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Unii atentată semnificativii.
Brașovu, 21 Martie v. 1895.

In cea mai mare apropiare a 
palatului din Buda s’a severșitu astă 
nopte, precum ne anunța firulă te
legraficii, unu faptă, care aruncă o 
lumină drastică asupra stăriloră de
solate, ce s’au creatu în statuii! un
gară prin politica tendențidsă și sub
versivă a esclusivismului de rassă.

Unu (țiaristu ungurii a încer
cată să arunce în aeru monumentului 
lui Hentzi de pe piața s-lui George 
din Buda. Atentatulu nu și-a ajunsu 
scopulu numai din causă, că făptui- 
torulu a foștii surprinsă fără de veste 
de unu polițiștii tocmai în momen- 
tulii, când aprinsese fitilulu, care 
avea se producă esplosiunea. Elti ve- 
dendu-se observată a luat’o la fugă 
și astfelii și-a pierdutu din vedere 
obiectivulu, er esplosiunea a urmatu 
într’o depărtare mai mare, așa că 
monumentul)! n’a foștii atinsudeea 
Detunătura grozavă înse a făcută se 
se cutremure tote clădirile de juru 
împrejură.

Atentatorulii, ne care l’a prinsu 
poliția, este acelu Ziariștii aiuriși 
săptămânale „Olvasd“, care nu de 
multi! a foștii condamnată la șese 
luni închisore de statu pentru lesă- 
Majestate. Motivulu faptului lui va 
fi fostu deră în primulu rendO răs- 
bunarea, împrejurarea însă că și-a 
alesu ca țîntă a atentatului seu toc
mai acelu monumentu, atâtă de ur
gisită de șovinismul^ maghiară dom
ni toră, denotă pănă la ce gradă a 
înfierbântată spiritele acelă sistemă 
de ațîțare dușmănâsă în contra tu
turora reminiscințeloră din trecută, 
cari nu convină nisuințeloră despo
tice de esterminare ale politicei es- 
clusiviste maghiare.

S’a asigurată de atâtea orî după 
pactulă dela 1867, că uitate voră fi 
dușmăniile, ce au esistatu la 1848 

între Maghiari și armata împeră- 
tâscă de-o parte și între Maghiari 
și națiunile celelalte de altă parte, 
că de aici încolo se va lucra numai 
pentru împăcare și bună înțelegere, 
prin care să se vindece pe deplină 
ranele din trecută.

Tote asigurările de feliulă acesta 
au rămasă însă vorbe găle și cumcă 
au rămasă așa, vina o portă numai 
politica acea esclusivistă, agresivă, 
care în îngâmfarea puterii tinde la 
divisarea armatei și la desnaționali- 
sarea poporeloră nemaghiare și care 
se îndreptă ast-felă și în contra sen- 
timenteloră, atacândă mai alesă re- 
miniscințele istorice, pe cari se în- 
temeieză aceste sentimente de pro- 
priă demnitate și integritate.

Cel oră cari dorescu să niveleze 
totă, se dărîme tote monumentele, 
să răstărne toți sfinții, cari pledeză 
pentru ună trecută, ce le aduce 
aminte de îndatoriri neplăcute și 
cari prin acâsta nivelare forțată vo- 
iescă se pregătescă „statulă națio
nală “ visată de ei, în care toți să 
simță numai cum simtă ei, nu li-se 
va pâră nici decum surprinȚetoră 
atentatulă dela Buda.

Mici n-U 2. fie mirată, că într’ună 
timpă, când se tolereză și se aproba' 
ca guvernulă să ia nisce măsuri 
atâta de dușmandse, ca aceea pri- 
vităre la afacerea colectării pentru 
monumentulu lui Iancu și să le ia 
într’ună modă ce vatămă atâta de 
multă simțulă națională și amorală 
propriu ală unui poporă, care a 
adusă și aduce atâtea jertfe pe al- 
tarulă patriei, și când ’i se răsplătescc 
astfelă credința sa în vremuri de 
restriște, s’a putută întâmpla, unu 
atentată ca celă dela Buda.

Elă a venită pote tocmai la 
timpă, ca se avertiseze pe cei de 
susă și se-i facă să cunâscă odată, 
că politica vindicativă, resbunătâre 
și destructivă de acți, ce ’și afla nu- 

tremântulă de căpeteniă în purtarea, 
în faptele și întrelăsările guvernului 
ungurescu, nu pote duce decâtă la 
disoluțiune și la anarchiă.

CRONICA POLITICA.
21 Martie.

Din Roma se anunță lui „Wiener Corr.11 
că oposițiunea din camera italiană se pre- 
gătesce a da ministrului președinte o lo
vitură. care să-i nimicăscă gloria odată 
pentru tot-dăuna. Cum va face-o aedsta, se 
ține încă seoretă, numai atâta se scie, că 
Cavalotti s’a eprimată cătră aderenții lui, 
că a ajunsă în posesiunea a astfelă de 
documente, cari voră dovedi în celă mai 
evidenta modă amesteculă lui Crispi în 
scandalulă Panamino, și specială în cestiu- 
nea Herz-Reinach. Cavalotti are însă de 
gându să pășâscă cu descoperirile lui pe 
scena parlamentului italiană numai imedi
ată înainte de votare, așa ca se ia elicei 
diariste italiane mituite totă posibilitatea 
de-a slăbi impresiunea descopeririloră sale. 
Și Giolitti a promisă publicarea unoră 
scrisori ținute pănă aoum în ascunsă. La 
curte s’a pusă în mișcare ună curentă 
contra dictatorului, și în fruntea curentu
lui stă regina, cu tote că regele voiesce 
să ia sub scută pe Crispi.

*
Piarulă polonă mii L?Zl!?erg nT>zennilc 

Polsky11, care la timpulă seu, mai alesă 
cu ocasiunea esposiției, era atâtă de însu
flețită pentru Maghiari, pare a-se cuminți 
acuma. Numitulă diară, vorbindă despre 
regitnulu maghiarii din Ungaria, cfi°e că 
după dreptă și dreptate, acela constă din 
maghiarisarea cea mai brutală. Toleranța 
maghiară față ou naționalitățile se ilustreză 
mai bine prin necontenite opriri de adu
nări politice, literare și sociale, ba chiar 
și de representațiunl teatrale. G-uvernulă 
totdâuna află câte-ună motivă pentru oprire, 
acum o erâre de formă, acum considerații 
sanitare și publice. Decă e lipsă de mo
tive, atunci pășesce pe soenă fantoma 
„panslavismului“ seu a „dacoromânismului11. 

— E de sperată, că recunoscerea acâsta a 
diarului polonă va fi de o durată mai 
lungă, decâtă entusiasmulă său pentru Ma
ghiari !

*
In Galiția se lățesoe totă mai multă 

pofta de emigrațiune. piarele polone, oarl 
pănă acuma nu încetau de-a pune vina pe 
diferiți agențl de emigrare, începă în fine 
a vedâ, că causa mișcărei nu este de a-se 
căuta în machinațiunl de ale agențiloră, ci 
în lipsa și sărăcia poporațiunei. Cursulă 
prinoipală ală mișcărei e îndreptată spre 
Brasilia, și de aceea diarele îșl dau totă 
nisuința de-a capacita pe poporă, că is- 
vorele de câștigă în acea țâră suntă fdrte 
nefavorabile. O parte dintre emigranțl se 
îndrâptă, lucru naturală, și spre Rusia. 
Astfelă „Gazeta Narodowau anunță, că ță
ranii din cercurile Brody, Bobrka și Gli- 
nyany înainteză cereri în masse, ca Rusia 
să le facă posibilă trecerea în Caucas, său 
la Siberia, pentru de-a lucra aci la marea 
liniă ferată, ce se oonstruesce. Petenții de
clară, că în oasă deoă li-se va da ascul
tare, cu toții trecă la credința ortodocsă.

„Confederațiunea austriacă”.
Distinsulu istoricii francesu Al

fred Rambaud publică în foiletonulă 
nr-ului dela 26 Martie aid foieifran- 
g.w."' -Journal des Debate11 nnîi artî w-Vl- 
colu fârte interesantă, în care vor- 
bindil despre opulîi „Histoire de l'Au- 
triclie-Hongrie* a lui Louis Leger, își 
espune părerile referitori! la rolulu 
monarchiei austro-ungare în politica 
internațională, precum și la viitorulă, 
ce-o așteptă pe Austro-Ungaria.

Dintre statele triplei alianțe — cjice 
Rambaud — nici una n’are causă așa de 
mare de a dori sinceră pacea, ca tocmai 
Austro-Ungaria. Și într’adevără, tot-deuna 
curtea din Viena s’a nisuită să susțină cele 
mai bune raporturi posibile cu statele afară 
din alianță, dâr mai alesă cu Francia. Moș- 
tenitorulă de trouă Rudolf d. e. în oălă- 

FOILETONULÎJ „GAZ. ȚRANS.“

Din cartea a VllI-a a

„înțelepciune! Brahmanului11,
de Fr. Hilckert.

Ună craiu toomi fiului său
Ună scută, podobă mare, 
Cu patru câmpuri de azuru
Ș’ună chipă în fiă-care.

Și pe sub fiă-care chipă
Sentințe înțelepte,
Și-’n jură pe scută: „Vidța ta“ 
„aoestea să ți-o ’ndrepteU.

în câmpulă celă dintâiu ună cerbă 
De aură da scântei,
Sentința-’n diamantă suna :
„Tu teme-te de cjei 1“

Ună cocostârcă de-argintă lucia 
în câmpulă celă vecină,
Sub elă: „Cinstește pe părinți!u 
Puteai ceti ’n rubină.

Pe-ală treilea în bronză era
O broscă ’n țestulă ei, 
Er dedesuptă în carneolă:
„De casă-țl sâmă iei 1“

Pe celă din urmă ună delfină
Era-’n oțelă săpată,
Er slova în mărgăritară:
„La prieteni fi argată !“

De ce frica de (feb mari 
în cerbă e ’nchipuită?
Simțindă furtuna tremură,
Că lui i ar fi menită.

De ce s’arată’n cocostârcă
Iubirea de părinți?
Tinără ajută la bătrâni 
Cu-aripa’n neputințî.

La broscă, cum de poți afla
Așa grije de casă?
Ea țestu-’n spate pururea 
Și-’lă pdrtă, nu și-lă lasă.

Delfinulă cum de este pusă 
Simbolă de prietenie ?
Vestindă furtuna la luntrași
Cu ei stă’n vijelie.

Nu-i e destulă, că le-a vestită 
Că dă furtuna-’n grabă, 
Ci se silește-a mântui 
Pe cei mustrațl de geabă.

I. Priscu.

Rosa uitată.
Narațiune istorică, de Silvestru Frey.

(6) (Urmare).

Suntă momente, în cari și celă mai 
înțeleptă dintre noi nu scie oe face; în oarl 
lucrămă sub presiunea unei forțe, ce a câș
tigată o putere demonică asupra-ne. într’o 
astfelă de stare părea, că se află și Eu- 
doxia Rasumin. Intr’altă casă ea n’ar fi cu
tezată nici-odată să pună o întrebare atâtă 
de temerară și să provdce astfelă mănia pu
ternicului Țară.

Acesta sărise în susu. Bărbătâsca lui 
față devenise roșiă-întunecosă, vinele de pe 
frunte ’i-se umflară puternică. Toți tremu
rau. Toți așteptau o erumpere grosnică a 
furiei sale. Și acestă furiă era sdrobitore.

In acestă momentă atâtă de periou- 
losăjsări la mijlocă generalul! de Klinger.

— „Permiteți Majestateu, dise elă, ple- 
cânau-se înaintea Țarului, „să spună „oâte- 
va cuvinte în acâstă afacere? Eu credă 
adecă, că vă potă da deslușirea dorită!“

In cerculă celoră presențl s’aucji ună 
murmură de uimire, și trăsăturile feței Ța
rului se înseninară.

— „Ahu,diseel forte liniștită. „Etăună

ajutoră venită la timpă, ca se-ml potă îm
plini rămășagulă !u

Apoi arunca o privire asupra Eudoxiei 
Rasumin, care, ca și tonulă rece ală aces- 
țoră vorbe, îi arăta, că ea a comisă o gre- 
șâlă nereparabilă. Totuși se părea, oă ea nu 
observă nimică, și sta nemișcată în posi- 
țiunea odată luată. Cu o statuă ar fi putută 
fi asemănată, dâcă arejătoreaprivire a ochi
lor! ei negri n’ar fi trădată, că în acestă 
corpă este vieță.

Țarulă se așezase din nou pe scaună, 
alături cu soția sa, care cu inima palpitândă 
asista la decurgerea acestei afaceri.

— „Istorisesoe dâră“, dise elă, adre- 
sându-se cu-o amicițiă crescândă cătră bă- 
trenulă generală.

— „Dâr decă ași aminti MajestățiI
Vostre, lucruri cari..... “

— „Adevărul! n’are nicl-odată lipsă 
de souse11, răspunse Nioolae. „Vorbesce!11

Generalulă începu: „Scimă ou toții, 
în oe împrejurări stranie s'a căsătorită Ța
rul! Aleosei ou frumdsa Oharlotta de Braun
schweig. Intre multele principese, cari am
biționau după ondrea, de a sta lângă elă 
pe tronulă acestei puternice țări, ea fusese 
aceea, care raportase învingerea. Dealt- 
mintrelea densa merita perfeotă o astfelă
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toria sa în jurulă pământului, a visitată 
coloniile franoese, âr în timpulă mai nou 
monarchulă Francisco Iosifă și împărătâsa- 
regină Elisabeta, iubescă a se întrețină pe 
pământii francesă etc.

Bunele raporturi dintre monarchiă și 
Francia nu s’au vădută periclitate, deeâtă 
în 1889, oând ministrulii președinte Tisza 
s’a pronunțată, în parlamentul^ maghiară, 
într’ună modă atâtă de eseepțională despre 
participarea la esposiția din Parish. „Dâr 
adevăratulă guvernă austro-ungaru, care re- 
sidă în Viena, a făcută numai deoâtă totă 
posibilulă necesară, ca incidentulă să se 
nulifice și să arete, ce importanță, sâu mai 
bine cjisîi neimportantă au cuvintele lui 
Tisza. Ast-felă din totulă a resultată, că 
s’a tocită legenda maghiară, care grassa la 
noi după dilele eroice din 1849“.

Dâr monarchia austro-ungară evită ou 
multă înțelepciune orl-ce provocațiune și 
față cu Rusia, și totă ast-felă se portă re- 
servată și față de statele balcanice, chiar 
și față cu România, a cărei dușmană adese
ori este Ungaria. Una din căușele acestei pre
vederi, fără îndoială, că nu este alta, deeâtă 
că Austro-Ungaria nu se prea încrede în 
norooulă armeloră sale, dâr mai alesă o în
demnă la acâsta cugetulă, că în timpă de 
răsboiu pote să piârdă multă mai multă, 
decum ar câștiga. Presupunândă, că ea ar 
învinge pe Rusia, ce ar putâ căpăta? Se 
4ice, că celă puțină Polonia rusâscă, pe 
care ar uni-o cu Galiția, ori ar anecta Ma
cedonia pănă la Salonic.

După Rambaud, amândouă cuceririle 
mai multă ar slăbi monarchia, nu numai 
pentru-că ast-felă posițiunile ei de apărare 
ar putâ fi atacate mai ușoră deeâtă acum, 
ci și pentru-că s’ar dărîma echilibrulă po- 
litică-internă ală monarchiei, care și așa e 
destulă de greu de rehabilitată. O mare 
Poloniă, de sigură ar face trialismă din 
dualismă, și prin acesta ar ațîța dorințele 
tuturora naționalităților^ din monarchiă 
după independență. Dâcă însă monarchia 
s’ar sili ași augmenta teritorulă în Sudă, 
sporindă pe supușii ei sârbi: aceștia uniți 
fiindă cu Sârbii din Ungcria, Bosnia, Dal
mația și Slavonia, i-ar face întocmai mari 
neajunsuri.

„Drang nach Oștea1-1 deci nu mai are 
deja înțelesă în monarchiă. Nici ună răs- 
boiu victoriosă nu i-ar fi defolosă, pe când 
din contră, o învingere, ce ar suferi, ar 
putâ s’o lipsâscă de Bosnia și Herțegovina, 
de provinciile dela granițe, de-aprope în- 
tregă Ardealulă și de Bucovina.

Rambaud spune apoi mai departe, 
că Austro-Ungaria va trebui să revină la 
rolulă, ce l’a avută după lupta dela Mo- 
haciu, și cu câtă naționalitățile din acestă 
stată se desvoltă mai multă, cu atâtă mo
narchia Habsburgiloră, s’apropiă de carac- 
terulă ce l’a avută în seoolulă XVI: de 
caracterulă unei confederațiunl defensive.

Jeszenszky la Sibiiu.
Trebue se revenimu din nou la 

afacerea penibilă a convorbirilor^ ce- 
loru dela „Tribuna14 cu d-lu Je
szenszky Sandor. Se trateză de re- 
putațiunea și de onorea pressei nostre 
românesc!, de aceea trebue se se facă 
lumină asupra demersuriloru tainice 
și neesplicabile ale colaboratorilor!! 
numitei foi față cu căpetenia poliției 
secrete a lui Banffy.

Publicămu acjl în totă esten- 
siunea sa comunicatul!! semi-oficiosti 
din „Egyetertes44 dela 31 Martie n. 
c. despre care amil făcută amintire 
între soirile cțilei din numerulu de 
erl aid foiei nostre. Etă-lu:

Jeszenszki și Românii. De curând con- 
silierulă de secțiă ministerială Jeszenszky 
Sândor, referentă în presidiulă ministerială 
ală afaceriloră, ce stau în conexiune cu 
Gestiunea de naționalitate, a petrecută o 
cji în Sibiiu, în afacere de natură privată(?). 
Pe calea ferată s'a întâlnită cu Pussu-Șirianu, 
pe care a avută ocasiune de a-lă cunosce 
mai de-aprope din procesele de pressă, pe 
când era procuroră. A doua cji Russu-Și- 
rianu i-a presentatu pe unulă dintre cola
boratorii primi ai „Tribunei“, d-lă Bogdanii- 
Duioă. împrejurarea aoâsta a fostă de ajunsă, 
ca Românii noștri ou fantasiă viuă să lege 
cele mai curiâse combinațiunl de călătoria 
lui Jeszenszky la Sibiiu, și tractâză cu acele, 
ca cu nisce adevăruri, pe publiculă română 
naivă, cetitoră de 4iare- In legătură cu 
acâstă călătoriă a lui Jeszenszky, în numă 
rulu de ieri „Voința Națională* din Bucu- 
resol, într’o corespondență datată din Sibiiu, 
scrie între altele, că tactica de pănă aoum 
a Maghiarilor^ a fostă, că au aruncată în 
temniță pe toți aceia, cari s’au luptată cen
tra hegemoniei maghiare. Ast-felă apoi s’au 
umplută trei temnițe cu luptătorii pentru 
ideia națională română. Acesta însă n’a 
avută pănă acum deeâtă acelă resultată 
pipăibilă, că mișcarea națională română a 
luată proporțiuni mai tari, âr acâsta a 
puBă pe gânduri pe guvernulă maghiară, 
Nu mai puțină l’a îngrijâtu și aceea, că 
străinătatea ia cunoscință despre cea mai 
neînsemnată nedreptate, ce comită contra 
Româniloră. Din causa acâsta foile oposi- 
ției aousă pe guvernă, că: „atâtă înăuntru, 
câtă și înafară a lăsată terenă'prea mare 
mișcăriloră române14. Invățându din acestea, 
guvernulă a recursă la o schimbare de tac
tică. A înlăturată procesele de pressă, și a 
decisă, ca în secretă, pe cale administrativă, 
să desvolte mai mare terorismu. Spre sco- 
pulă acesta a sporită gendarmeria în Ar- 
deală și crede, că prin organisarea poliției 
de stată îi va succede a sugruma și cea 
mai mică manifestațiune a mișcăriloră na
ționale române. Cu acesta stă în legătură 
călătoria în Ardeală a consilierului de sec
țiă ministerială Jeszenszky, care a venită 
aici, ca se organiseze poliția secretă de stată 
și care de aici a călătorită mai departe la 

Făgărașă și Brașovă. In timpulă petrecerei 
sale aici, s’a nisuită a se întâlni cu Români, 
ca să-i spioneze. într’ună cercă maghiară 
de aici a declarată, că „nu e imposibilă, 
ca Românii, îutr’ună momentă dată, să facă 
revoluțiă“. In asemenea înțelesă s’a nisuită 
a informa și pe Sași, dintre cari are și 
amici. Se pote, că a și aflată Sași, cari au 
credută acesta, căci să De gândimă numai 
la aceia, cari cu ocasia celei din urmă adu
nări săsesol au 4’sQ> c& chiămarea Sașiloră 
este, de a pă4i hotarăle țării. Ca fostulă 
proouroră să-și facă cuvintele și mai cre
dibile, a lățită printre Sași, că elă are date 
positive despre aceea, că Liga cheltuesce la 
ană dotie și jumătate milione spre scopuri 
daco-române.

Foia ungureseă, de siguru bine 
informată și din isvorii direcții, adecă 
de însuși d-lQ Jeszenszky, dă de 
minciună pe aceia, cari au susținut!!, 
în „Tribuna11, că d-nii Russu-Șirianu 
și BogdanQ-Duică s’au întelnitu nu
mai așa din întâmplare într’unu res- 
taurantu din Sibiiu cu d-lu Je
szenszky. Nu, d-loru, trenulu nu e 
restaurante și presentarea pusă în 
vedere nu e o întâlnire „din întâmplare^.

Corespondența din „Voința Na- 
țională“, care s’a trimisu din Sibiiu, 
pare a fi prea bine informată des
pre planurile secrete ale guvernului 
unguresc!!, despre intențiunea sa de 
a înceta cu procesele de pressă și 
a procede la organisarea poliției se
crete de statu etc. Mai scie să ne 
spună, ce a (Țsb Jeszenszky într’ună 
cercii maghiară și cum a informată 
pe Sași. Ceea ce nu ne spune însă 
este tocmai ce ne intereseză pe noi 
mai multă, privitoră adecă la con
vorbirea lui cu Românii, cu cari a 
căutată se se întelnescă.

In „Tribuna“ n’amă cetită ni- 
mică despre tbte aceste. Ni-se spune 
numai, că ceea ce au vorbită d-nii 
Russu-Șirianu și Bogdanu-Duică „în 
restauranțu<! cu omvW d'e încredere 
ală lui Banffy, ei au comunicată 
celoră, pe cari „îi intereseză per
sonală41.

Ce se credemă acuma de tbte 
aceste tainice și confuse revelări, fă
cute numai în urma descoperirei 
corespondenței nostre din Sibiiu, pe 
care o întăresce pe deplină comu- 
nicatulă din „Egyetertes14 ?

E într’adevără revoltătorii a 
vede, cum acei domni cțiariștî, de 
bine ce se sciu cu secretele lui Je
szenszky în buzunară, năvălescă din 
nou în „Tribuna41 de Duminecă asu
pra confrațiloră loră și amenință în 
modulă celă mai ridiculă cu apli
carea politicei bismarkiane — risum 
teneatis — asupra celoră ce pretindă 
înainte de tbte lealitate și sinceri
tate între frați în lupta națională.

Cum să ne esplicămă acestă 
purtare, pe câtă de copilărescă, pe 
atâtă de fățarnică și suspectă?

SCÎfflLE O9LE1.>
21 Martie.

D-iii Nicolae Cristea, condamnat!! în 
procesulă Memorandului la 8 luni închisâre 
de stată, va sosi mâne din Vață (unde și-a 
făoută pedâpsa) la Sibiiu, unde i-se va face 
o primire căldurosă din partea Româ- 
nilorO.

—o—
Liberat!!. D-lîi Dionisie Pomană, care 

și-a făcută osânda de 8 luni închisâre de 
stată, dictată în procesulil Memorandului, 
s’a reîntorsă dela Vață în Mediaș!!, Sâmbătă 
în 31 Martie. Dela Copșa pănă la Mediaș!! 
d-lă Pomană a fostă petrecută de-ună șiră 
frumosă de trăsuri, âr la marginea Media
șului îlă așteptau o mulțime de vre-o 200 
țărani români. Sâra s’a dată la oasele d-lui 
Romană o cină, la care au participată ună 
numără frumosă de ospețl.

— o —
Altu procesă monstru. Ceti mă în 

„Tribuna“ de a4l ■’ Primimă a4l din Alba- 
lulia soirea, că la 25 Martie n. s’a înma- 
nuată d-lui Simeonă Socaciu, învățătoră în 
Cidra, și apoi țerâniloră Mateiu Maiorescu, 
Ioană Ilie, Grigorie lulescu, Ionă Suvaina, 
Luoa lulescu, Nicolae Simu, Trifană Olteanu, 
Nicolae Stuparu, Vasile Szmw, Ilie Iuca, A- 
chimă Drenară, Nicolae Germană, Nicolae 
Jibereană, Nicolae Deja, George NLanoilă, 
Idnă Jlaiorescu, Nicolae Cătană și Nicolae 
Branea — nouâ-spre-cțece cu toții, — acusațl 
fiindă pentru agitațiune (§-ulă 172, alin. a. 
și §-ulă 174) și pentru transgresiune con
tra ordinei publice și a autoritățiloră (§-ulă 
42 c. p.), delicte, ce le-ar fi comisă prin 
faptulu că în diua de 20 Maiu 1894 au 
scrisă o adresă de aderență pentru acusațil 
Memorandului, adresă pe care au vrută să 
o espedieze „Tribunei44, dâr care li-s’a con
fiscată încă înainte 'd? a se espeda. Totă 
pentru acâstă adresă învățătorulă Simeonă 
Socaciu a fostă deja aruncată în temniță 
preventivă. Ca martori în acestă procesă 
suntă citați 7 Români și ună Ungură. 
ț)iua pertractării nu e fixată încă. — Amin- 
timă la acestă locă, oă — după o scire 
din Blașiu — învățătorul^ Făgărășanu din 
Tur a fostă escortată de gendarmi la Blașiu.

—o—
Condamnați noi. Abia se închise ușa 

temniței după fostulă redactotă ală foiei 
nostre — 4’®® „Dreptatea14 — și âtă, că 
eră trebue să se deschidă, ca să între pe 
ea alțl doi RomâDl, condamnați pentru „agi
tare14 în contra statului și rasei maghiare. 
Preotulă Vasiliu Budesou este condamnată 
de cătră tribunalulă din Oradea-mare pen
tru-că „a agitată14 în contra statului maghiară 
și în contra pretorului (sic!), la trei luni 
închisore de stată ; âr preotulă Constantină 
Juga, așișderea pentru „agitare“ este con
damnată de cătră tribunalulă din Deșiu la

de distinețiune. Lângă lâgănulă ei stătu
seră grațiile; era totă atâtă de frumâsă, 
pe câtă era de virtuosă. Vieța loră casnică 
încă fusese câtă se pote de fericită. Țarulă 
Aleosei nu ounoscea o fericire mai mare, 
deeâtă aceea, de a privi în ochii soției sale, 
âr acâsta îi răsplătea perfectă iubirea, pe 
care i-o arăta dânsulă“.

Alecsandra Feodorowna sorbea cu 
sete fiă-care cuvântă, oare venia de pe bu
zele bătrânului ei amică. Se părea, oa ,și 
când dânsulă ar istorisi propriulă ei păsă.

— „Dâr nu fiă-care era veselă de fe
ricirea, pe care o gusta tînărulă Țară“, 
oontinuâ generalulă. „La curte se formase o 
partidă, care privia ou ochi răi la împără- 
tâsa. O invidiau pentru influința, pe care o 
esercita densa asupra bărbatului său. I-se 
imputa, că e o străină, care în Rusia nici
odată nu va prinde rădăcini. In aceea, că 
dorulă de patriă, de părinți și de iubitele-i 
surori o copleșia oâte-odată, ei vedeau o 
trădare față cu noua ei patriă. Acele sen
timente atâtă de nobile, lipirea și credința, 
erau timbrate așa-deră chiar de crimă“.

Vocea generalului devenise mai pu

ternică. ochii lui priveau severă de sub 
desele și căruntele sprâncene.

— „Și de-orece se sciea, că Țarulă 
iubea multă pe soția sa, ei se păzeau, fi- 
resce, de a-i descoperi oeea ce simțeau. ;In 
schimbă însă, ei se încercară a face ună 
altă atentată contra fericirei împărătesei. 
Pacea loră casnică trebuia nimicită, bărba- 
tulă ei trebuia să fiă înstreinată de dânsa“.

— „Tocmai ca la noi14, îșl 4^cea d® 
de totă încetă Alecsandra Feodorowna.

— „Trebue să lăudămă pe Țarulă 
pentru aceea, că dânsulă resistâ cu putere 
bărbătâscă contra orl-cărui ataoă prin care 
voiau aceia să-lă nebunâscă. Iubirea lui față 
de împărătesa se părea, că cresce și mai 
multă, înaintea lumei întregi căuta dânsulă 
să-i dea cele mai gingașe dove4l de iubire. 
In sfîrșită însă se părea, că s’a aflată o 
personă potrivită scopului partidei. Acâsta 
era o Georgiană, contesa Elena Darikoff, 
totă atâtă de violână, ca și frumosă și totă 
atâtă de trufașe, ca și ambițiosă. Ei ’i se 
încredințase misiunea de-a seduce pe Țară“.

Eudoxia Rasumin sirnția, că în acestă 
momentă ochii tuturoră erau ațintiți asu

pra ei. Dâr dânsa nu se mișca și nici nu 
clipea din ochi. Reoe și indiferentă sta 
ea, ca și când acâstă istorisire n’ar inte
resa-o absolută de locă. Ținuta ei era 
demnă de admirată.

— „Ultimulă actă ală intrigei, care 
amenința fericirea împărătesei, trebuia să 
aibă locă la ună bală, pe care îlă dedea 
o rudeniă de a contesei, tocmai pentru 
acestă scopă. Nici Țarulă și nici soția sa 
nu sciau despre cele oe aveau să se în
tâmple. Ei primiseră înv tarea și aveau 
intențiunea de-a lua parte la bală. Era 
vară, și curtea resida în Zarskoje-Selo, care 
pe atunci era încă, firesce, o locuință fârte 
modestă. Pe când împărătâsa îșl făcea toa
leta, Țarulă merse, să se preumble prin 
parcă. De-odată ajunse la ună locă, unde 
cresceau cele mai frumose flori. Intr’acestea 
afla ună minunată bobocă de roșă, care 
tocmai se desfăcea și care era tocmai de 
acelă soiu și de acea colore, ce-i plăcea 
mai multă împărătesei. Elă se pleca să mi- 
rose florea și întinsese deja mâna, spre a-o 
rupe. Atunci însă îi vcdi în minte, că peste 
câte-va 4’1® e^t® <fiua nascerei soției sale. 

Ar fi putută deci să-i ofere ună dară mai 
potrivită, deeâtă tocmai aoâstă flore, care 
pe lângă celelalte mai era și fârte rară, 
așa încâtă cu greu se putea găsi în vre-ună 
altă locă ? De sigură, că împărătesa era 
să fiă surprinsă în modulă celă mai plă
cută prin acestă dară! Pentru-ca nu cum
va însă florea să fiă ruptă de altă mână, 
trebui să pună acolo imediată o strajă, 
care s’o păzâscă 4* și nopte“.

— „Ah!“ esclamâ Țarulă, și ună su- 
rîsă îi însenină fața.

— „Dâr acum“, continuă generalulă, 
„urmâză tragiculă, cu care se termină acâstă 
gingașă idilă. Câte-va ore după acestă 
întâmplare, urmă balulă principelui Dari- 
koff. Țarulă că4u jertfă fermecătoreloră 
seduceri ale Georgianei. Soțiă, datoriă, roză 
— totulă uită sub presiunea nouei sale pa
siuni. Roza rară se veșteji curând sub ar
șița sârelui, straja însă stă încă și acum 
la loculă său. Căci dâcă Țarulă dă o po
runcă, aoeea rămâne în vigore, pănă când 
șl-o revocă elă însu-șl, chiar dâcă ar trece 
generațiunl întregi!“

Nicolae privi la soția ea. In ochii ei 



Nr. 65—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3

o lună temniță ordinară și o sută de flo
rini amendă în bani. Cu astfelă de dovecjl 
de dragoste patriotică și „egală îndreptă
țire", nu-i vorbă, făuresoă din noi patrioțl 
pentru mileniu.

—o—
Commers pentru Bisniark în Brașovu. 

Duminecă săra Sașii brașoveni au sărbăto
rită pe Bismarck printr’ună oommers festivă 
arangeată în sala casei de concerte, la oare a 
luată parte ună publică forte numărosă. 
Pe scena, unde se afla tribuna vorbitoriloră, 

■ erau așezate trei busturl, în mijlocă ală 
lui Bismarck, âr la drâpta și la stânga bus- 
turile lui Iahn și Teodor Korner. Musioa 
a intonată „Vacht am Rhein", 6r publiculă 
a cântată în coră cântarea „Stimmt an 
mit hellen hohen Klang." Senatorulă O. 
Alesius a vorbită apoi, acoetuândă iubirea 
Sașiloră cătră patria ungară și cătră mo- 
narchă, după-oare s’a cântață prima strofă 
din imnulă împărătescă. După acdsta a 
ținută președintele reuniunei de gimnastică 

;și directorulă scolei de fete C. Thomas, 
discursulă festivă, în onorea lui Bis- 
marok, care a fostă viu și sgomotosă apla
udată, obștea întrdgă întonândă cu putere 
„Die Wacht am Rhein". A urmată apoi 
ună „salamandra11 și s’a trimisă o telegramă 
de felicitare principelui Bismarck la Frie- 
drichsruh, din partea commersului festivă, 
prin d-lă protopresbiteră Franciscă Oberth. 
Prin acâsta s’a încheiată programa.

— o —
Aniversarea nascerei prințului Bis- ‘ 

inarck s’a serbată în tdte orașele și în tote 
satele prin serbări și discursuri patriotice, 
reamintindă meritele fostului oancelară. 
Serbarea a fostă mai ou deosebire' impo- 
santă la Niederwald, unde se ridică monu
mentalii națională; mii de persone au ve
nită din țările renane. In Prusia și în tote 
statele federate școlile și birourile au 
fostă închise, edifioiile publioe erau îm
podobite și s’au trasă focuri de artificii. 
In Hamburg, 1,600 de persone au asistată 
la banohetulă dată de cătră comitetulă elec
torală ală Reichstagului în onorea prin
țului de Bismarck. Președintele, d. Sieve- 
king, a ridicată, în mijloculă mariloră ma 
nifestațiunl de entusiasmă, ună toastă în 
sănătatea împăratului și a lui Bismarck. In 
Berlină, banchetulă studențiloră în ondrea 
prințului de Bismarck s’a ținută la Phil- 
harmonie. Au luată parte multe notabilități 
din litere, sciințe și arte, miniștrii Boetti- 
cher, Miquel, Rosse, Schoenstedt și nume
roși membri ai parlamentului.

— o —
întrunirea congresului bisericei sâr- 

bescî, convocată la Carlovăță prin patriar- 
•chulă BrancovicI, a fostă interzisă din 
partea guvernului. Din causa acdsta dom- 
nesce între Șerbi o mare nemulțămire și in- 
dignațiune. Comisiunea congresului serbesoă 
se va întruni la Carlovăță.

— o—
Limba chinesă în Rusia. Din Peters

burg se scrie, că o lege publicată prescrie 

luciau lacrimi. Se părea, că numai cu greu 
îșl pote ține emoțiunea.

Țarulă se ridicase.
— „Vă mulțămescă din tdtă inima, 

iubitulă meu generală", cjise elă, dândă 
tot-odată mâna bătrânului răsboinioă. „Isto
risirea acdsta este de alt-felă forte instruo- 
•tivă; ea ne dovedesce clară, la ce felă de 
mijldce miserabile potă recurge aceia, cari 
voescă să-și ajungă cu orl-ce preță egois- 
diicele loră planuri. In oâtă mă privesce, 
eu la nici ună casă nu sunt de aoelașl 
naturelă, ca Țarulă Alecsei. Rosa, pe care 
ași afla-o pentru soția mea, n’ar fi nici
odată uitată și nici nu s’ar vesteji! Acâsta 
eă-o scie toți acei, cari pănă acum au stată 
pote la îndoială în privința asta!"

Cu aceste apoi densulă se pleoâ, și 
înaintea tuturoră ospețiloră adunați, săruțâ 
mâna împărătesei.

— „Iți mulțămescă, de o miă de ori 
iți mulțămescă", șopti densa încetă. „Nici
odată nu-țl voiu uita acestă momentă!"

(Va urma.) 

crearea unei clase speciale de limba ohine- 
zdscă la lioeulă din Vladivostok.

— o —
Ciocnire între done vapore. Cu data 

de 30 Mart, se telegrafică din Messina, oă 
s’a produsă o ciocnire în strîmtdre între 
două vapore sub pavilionă englesă, „Brink- 
burnu și „Alvali*. Celă din urmă, încărcată 
cu grâu, s’a scufundată la Canitelh. „Brink
burn*, care avea pe bordă 100 pasageri, 
dintre cari 10 ofițeri francesl și o sarcină 
de piroge provenindă din Toulon și cu 
destinația la Madagascară, a intrată în por- 
tulă Messinei cu stricăciuni grave, dăr tdtă 
lumea este scăpată.

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

dovanft. Au aparută și s’au pusă în 
vendare Memoriile lui Vasilie Moldovanti în- 
tr’o broșură elegantă, de 11 cdle, formată 8°. 
Prețulă unui esemplară e: 50 cr. seu 1 
coronă, plus 5 cr. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francii 50 bani. 
Comandele se facă la adresa: Traianii H. 
Popii, publicistă, Brașovu (Brasso). Oomau- 
dele se efectuescă promptă și sigură. Do
ritorii de a poseda acdstă prețiosă seriere, 
suntă rugați a grăbi cu procurarea ei la nu
mita adresă. Esemplare pe credită nu se 
trimită.

Congregațiunea
Comitatului Hunedora, ținută în Deva, la

30 Mart. n. c.
(Ooresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Cu multă părere de rău trebue să 
constatămă, că la Congregațiunea acâsta, 
deși au fostă obiecte forte interesante, 
mulțl din membri români au absentată. E 
adevărată, că nici Maghiari nu au fostă 
mulțl, der acestă împregiurare nu pote scu- 
sa pe membrii partidului nostru.

îndată după 9 ore, fișpanulă, cu două 
cuvinte, deschise ședința, apoi amintindă 
de mortea archiducelui Albrecht, faoe pro
punere, ca congregațiunea, avendă în ve
dere jalea „regelui", să-și esprime condo- 
lența protocolară.

Imediată, fără ca cine-va să se scdle 
și fără ca să aștepte, ca cine-va să cjmă 
ceva, fișpanulă, strămutândă glasulă în mai 
a jale și făcendă o față tristă, îșl aduce 
aminte de mortea „marelui fiu", conte 
Kun Kocsârd, înșirându-i „meritele câști
gate față de națiune" prin donațiunile fă
cute Kultur-egyletului ș. c. 1., deci pro
pune, — ca congregațiunea se-șl esprime 
condolența sa la protocolă, ast-felă eter- 
nisându-i numele și în analele comitatului.

Se înțelege, că la acdsta propunere 
calvinii și șoviniștii au eruptă în vii apro
bări, dăr însuflețirea li-se topi, îndată ce 
membrulă Franciscu Hossu Longină, ÎDtr’o 
vorbire formală mustrătore, le dete a în
țelege, că într’ună comitată atâtă de ro- 
mânescă, cum e ală nostru, este o îndrăs- 
ndlă prea caracteristică, ca cine-va, și încă 
chiar representantulă guvernului, să vină 
cu o asemenea propunere.

Românii au cunoscută forte bine pe 
oontele Kun Kocsârd și' faptele lui; ei 
soiu câte a făcută elă, ca să maghiariseze 
copiii români de prin comitată, ca apoi să 
facă din ei dușmanii sângelui și ndmului, 
din care au eșită, și în fine scimă bine și 
ce menire au donațiunile lui; pentru aceea, 
(jice vorbitorulă, nu se află în întregă co- 
mitatulă, ba în întrâgă țera ună singură 
suflată de Română, care să condoleze mdr- 
tea lui Kun Koosârd. Din aceste și alte 
considerațiunl, încheiă vorbitorulă, pe cari 
nu voiu acum să le atingă, eu din cele 
două propuneri primescă pe cea dintâiu, 
6r față de a doua facă contra propunerea, 
oa să trecemă peste ea la ordinea cjiLi-

In totă decursulă acestei vorbiri, 
„Kulturegyetlet“-iștii schimbau la fețe, dr 
la urmă se scula căprarulă calviniloră, in- 
speotorulă Rethi și, stăpânită de iritațiune, 
cere oa să se primdscă „măreța" propunere 
a fișpanului, declarândă, oă aderăză și la 
condolarea pentru archiducele.

Fișpanulă pune propunerea la votă 
și majoritatea o primesoe.

Urmândă obieotele puse la ordinea 
cjilei, protonotarulă cetesce rescriptulă mi- 

niștriloră baronă Bânffy, Perczel și Wlasics, 
prin care facă cunoscute numirile loră oa 
miniștri.

Comisiunea permenentă propune, ca: 
„rescriptele se se ia „cu plăcere" la cunoș
tință, și noiloru miniștri se li-se trimită 
adrese de felicitare și de aderare*.

Deși este sciută, că Maghiarii și pe 
la noi, pe cale privată, înjură și hulescă 
mereu pe Bânffy și pe ceialalțl miniștri, 
și cu tote că suntă mulțl și oposiționali de
clarați, nimeni dintre Maghiari nu a cute
zată să (Țoă ună cuvântă față de propune
rea comisiunei permanente.

Se scula apoi membrulă Franciscă 
Hossu Longinu și îutr’o vorbire lungă arăta, 
ce impresiona a făcută pretutindenea nu
mirea lui Bânffy și soți, se provocă la cele 
ce au scrisă și scriu cjflnioă chiar și foile 
maghiare și ce păreri se spună în dieta 
Ungariei despre baronulă Bânffy, oa mi
nistru ; apoi întrdbă ou sarcasmă, că după 
tote aceste, cum se pote presupune, că s’ar 
afla unde-va vre-ună Română, care să se 
bucure de ajungerea la putere a vestitului 
și de tristă aducere aminte fișpană din co- 
mitatulă Bistriței-Năsăudă!

Atunci — continuă vorbitorulă, — 
când în tote părțile țerei, înși-șl cei ce se 
recorescă la umbra puterei îșl arată pe 
față nemulțumirile; când bine este sciută, 
că oine a fostă br. Bânffy, oând era fiș
pană; când scie totă lumea, cuce crudime 
și furiă s’a aruncată br. Bânffy asupra Ro- 
mâniloră ; atunci, când în portofoliulă său 
ministerială br. Bânffy numai în oasulă 
acela este ascultată și aprobată, decă re
curge la ultimulă „argumentă", de-a ame
nința și elu pe Români; când soții lui mi
niștri, împreună cu mamelueii și slujbașii 
lui, au luată la gdnă totă inteligența ro
mână și au tăbărîtă cu gendarml asupra 
ndstră; când în dieta din Budapesta, șovi- 
nismulă maghiară s’a potențată întru atâta, 
încâtă acuma unii — neținendă semă, că 
suntă în mijloculă Europei, că trăiescă în 
secolulă ală 19-lea și că pară a fi legislatori, 
— ne amenință cu fieră și focă; atunci, 
când tote instituțiunile ndstre naționale și 
culturale se persecută și se distrugă ; când 
țăranii noștrii suntă espușl dilnică la felă 
de felă de șicane păgubitore, bătăi prin 
gendarml și haiduci și persecuțiunl pe tote 
terenele vieții de stată; când de pe fața 
tiă-căruia, se vede, că nu e cu putință, ca 
să fiă mulțumită cu stările actuale; atunci, 
on. Congregațiune, când toți omenii de 
bine suntă îngrijațl de urmările, ce potă 
nasce din starea actuală: — este o adevă
rată carioatură a propune, ca într’ună co
mitată eminamente românescă, representan- 
ții să se proștârnă și să se bucure de nu
mirea unui ministeriu-Bânffy.

Din contră, trebue să rugămă pe II. 
Sa D-lă fișpană, ca representantulă guver
nului, ca să aducă la cunoscința stăpânirei, 
că numirea noului ministeriu a făcută și 
la noi cea mai deprimătore și cea mai în- 
grijitore impresiune. In specială puteți să-i 
spuneți, că Românii, majoritatea covîrși- 
tore a locuitoriloră acestui comitată, nu au 
motive de-a se buoura, nici simtă vr’o um
bră de încredere față de br. Bânffy și so
ții săi.

Puteți să aduoețl la cunoscință stă
pânirei, că dâcă și celelalte partide oposi- 
ționale politice din țâră, cu atâtă mai vîr- 
tosă noi, membrii partidului națională 
română, nu putemă avă nici o încredere 
în ministeriulă lui Bânffy, l-o puteți aduce 
la cunoscință, că stările aotuale-politice în
tru atâta au înverșunată pe toți cetățenii 
patriei, încâtă cei oe dilnică au atingere cu 
poporulă și cu classele de josă, deja și pe 
la noi au observată îngrijitdrele simptome, 
oe în alte părți s’au ivită (Sgo înotă și des- 
aprobărl.)

(Va urma).

Literatură.
In institutulă tipogr. T. Liviu Albini 

din Sibiiu a apărută: Comasările, îndrep
tară practică în afaceri de-ale comasărei ou 
stricta observare a legiloră și ordinațiuni- 
loră mai nouă, de Eliă Doppu, asistentă de 
ingineră. Prețulă 40 or.

Sciri telegrafice.
Budapesta 2 Aprile. Foia oficială 

publică numirea președintelui tablei 
regescl VorOsmarty ca secretară de 
stată în ministeriulă de justițiă.

Budapesta, 2 Aprile. AȚI nbpte 
după ora 1 a observată polițiștulă, 
care păzea pe piața st.-lui George 
lângă monumentulă lui Hentzi pe 
ună bărbată elegantă îmbrăcată, care 
ținea unu fitilujaprinsu în mână. Elu 
voi se mârgă într’acolo, când indi- 
vidulă suspectă începu să fugă. In 
momentulă următoră se aufli o de
tunătură grozavă. Piața se umplu de 
fumii, tote ferestrile caseloru dinprejurîi 
se sparseră.

In urma detonațiunei straja dela 
paiață dădu alarmă. In primulă mo
mentă nu sciea nimeni, ce s’a în
tâmplată. Polițiștii se adunară la fața 
locului spre a cerceta monumentulă, 
căruia însă nu i s'a întemplatii nimicii. 
In curendă apăru și căpitanulă ora
șului cu mai mulțl funcționari și de
tectivi.

Amploiații dela ministeriulă de 
finance, care se află în piața sf. 
George, și ună polițistă spună, că 
au văc|ută ună domnă elegantă îm
brăcată fugendu dela monumentă 
spre suburbiulu Christinenstadt, unde 
a dispărută în strada Attilla.

Puterea esplosiunei a fostă așa 
de mare, încâtă monumentulă ar fi 
fostă de sigură distrusă, decă aten- 
tatorulă ar fi aruncată materia es- 
plosibilă în mai mare apropiere de 
elă. Poliția a păzită t6tă noptea pe 
piața sf. George. Se cerceteză în 
tote părțile ca se se afle atenta- 
torulă.

Budapesta, 2 Aprile. — Poliția 
a arestată pe atentatorul^ contra monu
mentului lui Hentzi. Acesta este redac- 
torulu Adrian Szeles ală foiei săptă
mânale „Olvasd", care numai de 
curendă a fostă condamnată la șese 
luni pentru lesa-Majestate.

NECOLOGU. Augustinu Pelle, proto
popule distriotului Someșă, parochă în 
Pomi, asesorii consistorialii, membru esac- 
toratului dieoesanO. ală Gherlei, răposa la 
27 Mart. n. c. în anulă 61 ală vieței și 37 
ală preoției. ’Lăjălescă întristații: Aurelia 
Pelle și soția năso. Elisabeta Szabo ; Aloi- 
sia Pelle cu soțulă Augustină Fâsy. — 
Fiă-i țărâna ușoră și memoria binecuvân
tată !

DIVERSE.
Unu ateistă fără voie. Renumitul composi- 

toră de opere și de cântări biserioescl, 
Niooli Porpora (năsoută în Neapole la 
anulă 1685, f 1767) puse pe note „Oredo" 
(Credeulă). Elă observa după-ce isprăvi, că 
chiar la începută îi lipsea o silabă, ca să 
oorăspundă textulă cu taotulă musicei. In 
furia sa artistică arunca pe hârtie silaba 
non (nn), astfelă, că textulă suna: Non 
credo in Deum (nu crecju în D-deu). 
Slujba s’a sfîșită, fără să observe cine-va 
acdstă erdre gravă, ba încă a fostă viu 
felicitată pentru noua sa creațiune. Ddr 
inimicii săi, cari îi căutau nodă în papură, 
observară pe fatalulă non și-lă acusară in- 
chisițiunei ca ateu. Noroculă lui Porpora, 
că pe acelă timpă inchisițiunea perduse 
multă din severitate și importanța ei de 
odinidră. La interogatoriu Porpora se des- 
vinovăți ușoră, mărturisindă, oă nu scie 
bobă latinesoe, faptă de-altmintrelea de 
notorietate publică. „Iml trebuia o silabă 
— ijise elă — și-mi veni în minte non, 
pe care seism, oă-lu întrebuințau și alțl 
compositorl, cari ca și mine nu-șl băteau 
capulă cu însemnarea lui". Inchisitorii 
admirară inspirația sfântă a artistului și-lă 
achitară.

PrOJJrietartl: Dr. Aurel ffiuresrianu.
RedactorQ responsabili: 6reg®riu ESaiarfi.
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Cursul» ia bwi’sa din Viena.
Din 1 Aprilie 1895.

Renta uDg. de aurii 4°/0 . . . 123.90
Renta de oorone ung. 4% . . . 99.25
Itnpr. oăil. fer. ung. în aurii41/2°/0 . 126.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 104.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.70
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25 
Itnprum. ung. cu premii .... 161.50
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. —.— 
Renta de hârtie austr..........................101 60
Renta de argint austr.......................... 101 65
Renta de aur austr........................ 124.05
Losuri din 1860   158.50
Acții de ale Băneei austro ungară. 1083.—
Acții de-aleBăncei ung. de credită. 476.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 410.50
Napoleondori.................................. 9.67
Mărci imperiale germane . . . 59.70
London vista.............................. 122.20
Paris vista.................................. —.—
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.75
Nore italiene................................... —.—

Nr. 1259-1895.

PUBL1CAȚIUNZ
Vendarea pe cale scripturistică de 

oferte a mai multoră realități aflătore în 
fostele domenii și aparținătore orașului Bra- 
șovă, se va ținea Marți în 21 Maiu 1895.

Obiectele de vândută suntă urmă-, 
torele:

A) Sn cwiBBiina ToIwmalSui îmbib.
a) Mora de măcinată de sub Nr. top. 

278 dimpreună cu dîrstea transformată în 
moră de măcinată de sub Nr. top. 275, 
precum și acele 2 clădiri dimpreună cu 
dreptulă de apă și de moră, mai departe 
grădina aparținătore de sub Nr. top. 276 
dinpreună cu canalulă de moră de sub Nr. 
top. 277.

B) Sn comuna Porta.
a) Mora cu curtea, grădina și cana- 

lulă mdrei sub Nr. top. 1723, 1724 și 
1725 dimpreună cu dreptulă regalului de 
moră și apă cu obligamentulă admiterei con- 
ducerei apei în cantitatea folosită acum 
din canalulă morei pănă în curtea sub Nr. 
top. 705 și 706, admițându-se în fine în
corporarea prin cărțile funduare ale aces
tei servituți dimpreună cu tote favorurile 
oferate de legea pentru apă față de moră 
și fată de imobilul sub Nr. top. 2829, 1702, 
1707’și 1710.
C) Sn comuna Moeciulâ «le Joșii.

a) Mora de măcinată în Moeciulă de 
josă Nr. top. 6060 dimpreună cu dreptulă 
de apă și de moră și canalulă de moră Nr. 
top. 6061.

D) In csmuiia ^erneștâ.
a) Mora de susă cu grădina lângă rîu 

Nr. top. 473 și 474 cu dreptulă de apă și 
de moră.

b) Mora de iosă de lângă rîu Nr. 
top. 1040.

Ofertele scripturistice sigilate provâ- 
dute cu vadiulă de 10°/0 din suma oferită 
și cu ună timbru de 50 cr. au de a se aș
terne pănă la 12 ore la prânză în amintita 
di d-lui primară ală orașului Brașovu.

In oferte are de a se aminti în cifre 
și litere, fără deosebire decă ofertulă se 
referă asupra unui seu asupra mai multoră 
obiecte, — prețul de cumpărare oferată 
pentru fie-care obiectă, mai departe nu
mele și pronumele oferentului, precum și 
locuința sa.

Ofertele au să conțină mai departe 
declarațiunea oferentului, cumcă ’i suntă 
cunoscute condițiunile de oferte și acele 
contractuale și că se supună loră.

Aceste eondițiuni se potă esamina la 
oflciulă orășienescă economică în decur- 
sulă oreloră oficiose pănă în cliua perțrac- 
tărei de oferte. Deschiderea oferteloră va 
avea locă în amintita di la 4 ore după 
prânză în biroulă primarului.

Se observă în fine, cumcă atâtă co
munele politice, câtă și acelea bisericescl, 
pe a căroră teritoriu se află obiectele de 
vendare nu se eschidă dela oferare.

Brașovă, în 12 Martie 1895. 
657,2—3. Magistratuiu orășenescu

CuFSuiti pieței Bfașovâ.
Din 2 Aprilie 1895.

Bancnote roin. Câmp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump.

9.64 Vend.
9.60 Vend.
9.64 Vend.

9.67
9.64

Galbeni Camp. 5.70 Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump. 128— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59 20 Vend. —.— 
Lire turcesc! Cump. 11.05 Vend. —. — 
Soria, tone. Albina5% 100.75 Vend. 101.75

Jncuragîați pe adeverați industriași!“

Am onore a aduce la cunoscința on. publică, că 
ini’am (leschisu 

o croitorie bărbătrâscă 
Rrașovu, strada Forți Wr. 6, etaginlu

OH
0
P

I.foi

unde se confecționeză ori-ce felă de haine după siste- 
murile cele mai noue.

După o praxă mai îndelungată în străinătate și în 
școla de croială din Budapesta, mă pună în posiție a co
respunde cerințeloru onor, publică, atâtă prin croitulă meu 
după moda cea mai nouă, câtă și printr’o lucrare consci- 
ențiosă, fină și promptă, pe lângă prețuri moderate.

Rogu pe on. publ. a mă incuragia cu cercetare câtă 
mai numerbse, asigurândulu. că îl voi mulțumi în tbtă 
privința

3-8

cu totă stima:
«EORttE RUCĂ, 

croitorii bărbătescu, 
in Brașovu strada Porți Nr. 6. etagiulu I.

"xetixri moderate.
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„Sz. 1649-1895 tlfcvi,

Ărveresi hirdeimenyi kivonat.

A brassoi kir. torvenyszâk, mint telekkouyvi hatbsâg, kozhirre te- 
ezi, hogy az „Albina" takarek es hitelintezet brassbi fioktelepe vegre- 
hajtatbnak Coles Stan zernesti lakos vegrehajtâst szeDvedb elleni 
1563 frt. 50 kr. tokekoveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyebeo 
a brassbi kir. torvenyszek (a zernesti kir. jârâsbirosâg) teruleten levb 
Zernest kbzseg hatârân fekvb a zernesti 86 sz. tljkvben A f alatt fog- 
lalt 530,531 hrsz. 208 fit, 1242, 1243, 1244 hrsz. 9 frt, 1285 hrsz. 4 frt, 
1723 hrsz. 18 frt, 2018, 2019 hrsz. 15 frt, 2277, 2278 hrsz. 156 frt, 
2300 hrsz. 4 frt, 2685 hrsz. 8 frt, 2719 hrsz. 4 frt, 2783 hrsz. 3 frt, 2899
hrsz. 5 frt, 2966 hrsz. 14 frt, 3047, 3049 hrsz. 14 frt, 3142 hrsz. 5 frt,
3363 hrsz. 20 frt, 3455 hrsz. 6 frt, 3464, 3465 hrsz. 48 frt, 3736 hrsz.
11 frt, 3810 hrsz. 7 frt, 3811 hrsz. 4 frt, 4049 hrsz. 2 frt, 4097, 4098
hrsz. 7 frt, 4108 hrsz. 2 frt, 4138 hrsz. 4 frt, 4172 hrsz. 2 frt, 4198
hrsz. 5 frt, 4172, 4173, 4174 hrsz. 6 frt, 4610/2 hrsz. 13 frt. 5217 hrsz
2 frt, 5592, 5594/3 hrsz. 7 frt, 5646 hrsz. 7 frt, 5660 hrsz. 3 frt, 5713,
5714 hrsz. 13 frt, 5835 hrsz. 17 frt, 5960 hrsz. 9-frt, 5965 hrsz. 54 frt,
6100 hrsz. 6 frt, 6109, 6110 hrsz. 8 frt, 6232, 6233 hrsz. 21 irt, 6313
hrsz. 3 frt, 6673 hrsz. 5 frt, 6676, 6677, 6678 hrsz. 29 frt, 6867, 6871 
hrsz. 14 frt, 6966 hrsz. 11 irt, 7141, 7394 hrsz. 17 frt, 7204,7331 hrsz. 
.1.2 frt, 7390 hrsz. 8 frt, 7604 hrsz. 15 frt, 7830 hrsz. 24 frt, 7915 hrsz. 
20 frt, 8160 hrsz. 20 frt, 8302 hrsz. 29 frt, 8405 hrsz. 28 irt, 8425, 
9184, 9225 hrsz. 117 frt, 8854 hrsz. 11 frt, 8898 hrsz. 2 frt, 9104 hrsz. 
31 frt, 9210 hrsz. 24 frt, 9279 hrsz. 17 frt, 9306 hrsz 4 frt, 9403 hrsz. 
20 frt, 9680 hrsz. 80 frt, 9691 hrsz. 63 frt, 9833, 9835, 10039, 10040 
hrsz. 47 frt, 9834 hrsz. 21 frt, 9848, 9850 hrsz. 69 frt, 9970 hrsz. 26 
frt, 10063 hrsz. 35 frt, 10970 hrsz. 9 frt, 10613 hrsz. 11 frt, 10650 hrsz. 
10 frt, 10686 hrsz. 1 frt, 10706 hrsz. 19 frt, 10712 hrsz. 31 frt, 10727 
hrsz. 41 frt, 10928 hrsz. 13 frt, 10981, 11066 hrsz. 27 frt, 11346 hrsz. 
4 frt, 11563 hrsz 19 frt, 11800 hr3z. 7 frt, 11900/1 hrsz 14 frt, 11998, 
12000 hrsz. 7 frt. 12006 hrsz. 5 frt, 12191 hrsz. 7 frt, 12424, 12450 
hrsz. 11 frt, 12700 hrsz. 6 frt, 12814 hrsz. .10 frt, 12926 hrsz. 6 frt, 
12965 hrsz. 2 frt, 13009 hrsz. 1 frt, 533/2 hrsz. 2 frt, 12190 hrsz. 7 frt. 
6098 hrsz. 3 frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es 
hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 9895. evi MăjUS ho 25-ik napjân 

<d. e. 9 orakor Zernest kozseg hâzânâl megtartandb nyilvânos ărveresen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arvetezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. § âban jelzett, ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi November h.6 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt bvadekkepes ertekpapirban 
a kikuldott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. § sa ertel- 
meben a bânatpenznek a birbaâgnâl eloieges elhelyezeserol kiâllitott 
szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass6, 1895. evi marczius L6 1-en.
A kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosăg.
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Giro-Conto 

la, Toa.ri.ca 
Austro-Ungarl

__________

„albina»
INSTITUT^ DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BRAȘOVU

1/ «
Cec-Conto 
la postă
Nr. 505.

B>...______«I !

PrieSCB depuneri spre fructificare [6 11110 H°lo 
netto, solvindu însăși darea de interese;

SCOBtffl polițe comerciale CB 5V;0;
BCCOrilB împrumutai cambiale și cambial-ipotecari CB 6 V 
lICSChMC credite în cont corrent

f 1 W
fflW împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6°;oj 

cumpera si vinde
TBSMllffl ^4- COPB, «IBDtffl CDP0B6
PllimWTQ cu celti mai bulllllOld urcată preță n j f v - i i *

i monefle șj M is valors
indigene și străine, în specială de cele românesc!;

înainte de 
scadență, și 

oiocio rm; ■
«pe piețele din țeră și 

streinătate,

Ti ilo bolirăsub celemai i6f- 1 IIU UUllUfl tine condițiuni; 

IMiriffl magazine și locuri libere de depou, toriulă 
său care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ppininnpn ha calitatea sa ca representanță principală a so- nfniifn 
jjllillUUuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului Lu 

mim asiprari pe mță parti-

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

Scrisurile fondare ie 5°|o ale „Albinei" 
ale căros-w eug>»ne se i*esc«ii»per& senicstrulîî fării nici o 

detragei-e, și cai*i se aSSti de ven«țai*e în enrsul «Șiiei a bursei 
uiin ^Budapesta, în piese «Ie 5WO, și 300® tie corone.
Conaparendu cursurile și produsulu eelorlalie efecte indi

gene, se pote susținea eu totîi dreptulu, că 

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°|0 
suntiî a<țlK relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efeetele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelorii „Albina" e garantată 
prin valorea celii puținii întreită a ipoteceloră pe ba*a cărora 
se esmitii, prin fondulii speciali’ de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.

6rele de cassă deia 8—I

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
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