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Petițiunile comîtatelortL în dietă.
Brașovu, 17 Martie v. 1895.

După mari și multe discuțiuni 
asupra scandalurilor!! și abusuriloră 
electorale dela Neutra, veni în cele 
din urmă la rendu în dieta ungu- 
rescă și discuțiunea asupra faimdse 
loru petițiuni ale comitateloru pri- 
vitore la „înfrenarea agitațiunii oră 
de naționalitate “.

Discuțiunea asupra acestora s’a 
începută în ședința dela 28 Martie. 
După ce raportorulu Horvath Bela 
recomandă spre primire hotărîrea 
comisiunei petiționare, de-a se preda 
aceste petițiuni guvernului „pentru 
luare aminteluă celu dintâiu cu- 
ventulă cunoscutul agentă Pazmandy 
Denes. El a și fost pentru acea ședință 
aprope singurulu vorbitori! la obiec
tului acesta. Din moduli! înse, cum 
Pazmandy a începutu seria discu- 
țiuniloru, putemîi vede, că aceste au 
se fiă caracteristice în felulu loru.

Scopulu petițiuniloru, cjise Paz
mandy, este de-a se lua măsuri în 
contra agitatoriloru. Intregă patria 
simte lipsa unei acțiuni, deore-ce 
starea de afil e ne mai suportabilă. 
Față cu agitatorii, națiunea se pre- 
sentă ca fiindă în defensivă.

După aceste cuvinte introduc
tive, vorbitorului începu se spună, 
că cești unea de naționalitate e ar- 
detbre cu deosebire față de Români, 
deore-ce la ei s’ar face și o agita
țiune din afară. Mai alesu se teme 
d-lu Pazmandy, nu cumva cestiunea 
acesta să devină o cestiune interna
țională și de aceea ar trebui, după 
părerea lui, ca guvernului se aibă 
în vedere în prima liniă „agitațiu
nile din BucurescI**,  căci pedepsirea 
culpabililoru este numai unu mij
locii de represiune, der prin asta nu 
se saneză relele. *) Nu vă temeți câtă va trăi colegulă

nostru Andreiu Balteșă. — Culegetorulă.Etă, cam cari ar fi în specialii 

dorințele d-lui Pazmandy: Față cu 
România se se procâdă ast-felu, ca 
ea însa-șî să suprime tendințele ir- 
redentiste și Liga se se ștergă de pe 
fața pământului. Se se ia apoi tâte 
măsurile posibile, prin cari se se 
împedece lățirea agitațiunei în strei- 
nătate. Spre scopulu acesta cere in
troducerea poliției de stată, care se 
fiă concentrată în „ținuturile agi
tate1*.

Vorbesce apoi de șcblele con
fesionale și (jice, că acestea trebue 
puse sub stricta inspecțiune a sta
tului; limba maghiară, geografia și 
istoria se se propună în tâte șcâlele 
unguresce și în direcțiă maghiară. 
Esamene de maturitate se nu fiă er- 
tatu a se face la fiă-care șcâlă me- 
diă confesională, ci se se înființeze 
în seopulă acesta o comisiădin partea 
statului.

Acestea ar fi în reasumată mă
surile, prin cari crede d-lu Pazmandy, 
că s’ar putâ „înfrâna, agitațiunile de 
naționalitate11. Cele efise de elă au 
foștii deplinii aprobate și de cori- 
feulii partidei „naționale1*,  contele 
Albert Apponyi, care încă scăpă 
câteva cuvinte în cestiunea acesta.

Din tâte se pote prevede, că 
discuțiunile în materia de față voru 
decurge în armonia perfectă. Când 
e vorba de-a se lua mesuri de opre
siune față eu poporele nemaghiare, 
deputății unguri sciu se fiă de acordu ; 
nu se manifestă între ei deosebire 
de vederi, ori de partide, căci ma- 
ghiarisarea și revna de-a distruge totă 
ce nu e ungurescu este idealulu, ca- 
re-i unesce pe toți.

Vomă ave ocasiunea de-a re
veni asupra actualeloru discuțiuni 
din dietă, cari ne voru da, de si
gură, o dovadă mai multă despre 
marea dușmăniă, ce domnesce în 
tabera maghiară față de Români.

CRONICA POLITICĂ.
17 (29) Martie.

De ce natură e patriotismulă maghiarii ? 
Faptul0 acesta îlă ilustrâză în modă forte 
potrivită fliarulă „Pofâflt**  din Praga, în- 
tr’ună articulașă, scrisă din incidentulă or- 
dinațiunei ministrului Percz8l, în cestiunea 
colectărei pentru monumentală lui lancu. A 
ridica acestui bărbată ună monumentă, 
(Jice numitulă diară, însâmnă astădl în Un
garia „trădare de patriău. Apoi publicândă 
ordinulă draconică ală ministrului de in
terne, „Politik**  dice: In modulă acesta se 
violeză de cătră guvernulă ungară simță
mintele de pietate ale poporului română. 
In chipulă acesta se pângăresce în modă 
oficială memoria unui luptătoră fidelă îm 
păratului. Și acâsta într’ună timpă, când 
au de gândă să-i ridice rebelului Kossuth 
o statuă monstră în reședința Budapesta. 
Acesta se numesce adl „patriotismă ma
ghiară !**

*
In ședința de alaltăeri a camerei ro

mâne, ună deputată pretinse înființarea de 
consulate române în Brașovu și Timișora. 
Ministrulă de esterne, Lahovari, răspunse, 
că ună asemenea pasă s’a făcută deja pe 
timpulă ministerului lui Brătianu. Comer- 
ciulă română până acuma n’a manifestată 
nici o dorință în acestă direcțiune. Decă 
însă se va impune trebuința de a înființa 
acele două consulate, atunci ministrulă va 
începe pertractările necesare.

*
Din Berlină se anunță, că fiarele ger

mane comenteză în diferite moduri vorbi
rea împăratului Wilhelm adresată cătră 
prințulă Bismark. Mai bătătore la ochi 
este împrejurarea, că împeratulă declara, 
că nu se adreseză la Bismark, ca la băr- 
batulă de stată, ci ca la oficeră. — ErI 
s’a ținută în Reichstag alegerea de preșe
dinte. A. fostu alesă ou 183 voturi baro- 
nulă de Boul.

Brașovu, 17 (29) Martie 1895.
In numerulă fâieinâstre de alal

tăeri amă adresați! o întrebare d-lorii 
I. Russu-Șirianu și G. Bogdanu-Duică, 
ȚiariștI și pe câtă scimă colabora- 

tori ai „Tribunei**,  cu privire la soirea 
ce amu primit’o din Sibiiu, că dânșii 
au avută nisce conferențe cu d-lu 
Jeszenszky Sandor, șefulu poliției se
crete.

liltă ce răspunsă ne dau ei în
tre soirile cailei din „Tribuna**  de 
ac]i 17 (29) Martie:

„Gazeta Transilvaniei^ în numărulă 
său de adl face casă mare din faptulă, că 
amicii noștri domnii Russu Șirianu și G. 
Bogdană Duică s’au întâlnită, din întâm
plare, într’ună restaurantă din Sibiiu, cu 
fostulă proouroră Dr. Jeszenszky Sândor. 
Bănuindă, printre șire, cum îi este obi- 
ceiulă, diarulă brașovână întrâbă, că din a 
cui însărcinare și ce au vorbită amicii noș
tri cu actuala „mână drâptă**  a lui Banfîy ?... 
Satisfacemă dorința „Gazetei**.  Din însăr
cinarea nimărui, deore-ce nici nu puteau 
să scie că voră vorbi ou fostulă procuroră, 
care a dată peste dumnea-loră în restau
rantă, unde mâncau. Că ce au vorbită, 
amicii noștri au adusă la cunoscință celoră 
pe care ii interested personală. Să pună în 
foie ce au vorbită, credemă că ar fi fostă 
o lipsă de modestie: nici fostulă proouroră 
nu i-a interwievată pe dânșii, nici d-loră 
pe slujbașulă maghiară. N’a fostă deci o 
convorbire intenționată și dâoă „Gazeta**  
și din atâta aruncă bănuell miserabile asu
pra unoră diariștî cari au dată deja pieptă 
cu proourorulă maghiară, și voră da și pe 
viitoru,*)  — credemă că chiar puținii ceti- 
t£fl. căroră organulă brașovână se msi 
adresâză, cuvinte de indignare numai la 
adresa colegiloră noștri din Brașovă potă 
să aibă, vădându-i atâtă de răutăcioși, er 
pe corespondentulă loră ună erou... în tufă.

înainte de tote bate la ochi în 
acestu respunsu, că domnii din ces
tiune s’ascundă ârăși la spatele unui 
6re-care consorțiu de amici, despre 
care mărturisimu, nu scimu ce seți- 
nemfi. Nn scimă decă sub „amicii 
noștri**  se înțelegă amicii foiei, ori

FOILETONULU „GAZ. TRANS.**

Rosa uitată.
Narațiune istorică, de Silvestru Frey.

(4) (Urmare).

In cjiua următore sosi Eudoxia Rasu
min la Zarskoje-Selo.

Ea era în adeverii frumosă, căci po- 
sedea acelă demonicii farmecă, care atrage 
cu o putere indescriptibilă. Negrii ei ochi 
aruncau focă, rîsulă ei răsuna seducătorii. 
Ființa ei mândră-escentrică electrisa pe 
orl-cine.

Seopulă și-lă urmări a Eudoxia Rasu- 
min cu atâta prudență, câtă și răbdare. 
Decă ar fi încercată să-lă seducă pe Țară 
prin cochetăria, de sigură, că ostenela i-ar 
fi fostă zadarnică. Nicolae nu era omulă, 
care să se lase a fi captivată printr’ună 
mijlocă atâtă de banală. Ea începu deci 
din contră cu aceea, că în îmbrăcăminte 
era câtă se pâte de modestă și în întrâga 
ei ființă câtă se pote de reservată. Și pe 
lângă tâte aceste ea se ținea, ca o umbră, 
de Țară. Dâcă elă mergea unde-va, ea-i 
urma când numai putea, său apărea fără de 
veste înaintea lui.

Și ochii ageri ai împărătesei nu scă
pau nimicii din vedere, căci ea avea privirea 
unei femei, care-șl iubesce bărbatulă și care 
se nisuesce din tote puterile să-și asigure 
posesiunea lui.

In odăile, cari duceau la terasă, se 
afiau multe persone. Număroșii dspețl, cari 
petreceau în castelă, erau adunați aici fără 
de nici ună scopă. Fiă-care îșl petrecea 
timpulă după propria-i plăcere, și înainte 
de tote fără de stricte observanțe de eti
chetă. Așa dispusese voința Țarului, care 
doria, ca âspeții săi se se simtă ca acasă.

Impărătâsa observase în timpulă din 
urmă,, că modulă, în care îșl petreceau os- 
peții, luase ună caracteră cu totulă parti
culară. Mai ’nainte, din considerația față 
de ea — pentru-câ numai acuma începea 
se vorbâscă mai binișoră rusesce — se 
vorbia în aceste conveniri tot-dâuna nem- 
țesce. Acâsta încetase, de când Eudoxia 
Rasumin se afla în Zarskoje-Selo.

— „Și D-Văstră cântați ?**  întrebă Ni
colae, când într'o sără Eudoxia Rasumin 
se aședase la pianO și începu să atingă 
clapele, căutândă încetinelii să-și reamin- 
tâscă o melodiă.

— „Puținteii!**,  răspunse ea, „și ou

prea grațiăsa permisiune a Majestății Vos- 
trău....

— „De sigură1*.
Acum cântă densa ună cântecă. Atâtă 

melodia, câtă și textulă aveau ună timbru 
curată slavică. Gea dintâiu răsuna aci cu 
tristeță melancolică, aci cu o fantastică și 
învăpăiala sălbătăciă. Și la acâsta se po
triveau apoi perfectă și vorbele, cari formau 
conținutulă. Mai alesă accentuau ele, cu o 
posomorita desperare acea împrejurare, că 
poporulă slavică se află încă totă într’o 
stare, care corăspunde atâtă de puțină pro
priei sale puteri. Acâsta —se dicea în textă, 
— vine de acolo, că omenii ascultă de in- 
fluințe streine. Numai atunci, oând aceste 
voră fi delăturate, călcate în picidre și alun
gate peste granițe, va deveni mare și sânta 
Rusiă. Să nu se întârdie numai de-a se face 
înoeputulă cu sabia în mână și cu stâgulă 
desfășurată.

împărătesei i-se părea, că fiă-oare din 
aceste cuvinte e îndreptată în contra ei. 
Privirea ei căcj.n asupra Țarului, care stetea 
fârte aprâpe de piană.

Ochii lui ardeau cu fooă tainică. Elă 
părea răpită de-o însuflețire, ce-lă cuprin
sese cu o putere elementară. Impărătesa 

îșl puse mâna dreptă pe inima, ce-i bă- 
tea tare.

— „Catastrofaîncepe**,  murmura dânsa 
cu ună tonă perită: „în curând se va de
cide, dâcă voi învinge ore, seu dâcă feri
cirea mea se va sdrobi!**

4.
In Zarskoje-Selo lingăii dela curte și 

servitorimea îșl șopteau în taină multe de 
tote. Țarulă petrecea fiă-oare oră liberă, 
în care se putea retrage dela afaoerile sta
tului, în societatea învăpăiatei femei, care 
sta aici ca ospe. Nu era nici o îndoâlă: 
Eudoxia Rasumin se apropia totă mai multă 
de țînta dorită. . Din fața ei se esprima o 
siguranță de învingere, și că este conscie 
despre sucoesele ei.

Ast-felu, trecură câte-va dile pline de 
viâță vide și varie, ca și care nu mai dom
nise în castelulQ, de alt-felă atâtă de li
niștită.

Generalulă de Klinger observa, ou o 
neobosită atențiune evenimentele, ce se des
fășurau aici.

— „Câtă de multă trebue să sufere 
Majestatea Vostră !“ dise elă, când fu odată 
ârăși martoră, că Eudoxia Rasumin făcea 
să strălucescă farmecele ei de sirenă îna- 
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colaboratorii dela fâiă, ori este vorba 
de-o grupare de amici, deosebită de 
grupulfi amiciloră foii, adecă cum 
s’ar cjice de unu grupu în grupu.

După modulă cum se presentă 
d-nii Russu și Bogdană trebue se 
admitemu casulu din urmă, de-drece 
d-loru evită de o parte de a se numi 
„amicii f6iei“, de altă parte „cola
boratorii foiei'4, prin urmare nu re- 
mâne decâtu se credemu, că se dau 
ca amicii unui anumită consorțiu de 
amici, căci ar fi absurdă a presupune 
că voru să se înfățișeze ca amicii 
lorii proprii.

Acâsta resultă și din modulu 
caracteristică cum d-loru se încercă 
a se scote de sub răspunderea, ce în 
casulu de față cade fără îndoielă 
asupră-le, ca români.

„Ca ce au vorbita11 cu Jeszenszky, 
„care a dată numai așa din întâm
plare peste dumnealoru în restau
rantul au adusu — 4^ca ei — rJa 
cunoștința celoru, pe cari îi intereseză 
persona.u11.

Va se fiică suntu anumițl omeni, 
cari au unu „interesă personală14 de 
a sci ce au vorbită d-nii Russu-Și- 
rianu și Bogdană Duică „din întâm
plare44 cu căpetenia poliției secrete 
a lui Banffy. Aceștia au der o pro- 
tiă la intimitatea numițiloră d-nî, 
după ce dânșii numai lor au aflată 
cu cale a-le împărtăși secretulă con- 
vorbirei cu d-lu Jeszenszky.

Pote fi indiferentă pentru cei 
mai mulțl cui îi dau mai mare în
credere domnii din cestiune, der nu 
este indiferentă pentru amicii „Tri
bunei44, când doi membrii ai redac- 
țiunei acestei foi desvdltă o neobici
nuită abundanță de modestiă, tă- 
cendă tocmai în casulu întâlnirei și 
convorbirei loră cu celă mai decla
rată dușmană ală causei române.

Este și rămâne în totă casulă 
lucru surprinfiătoră, că d-nii Russu- 
Șirianu și Bogdan-Duică n’au aflată 
cu cale să vestescă pe cetitorii „Tri
bunei® măcară printr’o scurtă no
tiță, că au dată față cu faimosulu 
ex-procuroră și că acesta etă cu ce 
scopă a venită la Sibiiu, ori etă cu 
ce gândă se portă.

Căci bine se chibzuimO. Decă 
d-lă Jeszenszky nu căuta să-i dis
tingă tocmai pe d-loră cu amabili
tatea sa și decă „din întâmplare“ 
acesta tăbera peste o masă din res
taurante, la care ar fi șecțută alți 
Români din Sibiiu, cari nu făcu 
parte din câta amiciloră d-loră, ce 

n’ar fi trebuită să afle atunci a doua 
fii obștea cetitore a „Tribunei44 des
pre trădarea ce se pune la cale?

Gena, ce i-a cuprinsă pe domnii 
din vorbă, că „Gazeta44 face „casu 
mare44 din faptulă întâlnirii loră cu 
Dr. Jeszenszky Sandor, o pricepemă; 
ceea ce nu pricepemă însă este „mo
destia44, cu care d-loră s’au ținută 
față de acestă „slușbașă maghiară44 
pănă într’atâta obligați, în câtă nici 
măcară despre presența sa în Sibiiu 
n’au aflată de bine a vesti publiculu 
românescă.

Ori dâră interesele personale, 
cari au fostă în jocu, li-au impusă 
acestă atitudine?

Atunci cu atâtă mai multă avemă 
causă se fimă nedumeriți asupra pur
tării d-loră la acestă „convorbire 
neintenționată44, cum o numescă. Nu 
vădă dloru, că atunci când nisce 
fiiariștl români discută c’ună Je- 
szensky cestiunl de „interesă per
sonală44 și ținu a ascunde acesta 
înaintea publicului, bănuielile nu 
mai potă fi înlăturate?

„Casă mare44 n’amă putută se 
facem ă din întâlnirea unui Russu- 
Șirianu și Bogdană-Duică cu Dr. 
Jeszenszky, pentru că nici persânele 
nici trecutulă, nici posiția loră ac
tuală nu ni-ar îndreptăți la acesta. 
Der facă dumnealoră înșiși din acea 
afacere ună casă destulă de gravă 
pentru lealitatea procederii loră ca 
fiiariștl față cu publiculu română, 
prin râspunsulu echivocă, nesinceră, 
confusă și nesatisfăcătoru ce-’lă dau.

La afirmările corespondentului 
nostru, că d-nii Russu și Bogdană 
au conferită fiă-care în parte cu d-lă 
Jeszenszky, și că au vorbită despre 
politica nâstră și personele ei mar
cante, precum și despre relațiile 
Ardeleniloru cu Liga, d-loră nu răs
pundă nimicu, ceea ce dovedesce, că 
„din întâmplare'4 nu le potă răs
frânge.

Tocmai cu privire la acâsta însă 
era lipsă se ne dea lămuriri și fiind
că vedemă, că d-loru tindă a reduce 
casulă la o simplă conversația de 
birtă, îi provocămă din nou de a 
se justifica față cu publiculă română, 
dândă publicității ceea ce au vor
bită cu șefulă poliției secrete.

In ce privesce învinuirea, că noi 
amă fi ridicată contra d-loră „bă- 
nueli miserabile44 și pline de „rău
tate44 suntemă dispensați, credemă, 
de a răspunde la ea, după ce acei 
domni nu ni-au dată nici pănă în

ținu să afle causa, pentru care era postată 
acolo straja. Der tota atâtă de constantă 
se zădărniceau și opintirile sale. Se părea, 
că vălulă, ce zăcea peste acestă secretă, 
nu va pute fi nicî-odată delăturată. Una 
naturelă, ca ală lui Nioolae ala Rusiei însă, 
cu greu putea fi liniștită într’o ast-felă de 
situațiune. Obicinuită de-a împlini voința 
sa cu o energiă de feră, ela se vedea de
odată înaintea unei stavile, pe care nici 
chiar puterea sa nu-o putea învinge. Acesta 
era causa, că unii în ascunsă își bateau 
jocă de dânsulă Satire circulau, în cari se 
descria, cum bărbatulă, care voia să dea 
porunci întregei lumi, nu pote afla nici mă- 
oară din ce causă își îndeplinesce în apro
pierea sa imediată ună soldată datoria 
de pază.

La aparență, dânsulă uitase de acestă 
afacere. Nicî-odată nu vorbia despre ea. 
Der în internulă său ardea mai departe 
sub spuză schînteia aprinsă. Trebuia numai, 
să sufli cenușa, pentru ca să-i vecji erum- 
pendă mânia în totă puterea ei primejdiosă.

Fiă-care se ferea de acesta. Se părea, 
ca și când printr’o învoială comuna s’ar fi 
ajunsă la acâstă hotărire. O opreliște, a 
cărei desconsiderare ar fi atrasă după sine 
cea mai strictă pedâpsă, n’ar fi putută fi 
urmată într’ună modă mai minuțiosă.

(Va urma.) 

fiiua de afil satisfacțiă pentru insul
tele și acusările mișelescl, ce ni le-au 
făcută în „Tribuna44 pe basa unoră 
afirmări false născocite de ei.

Nici n’amă mai trebui să stămă 
de vorbă cu ast-felă de omeni, decă 
nu ni-ar impune o datoriă mai în- 
naltă națională de a veghia asupra 
celoră ce se petrecă în sînulu nos
tru.

Adunarea generală a „Albinei41.
Sibiiu, 27 Martie n. 1895.

Astădl s’a ținută aici adunarea gene
rală a celui mai vechiu și puternicii dintre 
institutele nostre de credită.

In vederea obiecteloră importante 
dela ordinea dilei: urcarea capitalului so
cială și modificarea statuteloră, — partici
parea cercur’loră interesate a fostă estra- 
ordinară. S’au depusă la cassele institutului 
1550 acțiuni, adeoă peste jum’tate, âr la 
adunare au participată în persână 44 ac
ționari, cari au representată 1426 acțiuni 
cu 336 voturi.

Președintele consiliului de adminis
trare, D-lă directoră seminarială Ioană 
Hannia, deschide ședința și constată, că 
adunarea generală este capaoe de a lua 
concluse valide, fiindă representați acțio
narii și aoțiunile în numărulă recerută de 
statute.

ConstituiDdu-se biroulă, se alegă de 
notari D-nii Dr. Nicolau Vecerdea și Dr. 
C. Diaconovich, âr de soontatorl D-nii Dr. 
A. Brote și Dr. I. Beu.

Direotorulă eseoutivă, D-lă Part. 
Cosma, dă cetire raportului direcțiunei și a 
comitetului de supraveghiare, apoi bilan
țului pe anulă 1894, care se aprobă.

Fiindă raportulă direcțiunei deja pu
blicată în acestă fâiă, ne mărginimă la ur- 
mătorele date. Din profitulă netă de 
121.667 fl. 94 cr. s’a distribuită ca divi- 
dendă fl. 16, — de acțiune, adecă în to- 

i tală fl. 48.000, — s’a dotată fondulă spe
cială de reservă cu 38.201 fl. 94 cr., care 
astfelă se urcă la 164.256 fl. și fondulă de 
pensiuni cu 8000 fl., care ast-felă ajunge 
la suma de 88.811 fl. 96 cr. Din realitățile 
institutului s’au amortisată fl. 4000, — dr 
pentru scopuri culturale și de binefacere s’au 
votată 6.400 fl. 07 cr.

Suma acâsta s’a distribuită după cum 
urmeză: 1) Asociațiunei transilvane pentru 
trebuințele scolei de fete fl. 1000; 2) Sco- 
lei elem. de fete a „Reun. fem. rom. din 
Sibiiu14 fl. 300; 3) „Reuniunei române de 
cântări din Sibiiu44 fl. 200; 4) „Reuniunei 
pentru înfrumsețarea orașului Sibiiu44 fl 100; 
5) Institutului pentru îngrijirea morboșiloră 
din Sibiiu fl. 100; 6) „Reuniunei pompie- 
riloră44 din Sibiiu fl. 100; 7) ’„Reuniunii
higienice din comitatulu Sibiului fl. 50; 
8) Institutului pentru alimentarea săraci- 
loră din Sibiiu fl. 50; 9) Pentru tipărirea 
manualeloră la scola comercială din Bra- 
șovă fl. 500; 10) Internatului „Reuniun.
femeiloră rom.44 din Brașovă fl. 200 ; 11)
„Asociațiunei pentru sprijinirea învățăcei - 
loră și sodaliloră români din Brașovă44 ca 
taxă școlară â 4 fl. pentru 50 de învăță
cei fl. 200; 12) Fondului pentru ajtutorarea 
studențiloră morboșl la gimnasiulu din 
Brașovă fl. 100; 13) Fondului studențiloră 
miserl dela gimnasiulu din Blașiu fl. 100 ; 
14) Fondului studențiloră miserl dela gim- 
nasiulă din Bradă fl. 100; 15) „Reuniunei 
pentru înfrumsețarea orașului Brașovă44 fl. 
100 ; 16) „Reun. pompieriloră din Brașovă 
fl. 50; 17) Societății academice „România 
Jună44 ain Viena fl. 1C0; 18) Societății 
academice „Petru Maioră44 din Budapesta 
fl. 100; 19) Incendiațiloră din Săcele (dațl 
deja) fl. 50 ; 20) „Reuniunei de agricultură 
din ccmitatulă Sibiiului44 fl. 100; 21) Gre- 
miului comercială din Sibiiu, în scopulă 
susținerei unui cursă practică de contabili
tate fl. 50; 22) Alumneului din Timișora 
fl. 100; 23) Fundațiunei de pâne „N. Zsiga44 
în Beiușă fl. 100; 24) Pentru procurarea 
serului difterică, (dațl deja) fl. 100; 25) 
La disposițiunea direcțiunei ca ea să-i 
distribue în cursulă anului curentă. 3450 fl. 
07 or. Totală 6400. 07,

Dela înființarea sa, „Albina44 a votată 
din profitulă netă deja 38.621 fl. 18 cr. 
pentru scopuri filontropice și culturale.

După fixarea prețului marceloră de 
presență (la centrală cu 5 fl. âr la filială 
ou 3 fl.) adunarea generală a treoută la 
desbaterea proiectului pentru modificarea 
statutelorti, care s’a primită cu o mică mo
dificare, propusă de D-lă 1. M, Moldovanu, 
în favorulti funcționarilorti.

După aceste a urmată la ordinea 
(filei propunerea direoțiunei pentru urcarea 
capitalului socială ală institutului. Fiindă 
acestă condusă de interesă pentru cercuri 
mai largi, vomă comunica tote părțile sale 
esențiale.

Adunarea generală decide urcarea ca
pitalului socială cu fl. 300,000 prin emi
terea de 3000 acțiuni de câte fl. 100. Fiă- 
care acționară are dreptă să opteze cu pre- 
țulă nominală de fl. 100 pentru atâtea ac
țiuni nouă, câte acțiuni vechi suntu trecute 
pe numele lui în cartea acționariloră. Aba
teri dela condițiunea, ca aoțiunile vechi să 
fiă transcrise pe proprietarulă actuală, se 
potă admite numai la erecjl. Insă și acestă 
escepțiune se va putea admite numai 
pănă la terminulă fixată pentru insinuarea 
optării.

Prețulă acțiuniloră se va răspunde în
5 rate trimestrale de câte 2O°/0, și anume : 
la 1 Iulie 1895, 1 Octobre 1895, 1 Ianuarie 
1896, 1 Aprilie 1896, 1 Iulie 1896. Se 
potă plăti însă și mai multe rate de
odată.

Aoțiunile nouă nu voră participa la 
dividenda anului curenta, ci acționarii voră 
căpăta numai 5°/0 interese după capitalulă 
răspunsă dela sosirea baniloră la cassă pănă 
la ultima Decemvre a. o. Voru participa 
însă la dividenda pro 1896, din < are mo
tivă ratele IV. și V. se voră răspunde cu 
5°/o interese dela 1 Ianuarie 1896.

Acțiunile, pentru cari nu voră opta 
acționarii vechi, se vorti reserv. pentru 
aoei acționari, cari voră voi să-și procure 
mai multe aoțiunl, decâtă voru avâ în cjiua 
insinuării prime. Prețulă îlă va fixa direc
țiunea și se va răspunde de odată. Termi
nulă pentru optarea primă să fixâză pe 15 
Iunie a. c., âr pentru a doua îlă va 
fixa direcțiunea numai în cursulă lunei 
Iulie a. c.

Acțiunile nouă se voră data din 1 
Iulie 1896, se voră estrada numai după 
presentarea celoră veohi, sub numeri iden
tici cu ale celoră vechi în uniml, deciml 
și sutimi, plasă 3000.

După luarea acestui condusă, în urma 
căruia „Albina44 peste scurtă timpă va dis
pune de o avere propriă de peste unu mi- 
lionă de florini, adunarea generală a efec- 
tuită alegerea membriloră direcțiunei în 
locurile devenite vacante prin eșirea — 
după ansienitate — a D-loră Alex. Lebu 
și P. Nemeșii. Resultatulă votului a fostă 
următorulă: D-lă Al. Lebu a primită 263, 
D-lă Petru Nemeșii 203, âr d-lă O. Tilea 
104 voturi. S’au declarată deci realeșl pe
6 ani, D-nii A. Lebu și P. Nemeșă.

Cu acestea s’a încheiată a 22-a adu
nare generală a „Albinei44, care a pusă 
basele pentru desvoltarea în stilă mare a 
acestui institută și ast-felă va rămânâ o c|i 
memorabilă în analele progresului econo
mică ală Româniloră de dincoce de 
Carp ați,

La temniță. Alaităerl a plecată din 
Timișora la Vață d-lă Dr. V. Branisce, ca 
să-și facă osânda de doi ani de dile. „Drep
tatea44 spune, că într’ună șiră lungă de tră
suri oondamnatulă a fostă însoțită de prie
tinii săi și de membrii redacțiunei pănă la 
gară, unde a fostă întâmpinată oe ună 
mare numără de inteligeuțl, bătrâni și ti
neri, domul și dame, atâtă din Timișăra, 
câtă și din provinciă. Intre aceștia erau 
d-nii: frații Mocsonyi, Coriolană Brediceanu, 
Emanuilă Bngurenu, Petru Truța (advocată 
Aradă), George Ardeleana. (advocată Timi
șora), Dr. Paulă Jurma, o deputațiune a Ro
mâniloră din Lugoșă, Petrea Uălciunariu, o

intea ochiloră acelei femei, pe ală cărei 
bărbată umbla sS-ltt prindă în lății.

— „Dumnedeu scie!44 der acâsta to
tuși nu mă va reține dela împlinirea dato- 
rinței mele. De alt-felă eu n’am încă niol 
o causă de a acusa seriosă pe bărbatulă 
meu. E adevărată, că elă stă sub influința, 
acelei femei, der în adorațiunea ce i-o arată, 
nu zace până acum nici o vătămare a da- 
torinței, ce o are față de mine44.

— „Der dâcă dânsulu se va decide 71

în defavorulă Majestății Vâstre44 cuteză să 
observe generalulă.

— „In acestă casă, amice, decisiunea 
mea e luată. Eu voiu părăsi îndată acâstă 
țără, de care și așa nu mă lâgă nimica alta, 
decâta iubirea față de soțulă meu!44

Meditândă, o ascultă generaluiă, der 
nu răspunse.

Puținele ore libere, de cari dispunea 
acum împărătâsa, le folosia mai alesă pen
tru de-a cerceta tainicula și misteriosulă locă 
din parca. Ca de o putere magică era atrasă 
într’acolo. I-se părea, ca și când acestă rnioa 
petecă de pămentă, cu adânca și singura
tica pace, ce era răspândită peste elă, va 
trebui să decidă încă odată asupra sorții sale.

Nicî-odată nu întâlni ea nici vre-ună 
omă, afară de strajă, care cu pași meoa- 
nicl își făcea prescrisa datoriă.

Intr’aoeea Țarulă se nisuia în con
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mulțime de tineri eto. Când trenul ti a ple- 
oată din gară, puternice „Să trăâscă**  lis- 
bucniră din tote piepturile la adresa con
damnatului.

— o—
Noulii redactorii responsabilă alu 

„Dreptății". Fostulă redaotoră responsabilă 
ală „Dreptății**,  d-lă Dr. V. Branisce, ple- 
oândti la temniță în Vață, looulă d-sale l’a 
ocupată cu cjiua de ieri d-lă Dr. George 
Candrea, rămânendă d-lă Branisce numai 
editoră ală diarului. D-lă Candrea publioă 
și iscălesce ună articolă întitulată „Scopulă 
loră1* în oare arată țînta, ce s’a urmărită 
cu înființarea „Dreptății*.  In articolulă is
călită de d-sa, d-lă Candrea dice între al
tele : „Credă, că nu mai e nevoiă să spună, 
că eu nu stau în serviciulă nici unui omu, 
nici unui grupă de omeni, ci în singurulă ser
viciu ala causei românești. Dâoa numai ună 
momentă s’ar fi născută nedumerirea în 
mine, că eu nu lucru așa cum gândescă, și 
că ceea ce soriu, n’ar fi în consonanță cu 
prinoipiile de cari suntă condusă în ces- 
tiunea nâstră națională, atunci nici-odată 
nu mi-ar fi trecută prin minte să ocupă 
postulă, ce mi s’a încredințată1*....

—o—
Esundări. Din tote părțile se anunță 

mari vărsări de ape în urma timpului mole, 
ce a urmată dintr’odată și care a făcută să 
se topâscă uriașii troeni de nea de prin văi, 
câmpii și munți. Din Oradea-mara se scrie, 
că Crișulă a esundață așa de tare,, încâtă a 
ruptă zăgazurile și apa s’a vărsată în par
tea orașului numită „Prundă**.  Apa Mure
șului încă cresce fârte tare. In Deva s’a 
vărsată peste partea mai josă a orașului, 
alungândă pe locuitori din case. Rîulă 
Eega amenință cu mari pagube prin esun- 
■dare. Rîulă Sava, cum se telegrafiază din 
Agramă, s'a vărsată peste o mare parte a 
orașului, întrândă apa prin case și ridicân- 
du-se la o înălțime de ună metru. Orașulă 
e încungiurată de unu adevărată oceană 
de apă.

—o —
ErășI seratele literare. (Intimpinare). 

„'Neîntrecutulă**  logicians și literată.... ală 
„Tribunei1* din Sibiiu (vecțl Nr. 61); din 
causa prea cufundatei sale cufundaturi scien- 
țifioe, n’a înțelesă niti atâtă din stilulă oo- 
respondinței mele, că eu am întrebuințată 
■cuventulă „madame“ în sensă ironică. Dom
nia sa crede, că numai elă singură pe 
lume are dreptulu de „monopolă1* asupra 
'literaturiloră, logiceloră, etc. etc......Ce ar
dice ia asta madame Diderot și madame 
■d’Alembert?! — aca Nr1 2.

— o —
Nonă cancelaria de advocată. D-lă 

Dr. Ionă Marciacu aduce la cunoscință, că 
și-a deschisă cancelariă advocațială în Al- 
ba-Julia (strada Teiușului Nr. 149).

—o —
Procesă de pressă. In cestiunea pro

cesului de pressă intentată deputațiloră și 
redactoriloră dela „Magyarorszâg1*,  Ludo- 
vică Hollo și Nicolae Bartha, pentru de
făimarea fostului guvernă Wekerle, preșe
dintele camerei ungare încunosoințâ pe ju

■ dele de instrucțiă în afaceri de pressă, că
■ camera a suspendată imunitatea numițiloră 
■doi deputațl. In urma acâsța judele de ins
trucția a citată pe Hollo și pe Bartha pen- 
itru 4 Aprilie la investigația.

— o —
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol- 

■dovanu. AdI au aparută și se pună în 
vencjare Memoriile lui Vasilie Moldcvană in- 
tr’o broșură elegantă, de 11 cole, formată 8°. 
Prețulă unui esemplaru e: 50 cr. seu 1

■ coronă, plus 5 or. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francă 50 bani. 
•Comandele se facă la adresa: Traiană H. 
Popă, publicistă, Brașovă (Brasso). Coman
dele se efectuescă promptă și sigură. Do
ritorii de a poseda acâstă prețiosă seriere, 
suntă rugați a grăbi cu procurarea ei la nu
mita adresă. Esemplare pe oredită nu se 
trimită.

—o—
2. Unii I2că pentru poporU. Ca atare se pote, 
recomanda MOLL’S Franzbrantwein și sare 
care întrebuințate regulată vindecă durerile de 
încheiaturi și răceli. Prețulă unei sticle SO kr. 
■Se pote căpăta (filni04 prin poștă dela farma- 
■•cistulu A. Moli, liferantulu curții din Viena

Uniunea și prima discuțiâ asupra 
cestiunei române.

(Din capit. VII ală publicației d-lui Jancso Benedek 
„Szabadsâgharczunk es a Dakoromân tdrekvâsek* 1) 

(Fine.)

Kossuth, înainte de tâte, declară în 
acâstă vorbire, că elă este omulă libertății 
și prin urmare i-ar plăoâ, dâcă toți cetă
țenii aoestei patrii, fără deosebire de limbă 
și religiă, ar gusta tote drepturile și liber
tățile (Fariseismă golă — Nota Trad.) Da, 
însă între diferitele rasse de popore suntă 
la ordinea cjilei astfelă de agitațiuni, oarl 
se opună dreptului și libertății comune, pre
cum și unității patriei. Guvernulă are cu
noscință, că între valahimea din Ardâlă se 
facă agitațiuni conjurătore, cari vină de 
dinafară, de acolo, de unde vine totă fe- 
lulă de lucru contrară Maghiarului (Kos
suth reflectâză aici la Viena). Nu ounosce 
în de ajunsă raporturile actuale și pe băr
bații din Ardâlă, dâr scie, că în trecută 
s’au comisă din partea aristocrației păcate 
grele, numai câtă păcatele aristocrației din 
Ardâlă nu potă fi căușele agitațiuniloră, 
de-drece aoele păcate au înoetată acum, și 
apoi mai e clară și aceea, că urmările pă- 
cateloră trecutului, nu potă fi șterse în 
timpă de 24 6re. Guvernulă a promisă, că 
în timpulă celă mai sourtă va scote, prin 
lege, pe Români de sub hierarchia ser- 
bâscă. Separarea trebue să se întâmple, de- 
orece o reclamă împrejurările, dâr nu o lo
gică în ea, căc-I e ună conceptă absolută 
nelogică, a măsura religia după limbă. E 
greșâlă, că concetățenii noștri de limbă ro
mână își identifică așa de multă limba și 
religia, înoată, când vorbeseă pe dreptulă 
contra hierarchiei sârbesc), nu observă în 
propriulă loră sînă apăsarea hierarchiei, 
deși aoâsta este așa de multă lățită, încâtă 
o parte a preoțimei loră este tot-odată și 
guvernă politică. Decă domnii aceștia ar 
pricepe, că nu este chiămarea loră, de-a 
forma guvernă politică, ci ca să orâscă pe 
poporă mai morală și mai desvoltată, atunci 
multe lucruri ar sta cu totulă altmintrelea, 
fiindu-că sortea fiă-cărui poporă zaoe în 
mână rea, unde preotulă este mai multă 
decâtă preotă, adecă, dâcă tot-odată eser- 
oită și putere politică.

Aoeste păreri ale lui Kossuth despre 
rolulă preoțimei române, suntă interesante. 
Suntă interesante, de-orece și adl ele suntă 
actuale. In faimosulă său câutecă „Deștâp- 
tă-te Române1*,  Andreiu Mureșianu cântă : 
„Preoți cu crucea ’n frunte, căci oștea e 
creștină!**  Și cine ar cuteza să dioă, că preo- 
țimea română a devenită necredinciosă aver
tismentului lui Mureșianu?....

Din partea română — continuă Kos
suth — se folosesce cu mare predilecțiune 
espresiunea acâsta: poporă. Dâr nu e po
poră totă ceea ce se numesce poporă. In 
numele aceluia e forte greu a vorbi. De 
curendă Eutimiu Murgu a ținută în Carașă 
o adunare poporală, în care s’a hotărîtă, 
ca Românii să aibă căpitană deosebită. 
Acesta e tocmai, ca atunci, când Serbii își 
ceră Voevodă. E lucru de sine înțelesă și 
naturală, ca dre-care teritoră, ce se nu
mesce comitată, să aibă ună funcționară 
supremă, numescă-se elă fișpană, căpitană, 
ori Voevodă ; însă ca să se împartă într’o 
țâră funcțiunile după rasse, esto o ideiă, ce 
duce la răsturnarea unității țării?! In Un
garia numai o singură cale este pentru li
niștirea spiriteloră și pentru fericirea fiă- 
cărei rasse de poporă a patriei, și acâsta 
e, oă nime să nu cugete și să nu facă ni- 
mică spre realisarea unui pasă, care cu
prinde în sine ideia, că Ungaria nu este 
ună stată, ci în ea diferitele rasse potă 
să-și pretindă state diferite. Pe basa acâsta 
Ungaria se descompune, seu hotăresce sabia. 
Unitatea pote fi numai pe basa, dâcărecu- 
noscemă, că pe temeiulă unității Ungariei 
fiă-care omăsă fiă egală în dreptă, libertate, 
datorințe și înaintea legei. Insă decă Ser- 
bulă, Slovaculă, Valahulă pretinde esistența 
unui stată-deosebită, atunol nu pote fi uni
tate. Elă (Kossuth) nu vede mântuirea pa

Tuchlauben 9. In depourile din provinciă să se 
ceră espresă preparatele lui Moli, provădute cu 
marca de contravenție.

triei în balanțarea rasseloră de popore una 
față cu alta, ci în drepturi și libertăți co
mune. Serbii își ceră Voevodă, așa-dâră și 
Valahiloră să le dămă oăpitană, oa aceia 
să fiă cu Maghiarii contra Serbiloră, căci 
adl așa este, âr mâne se potă întoree con
tra Maghiariloră. Dâcă este greșâlă în o 
direcțiă, care duce la dismembrarea Unga
riei, atunci să n’o importămă și între ce
lelalte rasse de popâre.

Kossuth dâră nu reounosce ca basă 
a guvernării, principiulă „divide et impera**.  
Resultatele guvernării austriace l’au învă
țată, ce felă de urmări pote ave așa ceva 
pentru unitatea statului. înaintea lui uni
tatea statului e basă sfântă și neatacabilă, 
însă pe basa acâsta voesce a garanta fiă- 
cărui esercițiulă dreptului și ală libertății, 
ba nu e dușmană nici chiar la desvoltarea 
individuală a poporeloră de diferite limbi. 
Nu crede de necesară a restrînge acesta, 
pănă când nu conduce la disolvarea uni
tății Btatului.

Așa cugeta în timpulă acesta Kossuth 
(Multe absurdități cugeta! —Nota Trad.) 
și fiă-care politică maghiară de ceva sâmă. 
Insă audiatur et altera pars! Cum cugetau 
în privința acâsta Românii?

La întrebarea acesta a răspunsă Băr- 
nuță în faimosa sa cuvântare, ținută la 
15 Maiu în Blașiu, cuvântare, care desvoltă 
totă atâtă de clară, s’ar putâ cpce totă 
atâtă de tipică gândirea Româniloră, ca și 
Kossuth a Maghiariloră.

„Maghiarii dică Româniloră — dise 
Bărnuță — că adl e 4,ua libertății. Și pe 
sâma nostră este pusă scaună la masa li
bertății. Venițl, de ședețl acolo! Puteți fi 
și voi amploiațl, încependă dela comitată 
pănă la cancelaria curții ; luațl parte la 
tote oficiile politice și militare, dâr numai 
aceia, cari scițl unguresce tocmai așa, ca 
și cei născuțl Maghiari. Adl e diua drep
tății pentru toți, der duceți totdâuna cu 
voi ună Maghiară, ca să aibă cine vorbi 
în causa vostră cu judele. Acjl e clma l* 1- 
minei, școlele țării suntă deschise și pe 
sâma vostră — învățațl, cultivați-vă, dâr 
numai în limba maghiară, fiind-că acesta o 
pretinde unitatea statului.

recâștiga

„De bună sâmă, acesta nu e libertate, 
fiind-că libertatea adevărată la niti o națiune 
nu este alta, decâtă libertatea națională. Ce 
va folosi libertatea pressei, când acelă Ro
mână, căruia îi va veni minte să apere in- 
teresulă națiunei sale, va fi improcesuată 
și osândită. Ce va folosi ministeriulă res
ponsabilă, chiar și în casulă, dâcă miniștri 
ară fi toți Români, când ei nu voră îm
brățișa națiunea română șî interesele ei. 
Cine ar putâ ave ilusiuni față de înălțarea 
culturei nâstre, oând ei o spună în publică, 
că sub Corona ungară nu potă fi mai multe 
națiuni! Ce va folosi Românului egalitatea 
înaintea legii, când elă nu pâte vorbi acolo, 
decâtă cu gura Maghiarului. Promită șter
gerea iobăgiei. Dâr acesta nu e ună dară 
ală Maghiariloră, ci necesitatea imperiosă 
a timpuriloru, și oare se va face deopotrivă 
cu uniune, sâu fără uniune.

„Ei pretindă, ca limba statului să fiă 
cea maghiară. Der cu ce dreptă ? Cu ce 
dreptă pâte cjic0 — într’ună stată, în care 
locuescă mai multe națiuni — o națiune 
cătră alta: numai eu sunt statulă, numai 
limba mea pote fi limbă diplomatică. Uni
tatea limbei într’ună stată poliglotă, în 
care loouesoă mai multe națiuni, n’o pote 
pretinde nici statulă, nici unitatea legisla- 
țiunei, nici ușurința guvernării, ieftinătatea 
sâu iuțimea ei, niol starea culturală a al- 
toră limbi, ci numai tirănia și intenția fără 
Dumnedeu, ca libertatea națiuniloră să fiă 
răpită, pentru-ca să potă stăpâni asupra 
loră... Priviți la acâsă massă a românimei, 
care în numele întregei națiuni strigă: nu 
mergemă la masa libertății maghiare, căci 
bucatele de pe ea suntă înveninate; nu 
ne dămă țâra și limba, căci dâcă le-amă 
pierdută odată, mai multă nu ni-le putemă 

!**.

DIVERSE
Statistica Evreiloră. Dintre 1.300 mi- 

lione de omeni, ce locuescă pămentulu, 
suntă cam 800 milione păgâni, 337 mili- 

âne creștini, 156 milione mahomedani și 
numai 7 milione Evrei, dintre cari 3 jum. 
miliâne suntă în Europa. Cea mai mare 
parte din aceștia locuescă în Rusia, care 
numără 1.220.000, Austria are853.300, Pru
sia 284.500, restulă Germaniei 192.000; 
ce mai rămâne din cifra totală este răs
pândită în totă Europa. In Franckfurt pe 
Maina vine ună Evreu la 15 creștini, în 
Prusia 1 la 73 creștini. In Sacsonia suntă 
puțină Evrei, în Suedia și Norvegia vine 
1 Evreu la 6.000 creștini. Mai caracteris
tică este numărulă Evreiloră în Francia, 
Anglia și Belgia, unde suntă emancipați și 
se bucură de tote drepturile civile și poli
tice, căci descresoe mereu pe când din 
contră în țările în care Evreiulă este mai 
puțină liberă și este persecutată și despre- 
țuită, numărulă loră cresce mereu. După 
ună raportă ală misionarului Kruger, esistă 
33 societăți, cari se ocupă numai cu învă
țarea poporului lui Israilă. Ele numără 
200 misionari. Dela începutulă secolului 
actuală s’au botezată aprope 20.000 de 
Israelitl.

Fenomene naturale miraculose. La 
o depărtare cam de 10 ore de Boston, în 
Texas, se află ună Iacă mare, a cărui apă 
este așa de acră, încâtă nu se pote gusta 
nici de omeni, nici de animale. Ea conține 
acide de fieră, de magnesie, de alaună și 
puciosă în mare cantitate. Ună altă feno- 
menă nu mai puțină interesantă este o in
sulă în întindere de câte-va sute de pogone 
în mijlocul oceanului paoifică, care formâză 
cataracta fluviului Jedowstroin. Intrâgă 
insula este acoperită cu isvdre calde, cari 
țișnescă fără întrerupere.

Trenu pe ghiață. Voindă să întrebu
ințeze puternicele pături de ghiață, care 
au învelită apa rîului Volga, inginerii din 
Rusia au aședată de-asupra gheței rânduri 
de șine pănă la stațiunea Urală. Mai în- 
tâiu au pornită pe șine o locomobilă, și 
după-oe s’au convinsă, că ghiața nici nu 
mișcă, au transportată apoi a doua oră lo
comobile cu încă vre-o 460e vagâne de 
povară. De atunci între țărmurii dela aoelă 
locă ală Volgei este o regulată comunica- 
țiune de trenă.

L ăH ra f îs ră.
Alumnii seminariului gr. cat. din 

Gherla, constibuițl în societatea bisericâscă- 
literară „Alexi Șincai**,  anunță, că în cu- 
rândă voră scote de sub țipară, în limba 
română, și toinulu alu treilea din Cate- 
chismulii de Jos. Deharbee, care va costa
1 fl. 60 or. Din tom. I tote esemplarele 
s’au trecută, âr din tom. II mai suntă dis- 
jonibile. Doritorii de-a avâ însă tote trei 
tomurile suntă rugați a-se insinua, pentru 
ca să se potă retipări și tom. I.

*
In tipografia G. A. Lăzăreanu din 

BucurescI (Str. Episcopiei 3) a apărută: 
George Steplionsen (inventatorulă loco- 
mobilei și ală căiloră ferate), viâța și ope
rele sale. Conferință ținută în ședința pu
blică a societății sciințifice literare „Tine
rimea Română1*,  urmată de o dare de sâmă 
asupra societății de ajutoră reciprocă a 
funcționariloră căiloră ferate române, de 
Ionă G. Neamțu. Prețulă 1 leu.

*
In Institutulă de editură Ralian și 

Ignat Samitca din Craiova a apărută: Nove
le țârănesci și Noii căsetorițî, comedia în
2 acte, — precedate de portretulă autorului 
și de ună studiu critică asupra operei sale, 
de Georg Brandes, traduse de I. Hussar. 
Prețulă 30 bani (15 cr.)

*
Poesii. O frumosă colecțiune de poesii, 

datorite d-lui Ionă N. Romană, a apărută 
în editura librăriei Carol Muller din Bucu
rescI (Calea Victoriei 53). Conține vre-o 
70 de poesii și costă esemplarulă 2 lei 
50 bani.

*
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. Prețulă 1 leu 50 bani.

Proprietarii: KBb». Aurei ^îure^ianu.
Redactorii responsabilă: ©regorâu
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CursuSu Sa bursa din Viena.
Din 28 Martie 1895.

.Renta uDg. de aurii 4°/0 • • • 123.95 
Renta de corone ung. 4% . . . 99.15
Tmpr. căii. fer. ung. în aurti41/2o/o • 126.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 104.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 153.—
Renta de hârtie austr................. 101 45
Renta de argint austr..................101 50
Renta de aur austr................................. 124.40
LosurI din 1860 .......................... 157.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1083.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credite. 471.50
Acț-ii de-ale Băncei austr. de credit. 410,50
NapoleondorI.................................. 9.70
Mărci imperiale germane . . ■ 59.85
London vista....................................122.45
Paris vista.................................. — .—
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.20
Note italiene.................................. —.—

tidei, la administrațiunea apaduc- 
tului.

StatutulG referitorii ia procurarea 
apei din apaductulu orășenesc!!, se 
pdte căpeta la aceeași administra- 
țiune.

Brașovă, 20 Martie 1895.
669,1-2 Magistratul orășenesc^.

Fondata ISîfi. BJfiploinată. B883.

OETTINGER & Co., Zurich, (Elveția). franeS'dMorio
Ipaxticixlazri clireot 1st ZDoxxxioil oii si ce ele

outățl 
outâți 
ontățl 
outăți

în 
în 
în 
în

stofe 
stofe 
stofe 
stofe

imprimate pentru Dame 
de fantasie pentru Dame 
pentru copil ....................
pentru Domni ..ăl

â
â 
â 
fi.

14
4% 
62’/2 
22%

cr. metru
cr.
cr.
cr.

Cursuia pieței Br*asovu„
Din 29 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fonc. Albina5%

9.66 Vend. 9.69
9.60 Vend. 9.65
9.67 Vând. 9. 74
5.74 Vend. 5 85
1.30 Vend.

59 40 Vend. —.—
1C0.75 Vând. 101.75

Scbutzmarke.

n 

n
Asortiment mare în stofe practice și forte elegante pentru Domni Dame.

g

La cerere franco. Gravure de modă colorate gratis.

Nr. 3897—1895.

PUBLICAȚIA'
asupra statorirei și încassărei chiriei pen

tru apă pro 1894 și 1895.

Conspectele de conscriere și sta- 
torire asupra aceloril partide, cari au 
de a solvi chiria pentru apa pro 1894 
și 1895 zăcu din 8 până inclusive 16 
Aprilie a. c. în biroulO administra- 
țiunei apaductului, spre esaminare. 
Acele partide, cari prin statorirea 
chiriei apei se simții nesatisfăcute, 
au de ași ascerne pană în 23 Aprilie 
a. c., observațiunile scripturistice subs
crisului magistratei.

Dela partidele acelea, cavi nu 
reclameză și cari pănă îu 30 Aprilie 
a. c., nu vorfl solvi chiria de apă 
statorită pentru durată din 1 Ianuarie 
1894 pănă 30 Iunie 1895, se va in- 
caasa acesta chiria, pe cale de ese- 
cuțiune asemenea unui aruncă co- 
munalu.

Solvirea chiriei acesteia de apă 
are se se facă, pe lângă așternerea 
libehilui chiriei de apă imanuatu par

cari au. efectu escelentă în contra tu- 
turoră boleloru de stomachu, suntă unii 
meclîcaancntu Meapei’atw «Se 
BSpsă. jpeB&ts’si ®a'i-ce casă, la 
lipsă de apetitii, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machu, flegmă, găibinare, grefă și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bați! și sigurii de vindecare.

La bolele indicate s’a constatatii 
picăturile Mariazeller ca celu mai bunii 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4© CB’. Sticla îndoiții 
de mare Î’O CB\ Espediția centrală 
prin farmacistulil CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroru embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
z e u g e die E c h t h e i tu cu sub - 
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v îi : farmaciile ZwZ. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemcn, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Both, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

BW" Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei a 
a 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Gi ro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

'A’eBeffoH 
Bfr. as.

Cec-Conto la S”1 
postă nr. 969.522 Giro-Conto 

la banca 
imp. germană._____________

JACOB L MDLERg
BrasovtL Piața nare Nr. 1. Sibîin.

și vimle monede, hârtii de vaiere, devise după 
cursulu 4'1®’ ce^° mai mare — respective celu mai mică; 

fi’Sscsafiaajsea’ă fără fidea w Retragere totaa feBioIia 
de esagaăase;

sconteză polițe comerciale indigene și streine eu înlesnire și cu 
o dobândă culanta:

efectueză mcassări de poflițe, asignațil, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de vaiere, losuri, nwaiede pănă 
la 90%;

predă asâ^natfii pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftinii, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de feaneă spre fmeOficarc în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5°/o- Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fondare 5% al0 „Albinei“, institute de credită și 
economii, precum și scrisuri fondare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcțî aducă 53/4 interese; 

asigură forte ieftină ©ri șă CC EosaiW la sorțiri cu câștigulu 
celu mai mică, contra difereuții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,4 50,
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(Este ună proverbe vechiu.)
Aceste proverbe se potrivesce la stabilimentului meu celu mare, care cum

pără cantități mari de mărfuri; avendfi cheltuieli puține pofti vinde și eftinu.
f •''inotorn pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 

v un tn.yui.5JI u nu s’au mai vedutfi pănă acum, pentru ci-oitoră, nefrancate.

Stofe imbpăcămBîite.
Peruvien și Basking pentru inaltulii cleru, stofe prescrise pentru uniformele func

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

Cine voiesce a cumpăra postavuri efiine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu proțuescu nici câtil cusutulU croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky m BrOnn. (Manctatern Austriei.) 
gterit>aiiie»tu de jtoslavurl jieste '/, mil&oiiie HSoi-ăiii. 

cr®' Trimiterea numai cu ramburse.
fin nn frninnnn cumPUrătorii de agențl și mamulari, care sub spitz marca „Marfa lui 
nil nn l HnLf Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelii de dmeni eu nu vfindu ' MU MU IUI UUUlf suj, njcj o conjiție marfă. 629,9 24.
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Prafarile-Seidlitz aie iui Moli
Veritabile smesuai, «Secă iâăeare cusliă eate pB-ove^attss. eu itiai*ca  «te 

apes-as'e a Hai A. M®tB și csb siaKsges-ieB-ea sa.
Prin efectulil de lecuire durabilă alil Prafuriloru-SeidIitz de A. Moli în contra greu- 

tățiloril celorii mai cerbicdse la stomachu și pântece, în contra cârceilorii și acrelei la sto
machu, constipațiunei cronice, suferinței de ficatu, congestiunei de sânge, haemorhoideloru și 
a celoru mai diferite beie femeescî a luată acestii medicamentă de casă o răspândire, ca 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulu unei cutiiorigiiiale sigilate I fl, v. a.

Falsficațiile se vorti urmări pe cale judecătorescă.

și sot® a lui M®lln 
Veritabilii nymaț L^Xirr,v'Uula oumarca desoutire ?i 

Franzbranntwein-ulfi și sarea este forte bine cunoscută ca unu remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotată) alină, durerile de șoldinâ și reumatismu și a altoru urmări 
recelă Prețul» unei sticie-oHginale plumbate 90 cr.

CU

cu 
de

v

w
V AC1

fi

fi

Bpă de gwă-SailScyB M IfcIL
(Pe basa de nalron Acid-salicilic' )

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și /v 
adulț.1, asigureză cesfă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinț.iloră. Pre- C. 
țulă sticlei provedute cu marea de apărare a lui A. Moli 60 cr.

'Sli-tmăteresi. prin
Fsurasaeâstalo A. jVWOj, S 

c. și r. fmisora ala curții iiuuenale Viena, TucMbh 9 § 
Comande din provincia se efectueză jlilnicu prin rambursa poștală.

La deposite se se cerii aiumutîî preparatele provedute cu iscălitura și marca t’ 
de aperare a lui A. M.0LL. Q

Deposite în Brașovu : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor» Both, Fr. Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &, A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 51 
Geisbe^gar. 9—59 V

Casă, de exportă de ciasornice helvețiane
regulate acuratu Specialitate:

ÎS.

&« Ciasoriiice-Goidih Remontoir 
M ti» pentru Domni și Domne, lucrate forte 

finu și precisă.
Aceste ceasornice au capac-ă escelentă și ele

gantă, care suntă asemenea ca și cele de aură, ar- 
tifîciosă ciselate. Cu deosebire atragă atenția asupra 
calității mașinăriei de o construcție escelentă, că 
nu pdte pătrunde prafă, și suntă ceasornice cu multă 
mai superidre ca cele pănă acum aduse la venclare.

Pentru fie-care ceasornicu dau garanțiă de 3 
ani că va umbla regulată și certificată cu numărulă 
ceasornicului.

Prețulă unui ceasornică cu capacă dublu fp fl. 
Prețulă unui ceasornicu cu capacă triplu ’S' fl.

Unu lanțu Goldin, esecutare elegantă, fasonă după 
plăcere fi fl. S® ea’.

ft

©

Cu cap acu triplu ț
Ciasornice <le danie 4S W.

Pentru amploiații căiloril ferate și de navigație, cunoscutele ceasornice X 
Roskopf-Remontcir anker, capacti curată nikel acurată regulată fi® fiS.

Lanțu de nikel potrivită cu amuletii eleganții fi fi. S® ea-.
SingurulU depou pentru monarchia austro-ungară 

LEO^S SILBE^BERG, Ș
Wien, ff. ®'Se§seSaBB5aB,kt S. 0663,8—6

Tipografia A, Mureșianu, Brașovu.


