpere cele de lipsă puse scrisorile, 
între cari se afla și cea cu banii, la o parte. 
Când să ia însă scrisorile, cea cu banii nu 
mai era nicăirî. Omulă bănuia, că hoțulă ar 
fi o calfă din prăvăliă, pe oare îlă vdțuse 
umblândă cu scrisorile în mână. Afacerea 
ajunse la judeoătoriă. Calfa avea, ca mar
toră, ună singură ucenică, care mărturisi, 
că în adevără calfa a umblată cu soriso- 
rile, dâr ârășl le-a pusă îndărătă. Atâta a 
fostă de-ajunsă, pentru ca judecătoria să 
achite calfa, âr protopopului nu-i permise 
nici să aducă martori în favorulă său, ci 
— fiind-că banii sosiți la adresa d-sale erau 
meniți pentru învățătorul^ E. Păusană — îlă 
judeca să-i plătâscă acestuia suta de florenl, 
deși crâsniculă de repețite-orl a declarată, 
că scrisorea cu banii n’a ajunsă în mâna 
protopopului. Așa s’a terminată afacerea, 
pentru care protopopulă Papiriu, cunoscută 
înaintea judeoătoriloră ca „mare valah", a 
avută de-a umbla și pe la tribunalulă din 
Zelau. Calfa și-a deschisă de-alund prăvăliă 
propria în Șimleu. De-țl gâci acum, cine e 
tâlharulă ? — Intr.*

—o—
Linia Reni-Galațî. Guvernulă română 

a admisă în principiu construirea liniei fe
rate Reni-Galațî. Rămâne acum să se în- 
câpă tratările pentru facerea joncțiunei.

„Alianța naționalităților^".
„Hazănk* dela 19 Martie sorie sub 

titlulă acesta ună artioolă din incidentulă 
visitei, ce au făcut’o la BucurescI condu
cătorii slovaci, d-nii Stefanovid, Mudron și 
Daxner.

Foia ungurâscă c|ioe, că numiții con
ducători slovaci au cercetată instituțiunile 
mai însămnate din BucurescI însoțiți fiindă 
de Brote, PopovicI, Albini și Slavici, luândă 
parte și la o ședință a Academiei Române, 
unde secretarulă acesteia, d-lu Dimitrie 
Sturdza, șefulă partidului liberală din Ro
mânia, i-a primită în modă deosebită de 
simpatioă.

Scopulă acestei călătorii n’a fostă al- 
tulă — 4i°e „Hazănk* — decâtă a încheia 
alianța naționalităților^ în capitala română, 
într’ună conventiculă secretă, și nu e im
posibilă, că unioulă comandantă supremă, 
oare să se îngrijască de strategia alianței, 
residă însu-șl în BucurescI. Firele, ce mișcă 
politica de naționalitate din Ungaria se voră 
concentra în capitala română, lipsite de 
orl-ce oontrolă. „Hazânk" apoi sfârșesce:

„Ne dore inima văZendă, la ce au 
degenerată lucrurile, dâr suntemă siliți a 
spune, că după-ce guvernulă și partidele 
maghiare nicl-odată n’au luată în seriosă 
cestiunea naționalitățiloră, decâtă celă 
multă din taotică de partidă, ori din cor- 
teșire au atins’o în câte-o vorbire neorien
tată în parlamentă — acesta așa a trebuită 
să fiă. Și că așa s’a întâmplată, nu Românii 
suntă de vină, ci guvernulă maghiară și par
tida liberală, care în locă de politică de 
naționalitate, face politică bisericescă, în- 
căerândă maghiarimea".

Celt! din urmă procesu
pentru aderență.

Clușiu, 18 Martie 1895.
A41 la orele 10 l/, s’a începută în sala 

tribunalului pertractarea celui din urmă 
procesă pentru aderență în care au fostă 
acusațl 16 Români.

Substratulă procesului l’a dată o de- 

olarațiune de aderență a acusațiloră cătră 
d-lă A. O. Popovid, condamnată în proce- 
sulă „Replioei", și ală cărei conținută se 
pote oeti în actulă de acusațiune. Aderența 
a fostă publicată în „Tribuna" din Sibiiu 
ală cărei redactoră responsabilă era pe 
atunci Andreiu Balteșă, care încă a fostă 
acusată în procesulă de a4l.

Acusații au avută de apărători pe 
d-nii: George Popescu advooată în Turda, 
Dr. Gavrilă Suciu candidată de advocată și 
Ioană Russu Șirianu Ziaristă.

După oonstituirea curții cu jurați, s’a 
luată naționalulă acusațiloră și s’a cetită 
actulă de aousă, oare este în întregulă său 
următorulă:

Onorată tribunală de pressă!
In numărulă 208 dela 1 Oct. 1893 

ală diarului „Tribuna", tipărită la „Insti- 
tutulă Tipografică" din Sibiiu, a apărută 
în rubrica: „Aderență condarnnațiloră noș
tri" o declarațiă semnată de Teodoră Trom- 
bițașă și mai mulțl consoțl. Declarația a 
fostă adresată lui Aurelă C. Popovioi, din 
prilegiulă condamnării sale la 4 ani închi- 
sore pentru săvârșirea delioteloră de agi
tare în contra naționalității, și atacarea pu
terii obligătore a legii.

Deolarația este următorea:
„Intoleranța șovinistă te-a pusă în 

șirulă celoră mai mari martiri ai națiunii 
nâstre românescl.

„Oausa pentru care suferi, neînfrân- 
tule lnptătoră, e causa jntregei românimi.

„Susă stindardulă națională 1
„Suntemă gata la orl-ce jertfe."
In sensulă acestei declarații Aurelă 

O. PopovicI, de „intoleranța șovinistă a 
fostă condamnată". Cei cari au subscrisă 
și au trimisă acâstă declarațiă afirmă, că 
faptulă declarată de dclictă alu condam
natului PopovicI este ună faptă comis pentru 
causa întregei românimi, la care ei se asociază 
înșirați sub „stindardulă loră națională", 
„gata la orl-ce jertfe". Prin urmare nu 
numai, că aprobă faptele lui Popovid, dâr 
le și prâmărescă, pentru-că se declară 
„gata la orl-ce jertfe" pentru causa ală 
cărei representantă a fostă și Popovid. 
Prin aceea, că îlă preamărescă și îlă distingă 
pe Aurelă G. PopovicI, presentându-lă de 
martiră, condamnarea acestuia o declară 
de nedrâptă.

In urma acestora au preamărită fapta 
lui Aurelă C. Popovici, declarată din par
tea curții cu jurați de delictu circumscrisă 
în §§. 171 și 172 din codulă penală, va să 
Zică au prâmărită pe filptuitorulă unui de- 
liotă, tocma pentru-că a săvârșită delictulă. 
După-ce acâstă prâmărire s’a făcută cu 
ajutorulă tiparului, va să 4i°a, modulă 

.circumscrisă în §. 171 ală codului penală, 
trimițătorii declarației au comisă delictulă 
circumscrisă în §. 174 ală codului penală, 
care involvă o pedâpsă pănă la 6 luni 
temniță.

S’a pornită deci certetarea în contra 
șubscriitoriloră declarației, ca în contra 
făptuitoriloru delictului, cari suntă următo
rii: Teodoră Trombitașă, Iuliu Petrioașă, 
Ioană Gaia, Nicolae Russu, R. Ramonțiană, 
Iuliu Gel Gelană, Simeonă Nicora, Ștefană 
Marișă, Simeonă Poruțiu, Valeriu Moldo- 
vană, George Tătară, Ioană Giurgiu, lână 
Cadarescu, Septimiu Bas. Mureșiană, Const. 
Floriană, și Iuliu B. Mureșiană, locuitori 
în Turda și jură. Totă asemenea s’a pornită 
cercetare în contra lui Andreiu Balteșă, 
redactorulă, și EugeLă Brote, proprietarul- 
editoră ală Ziarului „Tribuna" pentru ne- 
gligarea datorinței loră, de a-se îngriji, oa 
în fâia loră să nu între publioațiunl, ce 
involvă pedâpsă.

In decursulu cercetării, fiă-care dintre 
cei subscrișl în declarațiă a recunoscută, 
că semnătura este proprie ; afară de Iuliu 
Petricașă, Ioană Giurgiu și Ioană Cada
rescu, fiă-care mai recunoscu și aceea, că 
declarația a fostă scrisă și redactată anume 
pentru oa să fiă publicată în „Tribuna" și 
ou acestă condiția au lăsat’o lui Iului 
Gel Gelană.

Prin urmare fasiunile lui Iuliu Petricaș 
și Ioană Giurgiu, priu care aceștia spună, 
oă nu au subscrisă declarația cu scopulă 
de a se trimite la „Tribuna", în fața fasi- 
uniloru unanime ale celoralalțl subsoriitorl
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iu se potă considera, dedre-ce și ei au 
fostă de față, când textulă declarației a 
fosta predată cu menirea de mai susă lui 
Iuliu Gel Gelană. Ioană Cadaresou, după 
propria afirmare n’a fostă de față, și decla
rația s’a adusă la elă aoasă, pentru-ca să 
o subscrie. După-ce însă Iuliu Gel Golană 
a spusă fiă-căruia, oă ce menire are decla
rația, cu cea mai mare probabilitate ’i-a 
spusă și lui Ioauă Cadaresou. Dâr și alt
mintrelea a sciută elă din exemple prece
dente, oă declarațiile acestea se publică 
prin diaro.

Pe basa aoostora pentru comiterea 
delictului circumsorisă în §. 174 ală codu
lui penală acusă pe: Teodoră Trombitașă, 
Iuliu Petrioașă, Ioană Gaia, Nioolae Russu, 
Romulă Romonțiană, Iuliu Gel Gelană, 
Simeonă Nicora, Ștefană Marișă. Simeonă 
Poruțiu, Valeriu Moldovană, George Tă
tară, Ionă Giurgiu, Ioană Cadaresou, Septi- 
miu Basilă Mureșană, Constantină Floriană 
și Iuliu Basilă Mureșiană. Deasemenea acusă 
pentru comiterea delictului circumscrisă în 
§ 34 ală regulamentului de pressă pe 
Andreiu Balteșă, redactoră responsabilă, 
deâre-ce a negligată împlinirea datorinței 
sale, de a împedeca publicarea unei scri
sori punibile. Rogă în același timpă pe 
onoratulă presidentă ală tribunalului de 
pressă, ca să designeze terminulă de per
tractare ală acestui actă de aousă, să-i 
oiteze pe toți acești acusațl la acestă per
tractare, și despre tote acestea să mă în- 
sciințeze. Er pe onorata curte cu jurați o 
rogă să aducă dreptate.

In urmă observă, că și în oontra lui 
Eugenă Brote vrâu să validiteză acestă 
aousă și de aceearogă pe onoratul tribunal 
să aplice prooedura provăcțută în §. 18 ală 
procedurii de pressă din anulă 1871.

Clușiu, 18 Iunie 1894.
In absența procurorului supremă : 

Jeszenszky Săndor, 
locoțiitorulă procurorului supremă,

După cetirea actului de acusațiune, 
acusatulă Simionă Nicoră cere, oă acusa să 
se cetescă și în limba română. Proeurorulă 
însă află de prisosă acesta, căci acusatii, 
cari cea mai mare parte suntă învățători, 
.„trebue să scie unguresce** Tribunalulă 
deci nu dă ascultare cererei acusatului Ni
coră.

Se începe apoi procedura de dovedire 
în decursulu căreia apărătorulă Popescu de
clară, că de-breoe aderența încriminată s’a 
publicată în 12 Septemvre și numai în 21 
Decemvre s’a făcută arătare contra ei — 
afacerea este prescrisă.

Proeurorulă cjice, oă este adevărată, 
ca datele aceste consună, însă dreptă obiectă 
de acusă s’a pusă declarația apărută în 1 
Ootomvre 1893, prin urmare nu pote fi 
vorba de prescriere.

Aici eă constată, că „Tribuna1* a pu
blicată aderența de două ori: întâia dată 
în 12 Septemvre, a doua oră în 1 Oo
tomvre.

Apărătorulă Popescu cjioe,- că acesta e 
trâba „Tribunei1* și oă din greșâla redac- 
țiunei, acusații nu potă să sufere, și cere 
scoterea de sub aousă a aousațiloră.

Tribunalulă retrăgendu-se hotăresce, 
că cererei apărătorului ’i se dă locu, fiindă 
.„Tribuna1* causa publicărei a doua, pe basa 
căreia s’a pornită proeesnlă.

Timpulă apropiându se de 1 <5ră, pre
ședintele amână pertractarea față de Bal- 
^eșă pe după amâch la 3 bre,

Proeurorulă anunță nulitate și cere 
amânarea pertraotării.

Apărătorulă Bussu se ridică să vor- 
bâscă. Președintele însă îlă face atentă să 
vorbescă unguresce. Bussu, după-ce a mai 
fostă odată întreruptă, continuă in limba 
maghiară, declarându, că se alătură la pro
punerea procurorului.

Despre sfirșitulă pertraotărei ve voiu 
avisa ou posta de mâne.

X.

Lemisiunea guvernului spaniolii.
In Madridă, oapitala Spaniei, dom- 

nesce de câte-va dile o adevărată revoluția, 
sși de alaltaerl a devenită starea atâtă de 
■critică, încâtu ministeriulă Sagasta a foștii 

silită a-și da dimisia. Istoria acestei orise 
pe scurtă e următorea:

Spania portă o luptă aprope despe
rată pentru asigurarea insulei Cuba, care 
e posesiunea ei, dâr nu are destulă putere 
financiară și armată, ca să ajungă la ună 
succesă favorabilă. De aceea guvernulă 
spaniolă printr’ună apelă s’a îndreptată 
cătră toți locuitorii țării, apțl de-a purta 
arme, ca să intre ca voluntari într’o ar
mată nou formată, și totodată a provocată 
și pe oficerl, ca în fruntea aoestei armate 
să plece la Cuba și să facă acolo ordine. 
Insă ministeriulă s’a blamată cu acestă 
apelă, deore-ce voluntari s’au însciințată 
fbrte puțini și, ce a indignată mai multă 
opinia publică, abia doi-trei oficerl s’au de
clarată a lua parte la acea espedițiune.

Piarele spaniole și-au manifestată pe 
față indignarea și mai ales „Epoca** „Globo**, 
„Resumen1* și „Heraldo** au atacată fără 
cruțare pe oficerl, cjicendă, că nu au simții 
pentru ondrea națiunei spaniole, ba i-au în
vinuită chiară și cu aceea, oă suntă lași. 
La acâsta toți oficerii garnisonei din Ma
drid u ținură sfată și hotărîră a șl răsbuna 
asupra redacțiuniloră aceloră cliare, cari 
li-au aruncată în ochi, că suntă lași. In 
16 1. c. aprâpe 300 de oficerl au intrată 
în redacțiunile d areloră „Glob** și „Resu
men**, bătură pănă la sânge pe toți redac
torii și colaboratorii, cari au fostă de față, 
sparseră și nimiciră totă ce le ajunse în 
mâni. Guvernorulă militară fu înounosciin- 
țată despre acestă scandală, numai după 
ce oficerii se retraseră în casarme.

Incidentulă acesta a făcută o ne mai 
spusă sensațiă în Madridă, și locuitorii fără 
deosebire erau pe part, a diariștiloră. Aceștia 
ținură a doua di o consfătuire, în care ho
tărîră asupra mSsuriloră, de luată în contra 
ofioeriloră. Oficerii, la rendulă loră, mer- 
seră în massă la guvernorulă militară din 
Madridă și pretinseră sâ-i apere contra ata- 
curiloră pressei. Guvernorulă le promise, 
că-i va sprijini, și numai decâtă scrise mi 
nistrului de râsboiu, că după ce conformă 
h-gei penale militare, crima comisă prin 
ofensarea ofioeriloră cade îu sfera judecă- 
toriiloră militare, să intenteze procedura 
judeoătorâscă militară contra tuturoră ace
loră diariștt, cari au ofensată pe oficerii 
spanioli. Ministrulă de resbelă așternu causa 
consiliului ministerială, care la rendulă său 
ceru părerea forului celui mai înaltă jude- 
torescă. Acesta declară, că cestiunea apar
ține incontestabila judecătoriiloră civile și 
trebue s6 ajungă înaintea curții cu jurați. 
Ministrulu-președinte Sagasta la acesta con
vocă oonsiliulă ministerială, care se alătura 
la părerea forului judecătorescă civilă, afară 
de miniștri de resbelu și de marină, cari 
sprijiniră pretensiunea ofioeriloră. Astfelă 
Sagasta declară, că între astfelă de împre
jurări nu mai pote rămână în postulă său 
și că înoă în decursulu cjdei îșl va da di
misia.

In deoursulă consiliului ministerială 
se întâmpla și incidentulă curiosă, că pe 
neașteptate și făr’ de a-se anunța, de-odată 
întră în sală mareșalulă Martinez Campos, 
însoțită de mulțl oficieri din garnisonă, și 
provocă între tumulte pe ministeriu să îm- 
plinâscă dorințele oficieriloră. Sagasta însă 
le comunică hotărîrea cabinetului, și la 
acesta oficierii se retraseră în olubuhî loră, 
unde hotărîră a provoca la duela pe toți 
acei cjiariștl, cari i-au ofensată, și a trage 
sorți, ca să se scie, cari dintre ei au de 
duelată cu cjiariștii.

Sagasta, după consiliu, merse la re
gină și îșl dădu dimisiunea, care fu primită. 
Nu se scie, că bre va fi viitorulă ministru- 
președinte ârăși Sagasta seu Martinez Cam
pos, cestă din urmă însă rugă pe regina, 
ca, pentru restabilirea ordiuei, să-lă nu- 
mâscă pe elă comandanții supremă alu 
Madridului, oare rugare regina i-o și 
împlini.

Acum întregă Madridulă e în fierbere 
și în așteptare cum se voră resolva lucru
rile. Redacțiunile <fiarel°ră suntă păzite de 
polițiști. Sagasta și-a anunțată dimisia și 
în cameră și în senatu.

Poporațiunea capitalei BucurescT.
Din raportulă biroului statistică ală 

primăriei din Bucuresol estragemă urmă- 
torele date asupra poporațiunei capitalei 
române.

sumă,

Femei
10.614Capi de familie . . .

Membri în familie . .
Totală după secsă . .
In

r>

an!
n n

n
nn n

n

Poporațiunea comunei BucurescI se 
ridică la suma de 232.000 suflete, 
care se descompune astfelă :

Bărbați 
48.857-
71.704—100.834 

120.561-111.448 
16.314— 
15.629— 
19,147- 
68.043— 
1.428— 

75.014— 
41.235— 

3.566 — 
746— 

83.176- 
20.272—

90.128—
14.598 —
15.256—

347 -
232 —

70.324 —
50.237—

verstă pănă la 7 
dela 7-14

„ 14-21
„ 21-70

„ „ de peste 70
Necăsătoriți . . .
Căsătoriți . . .
Văduvi prin decesă 
Divorțați .... 
Cetățeni români. .
Supuși streini . .
Nesupuși nici unei protec. 17.113— 
Ortodocși .... 
Catoliol, protestanți 
Mozaici ...................
Mahomedani . . .
Alte religiuni . . .
Soiu a ceti și scrie 
Nu sciu a ceti și scrie
DebitanțI de băuturi spirtose 1.830— 
Profesiuni liberale . . 2.061 —
Alte profesiuni . . . 28.202 —

Asupra acestui resultată avemă de 
făcută următorele observațiunl: controlândă

16.427
15,381
16.352
61.939

1.349
54.389
40.212
15.311

1.536
72.430
21.209
17.801
77.470
16.698
15.995

66
219

43.789
67.659

91
145

2.888

pe câtă ne-a permisă timpulă, o parte din 
lucrările de despoiare amă constatată, că 
în carnetele de recensămentă se găsesce 
înscrisă mai multă poporațiune, decâtă se 
vede trecută în foile de despoiare.

E forte multă probabilitate, oă aoestă 
lucru s’a întâmplată peste tbtă Capitala și 
putemă dâr afirma, că populațiunea recen- 
sată trebue să se urce pănă la 235.000 su
flete, pote și mai multă.

Din punctulă de vedere fiscală, acestă 
resultată e mai multă, decâtă satisfăcătoră. 
In adevără, la 1 Deoemvre, când s’a înce
pută recensământul^, fisculă număra în totă 
Capitala numai 19.087 contribuabili; dâoă 
față cu acestă cifră, vomă pune numai ci
fra capiloră de familie bărbați, pe cari 
ni-o dă recensământulă nostru și care este 
de 48.857, avemă deja o diferență simți- 
tăre și îmbucurătore; deosebirea acesta 
cresce însă enormă, dâcă față cu cei 19047 
contribuabili vomă pune cifra bărbațiloră 
în verstă dela 21 de ani (când după lege 
începă a fi impcsabili) și pănă la peste 70 
de ani, cifra care este de 69.471. Scădândă 
contingentulă anuală de recruți, scutiți după 
lege și oei pe cari fisculu nu-i pote urmări, 
totă rămâne o sumă respeotabilă de im- 
posabili.

Din acestă punctă de vedere, deci, 
putemă fi chiar mândri de resultatulă ob
ținută.

Telegramă particulara a „Gaz. Trans."
Clușiu, 20 Martie. In ultimulu 

procesă pentru aderențe pertractatu 
ieri la tribunalulă de aici, sistându- 
se procedura față cu autorii aderen
ței încriminate, pertractarea s’a con
tinuată după amec|i numai cu An
dreiu Balteșă, care a fostă condam
nată la 5 luni temniță ordinară pe- 
depsa cumulativă (cu cea din 1894, 
Decemvre 19 încependu). Din cau
țiunea „Tribunei" se subtragu 300 fi.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 20 Martie. Magnații 

liberali ținură o conferență, în care 
hotărîră se primescă modificațiunea, con
formă căreia ministerulă e gata a 
regula pe cale de ordinațiunî rapor
turile de dreptă religionară ale ace
lora, cari nu aparțină nici unei con
fesiuni recepte, nici unei confesiuni 
recunoscute ca legale.

Bânffy declară, că în casulă, decă 

conferență va primi modificarea, 
atunci guvernulă va încerca primirea 
ei în cameră.

Cu privire la reeepțiunea Jida- 
niloru, Bânffy declară, că atâtu gu- 
vernulu, câtă și cabinetulă va ține 
strînsu fără escepțiă la hotărîrile cu
prinse în proiectulă respectivă.

Contrarii proiecteloră bisericescl 
politice de asemenea ținură o con
ferență, și hotărîră a vota în gene
rală contra proiecteloru, dbcă înse aceste 
voră fi primite, atunci ei hotărîră a 
nu face greutăți primirei modifi- 
cărei.

Budapesta, 20 Martie. Partida in
dependentă candidbză în cerculu elec
torală Tapolcza pe Franciscit Kossuth.

DIVERSE.
Femei deputați. țliarulă „Atlantis** 

din New-York sorie, că Constituția din statulă 
Colorado din America dă dreptulă și la fe
mei să alâgă și sâ fiă alese pentru Camera 
deputațiloră. Pentru prima oră s’au alesfi 
anulă acesta la acâstă înaltă demnitate trei 
domne. PreseDța deputațiloră-femei a dată 
deja prilej ulă la diferite scene turbulente. 
Așa domna Kolly depuse în Cameră unti 
proiectă de lege, prin care se fixa etatea 
legală pentru căBâtoria femeiloră, în locu 
de 16,1a 21 ani. Pentru acestă proiectă au 
vorbită ou mare căldură și celelalte două 
femei deputate. Cu totă oposiția din par
tea deputațiloră, nici unulă nu îndrăsnea 
să combată proiectulă de lege, temendu-ee 
de urgia femeiloră, oare deja ocupaseră 
tote tribunele. In fine ună deputată avo
cată, cerendă cuvântulă, chee, oă proiectulă 
de lege cum este redactată lasă multă de 
dorită, de-6reoe interdioe căsătoria la fe
mei, care n’au împlinită 21 ani. Nu termi
nase încă deputatulă aoeste cuvinte, și fe
meile au făcută atâta sgomotă, în câtă pre
ședintele Camerei a fostă nevoită să sus
pende ședința. La redeschiderea ședinței 
ună altă deputată, luândă ouventulă, se su^ 
ou gravitate la tribună, propunândă uoă 
amendamentă, prin care cerea, ca etatea fe- 
meei pentru căsătoria să se fixeze la 50 de 
ani. Acâstă propunere provocă mare supă
rare între femei și, în mijloculă rîsului și 
ală sgomotului, se schimbară glume cam 
neouvinciose... țliarele orașului Denver, ca
pitala statului Colorado, suntă pline de de
talii despre mersulă politicei femeiloră de 
aoolo. Multe din ele suntă președinte de 
comitate, leaderl de partide, oratori de mee- 
tingurl. jurați, și ocupă diferite posturi in 
administrația. Intr’ună cuvântă, femeile au 
progresată în așa modă, înoâtă bărbațiloră 
le e târnă de ele. Guvernatorulă le res
pectă, democrații le apără, monarchiștii le 
lingușescă, er anarohiștii le urăscă, numiu- 
du-le trădătăre. Ori cum ar fi, femeia dom - 
nesce în Colorado. Femeile din statulă Ne
vada sâu Oregon, unde se bucură totă de 
acele drepturi, nu se potă compara cu fe
meile din Colorado, cari suntă în totă pu
terea cuvântului femei fin de silele. In garda 
națională nu s’au înrolată încă, dâr le vomă 
vedâ încă și prin căsărml. Unele facă pro
pagandă, spre a se forma regimente de fi- 
mei, și decă voră isbuti, voră fi negreșita 
primele femei soldați după Amazonele re
gelui Dahomei, ou deosebire numai, că na 
voră purta uniforma aceloră, iarna celă 
puțină.

Literatură.
Lumina, organă eclesiastico-didaotică, 

socială și literară, apare de 2-orI pe lună 
în Giula (Gyula) și costă pe ană 3 fl., pe 
*/., ană 1 fl. 50 cr. Redactoră: D. Vonigi, 
primă colaboratoră: Prof. Dr. Elefterescu. 
Nr. 5 dela 5 (17) Martie a apărută cu ur- 
mătorulă sumară: Necesitatea predioărei 
în b.serioă în timpulă presinte, de Prcf. 
Dr. Elefterescu; Predică poporală desp.e 
mărturisire, de Pr. G. Bodnariu; Ideia re- 
ligiunei la diferitele popore (fine), de I. 
Țioldane; Despre căsâtoriă, plăoerile și su
ferințele plăcerii familiare, de Prof. Dr. 
Elefterescu; Cronică; Concurse; Posta Red.

Proprietarii: Aurel ftiure^ianu.
Redactorii responsabilul Gregorîu Maîoru.
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Cursulâ pieței Brașovă*
Din 20 Martie 1895.

Vând.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101.75

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
S^ris. fono. Albina5°/U

9.72
9.68
5.76
5.75
131

60.-
100.75

9.76
9.72

5.89

Cursuiu la bursa din Viena.
Din 19 Martie 1895.

Renta uug. de aură 4°/0 . . .
Renta de cordne ung. 4% . . .
I ipr. oS.il. fer. ung. în aură 4y2°/o •
l-apr. căii. fer. nng. în argint41/2°/0

124.25
99.15

127.50
105.—

Oblig, cftil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr...................
LosurI din 1860 ....................
Ae-fii de ale Băn' ei austru ungari! 
A ții de-ale Băncei ung. de credită 
Acfii de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleoudorî.............................
MăicI imperiale germane . 
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de corone ausir. 4%. •
Note italiene.............................

125.40’
98.70
99.25

161.50
153.50
101 55
101 75
124.80
159.50

1097.-
472.—
405.25
9.75'/2

60.17%
123.20
48.87

101.75
46 50

Fouiard-Seide 60 kr.
bis fl. 3.35 p. ZRet. — japaneftfdje, d?hte- 
ftf<f?e etc. in ben neueften Deffiins unb fat
ten , foroie fdjmarje, roeifje unb farbige 
£fiennebei*g~Seide non 35 ft. bis 
fl. ț^.65 p. Zîîet. — glaft, geftreift, farrierf, 
gemuftert, Daniafte etc. (ca 2^0 verfdp (Jual. 
unb 2000 nerfdpb. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZRufter 
umgebenb. Doppeites Briefporto nad) ber 
Sd^meij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
(k u. k. Hofi.J, Ziicieh.

Traverse Dentrn zidiri
IBepou mare, ori și ce can

titate se află la

Thomas, Sclioeser & Galtz 
magazie «Ie fererie 
Brasovu în piață.

’ 650 2—4.

Oi’ele sie cassă sleia 8—1. @®®

Atelier l nou de pălării și căciuli
Brașovu^ strada. Orfanilorfi Mi*. 3»

©

Giro-Confo
la. ba^ca 
Austro-Uugară.Si«

„ALBINA"
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE EC0N0MIÎ

FILIALA

J
Cec-Conto
la. postă
Nr. 505.

5k d

I

Am ondre a aduce Ia cunoscința onorat, publică, că cu- 
începutul lunei Martie am deschișii 
unu atelierii nou ie palmi și căciuli 

pentru bărbați și copii.
Noulă meu deposits este bogată asortată cu 

pălării din cele mai moderne, mai solide și mai cu 
atâtă în privința calității mărfei, câtă și a

totil felulu de 
gustu, așa că 
Iprețuriloră 

moderate; depostulu meu consureză cu ori care altă depo
sits de pălării dela noi.

Dispunu tot-odată și de unu depositu bine asortată de 
feiurite cilindee forte fine și moderne, apoi pălării de celă 
mai nou fasonă francesă. germanii și vieneză.

Cilindrele cumpărate dela mine se calcă cu ferul gratuită.
Primescă tot odată ori-Ce reparaturi, ce cadu în specia

litatea pălăriiloru, esecutându le promptă bine și ieftinii
Cu deosebire recomandă binevoitdrei atențiuni a on. d-nii 

preoți asortimentulă meu bogat î de pălării preotesei atâtti 
părose, câtă și linse, precum și căciuli preotesei, perâse, 
fbrte bune și trumose.

Pentru sesonnlu de veră voi ave și unu depositu «Ie 
păBâl’îâ «Ie paie, asupra căruia de pe acum îmi permită a 
Ve atrage atențiunea.

Rugându-me de sprijinirii1) D-Vostră multă prețuită, suntă
cu distinsă stimă

Vasile Meșotă,
fost conducătorii timpii de 10 ani în magazinul!! 

de pălării ală d-lui G. Ollinger.

Ite ori pren
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Avemu ondrea a recomanda on. publică pentru

Sesonulu de primăvară și vară 
fabricatele nostre dân lână curată, recunos
cute ca solide, și anume:

Stofe de rocuri și pantaloni, confecționate 
în Cheviottl ȘÎ Kamnig'arn, stofe Cheviotu din lână 
veritabilă, Cheviotu dm Scoția.

Stofe de pardesiuri z
Stofe «le U.nfifOfl*fine În Tricotu și Kammgarn. 

Diferite postavuri ȘÎ stofe «lîrstite, de ca
litate bună și forte trainice, pentru săteni și tcoooml.

E®le«Suri pentru bărbați, asortimente bogată.
Plapome de vară (așa numite Minister) moi, 

flexibile și trainice, din lână englezescă.
Covore

menții.
De 

bune și 
numai
ne și solide, și corespunde pretensiuniloră în pri
vința modei și gustului.

3^-’ Căete cu mostre stau la disposiție.
Ne rugămă de cercetare numărdse.

Wilhelm. Scherg & Cie.

și Jțâsie «Ie podim, mare asorti-

6re-ce 
none 
lână

amu măritu și completată cu cele mai 
mașini fabrică nbstră, întrebuințându 
curată, putemu litera mărfuri b u-
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PrÎMSCS depuneri spre fructificare [18 lâl© 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlțtffl polițe comerciale Cil 5’!îV
fflllltl împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarî (fl (j°|0; 

(lesiliiile 
nit

0

credite în cont corrent ±^1“^avantagi6se 

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6D|o'

cnniDera șl vMe Miii și hârtii de valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

“r.° ......'.............................................................................. '

ciiiiwera 2^“mai n r w J 1JC I

ciuta, BSComptBzh cupone 
cuta tt Bfficte româns;

ulii celă înpnnnnni ni nlntț pe piețele din țeră și 
mlantă llluduljdll Dl streinătate,

■ »«■“ însărcinări ie tacă
MID magazine și locuri libere de depou, !LA 

sân strada <3ă,riî Wr. 45, care, situată nemijlocită lâng;\ 
gara drumului de fierți de statu, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TirîlTIDOPD ’n calitatea sa ca representanță principală a so- nfpiltn 
plllliulJUU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului IU 

BPlltPll QQifTllPQPl Tlfl înotă sub condițiunile favorabile, parti- pullllll dol^uldll jiu Vluțd culare a acestei societăți.

Onorabileloru administration! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5°'o ale „Albinei" 
si Se ciiroi'u cupone Hi- riscumperă semcstrulu făi-ă nici o 

sleti-agere, și cari se află sic vetislnre în cursul ililei a bursei 
slin SSusIapesta, în piese sie 5410, flOOO și 8000 sie corone. 
ComparsSnslu cursurile și proslusulu celorlalte efecte inșii- 

Rene, se psite susținea cu totu slreptulâ, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°lo 
suntu «iță relativii cele mai ieftine iști totoslată mai 
prosluctive slin efectele cotate la bursa slin ISuslapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin valorea celă puțină întreită a ipoteceloră pe baca cărora 
se esmitii, prin fondulă specială de asigurare a scrisuriloră 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
‘ 6 *

A

Oipeie de esssă siefia O—l

I

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


