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Administratiunea»
„Gazetei Transilvaniei**,

Bănci unguresc! intre Români.
i.

Brașov», 22 Martie v. 1895.
Datorimă c’unu răspunsă preo

tului română clin Sesarmă, care ni-a 
însciințată despre opintirile Ungu- 
riloră de a înființa „bănci" printre 
Românii din comitatulu Solnocă- 
Dobeca și ni-a rugată se dămu unu 
stată conducetoriloră poporului ro
mânu de acolo, ce atitudine se ob
serve țață cu acele opintiri.

Cu dreptu cuvântă este îngri- 
jată inteligența română din acelu 
ținută de urmările, ce le pbte ave 
pentru ea și pentru poporu organi- 
sarea de reuniuni de împrumută ma
ghiare, la îndemnulă și cu ajutorulă 

stăpânirei, prin satele locuite de 
Români.

Bine au înțelesă fruntașii popo
rului nostru de acolo, că Ungurii 
nu voră se înființeze reuniunile 
aceste prin satele române, cum au 
făcută în Cristură, Uriu, Spermezeu 
și Chiuza, de dragulă poporului ro
mână, ca se-lă aducă din starea lip
sită, în care se află, la bunăstare, 
ci urmărescă scopuri multă mai 
egoiste de speculă.

Despre natura și însemnătatea 
acestei specule inse, ni-se pare, 
că omenii noștri nu și-au dată pe 
deplină sămă. Decă ei — după cum 
ne spune corespondența publicată în 
numărulă de Marți ală foiei nbstre 
— suntă de părere, că Maghiarii ur
mărescă cu înființarea aceloru reu
niuni scopulă de a paralisa băncile 
nostre, de a subjuga materialicesce 
pe micii agricultori și inteligenți ro
mâni dela sate, „ca se nu se potă 
mișca liberă în afacerile nostre ro- 
mânescl", și de „a căpătui mai mulțl 
domnișori unguri fără de subsis- 
tență", ei au gâcită motivele cele 
mai apropiate ale acțiunei unguresc! 
din cestiune, deră n’au pătrunsă încă 
pe deplină planulă machiavelică, ce 
ea îlă urmăresce.

Nu-i vorba aici numai de a ține 
în dependență materială pe sătenii 
români, ca de pildă la alegerile die- 
tale se se pbtă esercia asupră-le o 
presiune, ca se voteze pentru can- 
didații guvernului. Au dovedit’o sol- 
găbireii și notarii tocmai în comi- 
tatulă Solnocă-Dobecei, că și fără 
institute de bani maghiare ei au 
destule mijlbce de a terorisa și a 
face pressiuni în scopulă acesta. 
Țînta, ce-o urmărescă deră prin or
ganizarea amintită, este multă mai 
mare. Ei au dat’o pe fața din nou 
(filele acestea în dietă—este țînta 
de a cuceri pe cale socială și eco
nomică poporulă nostru pentru ma- 
ghiarismu.

Intre cele 61 de petițiunl ale 

municipiiloră pentru luarea de mă
suri spre înfrenarea mișcării în sî- 
nulă naționalitățiloră, asupra cărora 
a discutată dieta (filele aceste, cea 

.mai de frunte, care a dată așa efi- 
cendă directiva, a fostă aceea a Un- 
guriloră clușieni,

Ună punctă însemnată din acesta 
petițiă a Clușieniloră, înaintată dietei 
încă din Octomvre 1893, trateză des
pre băncile române, și modulă și spi- 
ritulă, în care este redactată acestă 
punctă, ne dă lămurirea de lipsă 
asupra planului, ce se urmăresce 
acuma prin organisarea de societăți 
cooperative de împrumutare maghiare 
prin satele locuite de Români.

Băncile române, se (fice aici, cu 
legăturile loră de interese prindă în 
cursă întrâga massă a poporului. „Ca- 
racterulu, românu de rassă nici chiar în 
bisericele și scolele Româniloru nu’șl 
găsesce o espresiune mai hotărîtă ca 
în aceste institute. Firma loră, comp- 
tabilitatea, corespondența, direcțiunea 
e — românescă; acționarii și depo- 
nenții încă suntă Români.... mare 
parte a preoții oră români din iubirea 
de rassă se consideră ca agenți be
nevoli ai acestoră institute... și în 
fruntea loră stau în cea mai mare 
parte ast-felă do advocați, preoți și 
funcționari pensionați români, cari 
aprope fără de escepțiune suntă 
agitatori notoriei" — cu alte cu
vinte suntă Români credincioși nâ- 
mului loră.

„Caracterulă română de rassă" 
precum și „iubirea de rassă" 
este deră ce face să apară Unguri- 
loră Clușieni atâtă de periculbsă nu 
numai influința, ce-o esercită băncile 
române asupra poporului, ci și „di
recțiunea" ei.

Din causa acesta ei ceră în petiția 
loră un control mai strictă din partea 
statului asupra instituteloră de bani 
române, cu următbrea motivare ca
racteristică :

„Ună astfelă de controlă este 
necesară nu numai în interesulă 

averii acționariloră, ci și pentru că 
banii, — cari cu dreptă suntă con
siderați în epoca nbstră, ca unulă 
dintre cele mai principale mijloc© 
ale fericirii, și cari tocmai pentru 
aceea au o influință necalculabilă și 
asupra inclinațiwnei și a vieții spirituale 
a poporului — să nu primescă unii ca- 
racteru de rassă și se nu devină ast
felă ună mijlocii de agitațiune11....

Este absurdă din punctă de 
vedere ală sciinței economice de a 
confunda ba nulă cu caracterulă de 
rassă, deră în capetele sucite și în
fierbântate ale șoviniștiloră unguri 
s’a încuibată odată idea, că banulă 
în mâna Românului este periculosă, 
când contribue ca înclinarea lui și 
viâța lui spirituală se nutrescă și se 
întărâscă caracterulă seu română.

Banulă, ca mijlocă ală unei fe
riciri, care se țîntescă la ridicarea, 
muncei și a consciinței naționale a 
Românului, este o adevărată orore 
pentru d’alde Bartha și soți, de aceea 
ei umblă se paraliseze efectulă bine- 
făcătoră ală banului pentru desvol- 
tarea românismului, încercândă în 
totă chipulă, prin forță și prin se
ducere, se substituiâscă influenței ba
nului românescă influența banului 
ungurescă.

Contrarii noștri vedă bine, că 
cu măsurile coercitive, ce le cere 
petiția Clușeniloră, nu voră pută 
dobândi nimică în direcția ele a 
schimba „caracterulă de rassă" ală 
banului, ce circuleză dela băncile 
române între massele poporului, de 
aceea s’au gândită să întreprindă 
acea acțiune economică, de care 
este vorba aici, căutândă a esploata 
influința banului în direcțiune con
trară caracterului de rassă română.

Poporulă română țărână are 
lipsă do bani — și-au (fisă ei — de 
ce să nu-i împrumutămă noi banii 
aceștia, făcendă astfelă de-o parte 
concurență bănciloră române, 6r de 
altă parte câștigândă noi „influința 
necalculabilă, ce-o are banulă asupra
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Rosa uitată.
Narațiune istorică, de Silvestru Frey.

(Fine,)

Peste Zarskoje-Selo domnia ârășl o 
liniște adânoă. Mulțimea de ospețî, cari 
petrecuse ultimile săptămâni aici, părăsise 
castelulă.

înaintea tuturora o făcu acâsta Eudo- 
xia Rasumin, însoțită de unchiulă ei, prin
cipele Odașkoff.

Inoă în aoeeașl sără, în care se petre
cuse scena de mai susă, alerga densa, 
călare pe calulă ei negru, prin înalta portă 
de gratii, spre pădurile, cari asemenea 
unor& negre umbre se întindeau de jură 
împrejur, și înspre ună viitoră întunecosă, ca 
și acestea.

In schimbă Țarulă și soția sa petre- 
cură în cea mai intimă viâță familiară 
luminosele fii® A® vară, ce urmară. Ei se 
regăsiră după-ce întunecosă umbră, ce-i 
despărțise, fusese alungată într’ună modu 
fericita.

In decursula filei Alexandra Feo- 
dorowna ședea eu mai mare plăcere și mai 
adeseori pe terasa, care se întindea de-alungul 
castelului, și acolo se ocupa densa seu cu 
cusutula, său cu cetitula. Sera sosia apoi 
și ȚarulO, ca în cereula aloră săi să afle 
liniște și distracțiune după obositdrea 
sarcină a grijiloră de peste fi, pe cari ’i 
le causa guvernarea marelui imperiu.

Se 'nțelege de sine, că generalulă de 
Klinger încă nu lipsea. Grația împărătesei 
o poseda deja în mare grada, er acuma se 
străduia chicr și Țarulă, oa se ’i-o arate 
și pe a sa în deplină măsură.

Se vorbia se forte multă despre întâmplă
rile cele mai nouă, în cari Țarulă arătase 
bătrânului răsboinioă astfelă de încredere, 
care de abia se putea crede posibilă dela o 
ființă atâtă de severă și atâtă de închisă, 
ca a Țarului Nicolae.

— „Eu n’am iubită nici-odată pe 
Eudoxia Rasumin", fise densulă, când se 
afla odată singură ou generalulă. „Dâr îți 
mărturisescă sinceră, că acea femeiă nu era 
de locă departe, de a câștiga putere asu
pra mea. Ea scia forte bine, se-’șl ascundă 

propriile ei dorințe sub masca unui patrio- 
tismă înfocată."

— „Se dice, că densa a părăsită St. 
Petersburgulă", observa generalulă.

— „Eu ’i-am dată să înțelâgă, că ar face 
mai bine, să-și alâgă vre-ună altă locu de 
petrecere. Se fice, că densa a și pleoatu 
la Parisă : acolo pote țese în dragă voie 
intrigi și-și pote arunca lațulă după vre
una altulă".

Ambii bărbați steteră ună momenta 
tăcuți, lângă olaltă.

— „Vă potă oferi o țigare?" întreba 
Țarulă.

— „Majestatea Vostră e prea grațiosă 1“ 
— Nicolae oferi generalului o havana, luân- 
du-șl tot-odată și pentru sine una din plina 
lui tabacheră.

Și îndată după aceea se înălțau 
albastre rotogâle de fumă, pline cu acelă 
plăcută parfumă, pe care numai celă mai 
fină tutună îlă pdte răspândi.

— „Am voită deja de multă să vă 
întrebă, iubite generale, de modulă cum 
ați ajunsă în plăcuta posițiune de a face 
lumină în afacerea cu straja", reîncepu 
Țarulă oonversațiunea.

— „0, lucrulă e câtă se p6te de 
simplu! Majestatea Vostră n’a aufită nici
odată de Sonja?"

— „De Sonja? Nu, nici-odată!"
— „Sonja Porfyrowna este oronica 

vie a sateloră, cari suntă situate în jurulă 
castelului Zarskoje-Selo. Densa e o străveche 
bunică, ce loouesce în apropiere. Oa fată 
tînără, ea a slujită aici, în castelă. Totă, 
ce a aufită său a vădută însăși deci 
este săpată adâncă în memoria sa. Și 
ea le păzesoe aceste lucruri, ca pe cea 
mai scumpă comoră în esistența ei, de altă 
fel nu tocmai îmbururătore și dâcă le împărtă- 
sesce cuiva trebue să aibă deplină convin
gere, că respectivulă e demnă de acâsta!"

— „Și cum ai făcută acâstă ounos- 
oință ?“

— „Sonja adună vara buruenl detotă 
soiulu, cu cari apără poporulă dela țeră în 
orele de primejdia. Astfelă o întâlnii odată 
când îșl urmăria prin parculă dela Zars
koje-Selo acestă umană misiune. Eram în 
apropierea tainicului locă, care ne oausase 
tuturoră atâta bătea de capă. Sprijinindu-’șl 
capulă cu mâna, se pleca densa printre 
feregl și privia nemișcată la straje. Una eu- 
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înclinațiunei și a vieții spirituale a 
poporului" și folosindu astfelă banulu 
ungurescu ca mijlocu de agitațiune 
pentru interesele maghiarismului?

Așa s’a zămislită idea de a se 
înființa cu ajutorulu unei mari 
bănci unguresc! din Pesta societăți 
cooperative de împrumutare prin sa
tele românesc! din comitatulă Sol- 
nocu-Dobâcei și din alte comitate.

Idea maghiarisării j6că deră și 
aici rolulu principală și acesta nu 
trebue se-o scape din vedere nici 
ună momentă fruntașii poporului 
nostru.

Geea ce credemă noi, că trebue 
neapărată se se întâmple din partea 
loră față cu acestu nou plană de cu
cerire, vomă arăta într’ună viitoră 
articulă.

Atentat! contra monumentalui- 
Hentzi.

Despre atentatulă cu dinamită, 
severșită ier! nopte contra monu- 
mentului-Hentzi, „Budapesti Hirlap11 
aduce următorea scire :

Noptea la 1 oră, o esplosiuna, ca ună 
tunetă, sgudui piața Sf. George (Buda). 
Ferestrile dela tdte casele din piață, precum 
și dela palatulă ministrului președinte, dela 
palatulă archiducelui Josifă, și dela staulele 
Curții au fostă sdrobite totală, âr locuitorii 
acestoră locuințe fugiră, spăriațl, ca să afla 
causa esplosiuuei.

In fiă-care se născu mai întâiu gân- 
dulO, că contra momentului Hentzi s’a 
făcută atentată. De faptă așa s’a și întâm
plată. S’a făcută îndată cercetare și s’a 
constatată, că monumentulă-Heutzi era să fiă 
aruncată în aeră.

Găpitanulă supremă Selley, care a 
fostă avisată prin telefonă despre acesta, 
s’a dusă peste câte-va minute la fața lo
cului, însoțită de-o mare gardă de polițiști, 
ca să-și ia informațiunl asupra întâmplării.

Cei ce umblaseră între orele 12 și 1 
pe piața st. George, au văcjută ună omă 
ținărh de înfățișare elegantă și în vesminte 
deschise, oare umbla în jurulă statuei, și 
se părea, ca și când ar fi pusă ceva pe 
piedestalulă ei. Apoi cu pași repedl o luâ 
spre suburbiulă Christina...

Ce privesce atentatulă, putemă cons
tata, că statua n’a suferită vătămări con
siderabile. S’au ruptă numai câteva gratii 
din grilajulă, ce încunjură monumentulă, 
statua însă a rămăsă întrâgă.

Din telegrama nostră de ier! se 
scie, că atentatorul! a fostă prinsă. 
Elă se numesce Adrianii Szelles, re- 
dactorulu foi ei „Olvasd", care a fostă 
condamnată la 6 Iun! închisore pen
tru laesa-Maj estate.

vântă produse altulă. De-6rece eramă amân
doi bătrâni, încrederea se stabili îndată în
tre noi. Astfelă îmi reuși să aflu, fără multă 
ostenelă, acea istorioră, care a putută des- 
lega enigma".

In timpă ce generalulă vorbia, se apro
piase și împărătâsa.

— „îmi permițl", întrebă dânsa pe 
soțulă ei, punându-șl lină brațulă pe după 
gâtulă său, „ca să vădă odată pe Sonja?"

— „Tu mi-ai cetită propria-mi do
rință din inimă", răspunse Nioolae. „Cau- 
tă-o sâu chiamă-o: noi vomă îngriji, oa bă
trânețea ei să nu mai fiă îngreunată de 
nici o lipsă".

Sonja Porfyrowna primi din caseta 
privată a Țarului o pensiune, oare-i ajungea 
pentru de a-șl trăi într’ună modă liniștită 
(filele.

Pe lângă multele istoriâre, pe cari 
le păstra în memoria sa, ea mai putu adauge 
încă una nouă. Aoâsta tracta despre bună
tatea Țarului Nicolae și a frumâsei sale 
soții.

In interesul! adevărului istoric!.
In opulă său „Szabadsăghaczunlc es a 

dakoromăn torekvdseie, d-lu Jancso Benedek 
reproduce la pag. 145 o scrisâre, ce a tri- 
mis’o Ludovică Kossuth lui Bem, în care 
se cjicti următorele: „Am onore a te încu- 
nosciința, că d-lă Bălcescu, împuternicitulă 
partidei valahe și ca încredințată ală Va
lahilor ă din Munți, mi-a trimisă o scrisâre 
a lui Iancu, în care conducătorii se lâgă 
sărbătoresce, că voră pregăti poporulă pentru 
uniune, âr și până atunci, când întregă po- 
porulă va fi câștigată pentru acâstă eausă, 
voră ține strînsă la neutralitate față ou ar
matele nostre"...

Aserțiunea acâsta a lui Kossuth pote 
să arunce o umbră nefavorabilă asupra ca
racterului statornică și decisă ală nemuri
torului erou română, presentându-lă ca pe 
unu omu, care de dragulă ideiloră kossu- 
thiste, ar fi fostă în stare să jertfâscă prin- 
cipiulă cardinală pentru care elă s’a lup
tată cu atâta bravură și consciință de sine 
pănă la căderea terorismului maghiară prin 
capitularea dela Șiria.

Pote, oa în momente de strîmtore, că
petenia terorismului ungurescă, să fi adre
sată o ast-felă de scrisdre lui Bem, ca să-i 
mai însufle curagiu. Ba se pdte și aceea, 
ca în partea întâiu a scrisorii lui Kossuth 
să fiă oeva umbră de adevără, soiută fiind, 
că unulă dintre representanții mișoării de 
pe atunci din România, a fostă în Munți 
și a conferită ou Ianou în Câmpeni. Insă 
nime nu va pute documenta, că Iancu ar fi 
dată o declarațiune de conținutulă și înțele- 
sulă scrisorii lui Kossuth, în ceea ce pri
vesce „pregătirea poporului pentru uniune^ 
și încă chiar din partea conducătoriloră, 
cari, după fantasia lui Kossuth, s’ar fi „le
gată sărbătoresce" pentru acâsta.

Avemă din potrivă o classică măr
turia, care desminte formală acâstă aserțiune 
falsă a lui Kossuth față cu Iancu și cei
lalți prefecți și tribuni, cari tocmai pe atunci 
combătură cu succesă admirabilă contra 
insurgențiloră maghiari. Etă ce (fice Pre_ 
fectulă de legiune Vasilie Moldovană, la 
pag. 154 a Memoriiloră sale, cari au eșită 
de sub țipară dilele aceste :

„Kossuth... în dorința de a dobândi 
pe Români pe partea sa... a trimisă din 
Seghedină pe doi boerl din România, cu 
plenipotența și înviațiunea a-șî cerca no- 
roculă. Spre scopulă acesta s’a ținută o 
conferență, la care a luată parte Iancu, 
Balintă, Axente, Vlăduță, eu și alții. La 
conferința acesta a participată și Nicolae 
Bălcescu, care în colori vii ni-a descrisă 
despotismulă muscălescă, âră din partea 
nostră i-se răspundea ou crânceniile tero
rismului maghiară... Nu era putere omendscă, 
care se fi putută insufla simpatiă pentru causa 
nedidptă a Maghiariloră, cari prin „nemzet 
egysâg" decretaseră desnaționalisarea na- 
țiunei române și a celorlalte naționalități. 
....Astfelă dâră N. Bălcescu s’a depărtată

Din nou trecură câte-va săptămâni.
In Zarskoje-Selo domnise în acestă 

răstimpă o liniște deplină.
Părechea domnitore plecase la o bae 

germană. Starea sănătății împărătesei, în ur
ma emoțiuniloră sufletesol, pe cari avusese 
să le ’ndure, se totă slăbia, așa încâtă medicii 
declarară, că o cură este absolută ne
cesară.

Pe pământulă patriei dânsa afla aju- 
torulă dorită.

Când se reîntorse la Zarskoje-Selo, 
tomna îșl mai arăta ultimele-i (file frumose. 
Fruncjele pomiloră și ale arboriloră înce
pură a se îngălbini ; numai sturzii și piru- 
lele îșl mai fluerau încă melodiile loră-.

Celă dintâiu momenta liberă, de care 
putu dispune împărătâsa, îlă folosi spre a 
grăbi în parcă. Cu o putere magică era 
atrasă spre acelă locă, care jucase ună rolă 
atâtă de însemnată în propria-i viâță. Dâr 
o mare mirare o cuprinse, când observa 
sohimbarea, ce se făcuse aici. Straja dispă
ruse ; âr acolo, unde altădată oresceau în 
disordine spini și buruenl, acum strălucea 
o mare de roze. 

din Munți, fără a duce ceva mângăere pen
tru Kossuth, ou atâtă mai puțină vt’o de
clarațiune liniștitore. Ar fi și o absurditate 
a crede, că Românii, cari considerau uniunea 
Arddlului cu Țera ungur iscă de mortea na- 
țiunei loră; cari au combătută vitejesce ou 
armele pănă la căderea terorismului ma
ghiară ; oarl au văcjută și cunosoută carac- 
terulă lui Kossuth din scrisorile acestuia 
adresate lui Dragoșă și Hatvani; cari, în 
fine, au văcjută purtarea Maghiariloră în 
tâtă țâra și mai recentă în Abrudă, și cari 
deplângeau mârtea lui Buteanu, Dobra, 
Molnar ș. a. —să se fi însuflețită, ca prin 
minune de Kossuth" și de uniune.

O altă dovadă, că Iancu n’a putută 
se dea o ast-felă de declarațiune lui Kos
suth, suntă însă-șl cuvintele lui Ianou din 
scrisorea, ce a adresat’o lui Simonff.y dreptă 
răspunsă la o scrisdre a „guvernorului" cu 
data de 5 Iulie 1849. Etă, ce a (fisă Iancu 
în acelă răspunsă:

„Eu, și cu mine toți Românii, consi- 
derămă pe Kossuth de ună rebelă, prin 
urmare nu dorimă, ca ună atare se ne cu- 
noscă durerile și dorințele; cu atâtă mai vîr- 
tosă nu, că judecândă din anteoedințe, în 
cuvintele lui Kossuth nu se potă încrede 
omenii de omeniă".

Er dâcă s’ar întâmpla, ca d-lă Jancso 
Benedek, ori alțl „istoriografi" maghiari, 
să tragă totuși la îndoială aceste puternioe 
argumente, cari răstdrnă cu desăvârșire le
genda lui Kossuth despre „pregătirea spi- 
riteloră pentru uniune" din partea lui Iancu 
și a celorlalți conducători ai mișoării ro
mâne din 1848/49, noi le mai aducemă ună 
argumentă și mai puternică scosă din în
săși sorisorea-răspunsă a lui Ianou eătră 
deputatulă Gozman, publicată totă în Me
moriile lui Vasilie Moldovană. Etă ce dice 
între altele Iancu:

„Remânemă statornici pe lângă punctele 
petițiunei din 15 Maiu (1848), alcătuite de 
tdtă națiunea... Nu suntemă în contră, ba 
dorimă, ca fii aiaceleeașl mame, să avem ace
lași amică și inimică cu Maghiarii, dâră 
condițiunile atinse le pretindemă redlisate — 
fără de acele a muri mai bine suntemă re
solute.

Urmâză dâră de sine, că cuvintele lui 
Kossuth din scrisorea adresată lui Bem, 
sâu că s’au scrisă din partea celui dintâiu 
ca să animeze pe celă de-ală doilea, sâu 
că suntă ună falsificată de cea mai rea 
specie, căci nimeni nu va putâ produce o 
declarațiune în sensulă loră cu iscălitura 
genuină a lui Iancu.

Un! Frances! despre Români.
Publicistul! francesă Raoul Che- 

lard, cunoscută ca amică ală Maghia- 
rilbr!, publică în „ Revue hebdomadaire“ 
studiile, ce le-a făcută elă cu oca- 
siunea unei escursiuni politice în Ar- 
delu. Intre altele elă cjice:

Ce privesce maghiarisarea Româniloră, 
pote oă Maghiarii în inima loră ar dori-o,

Ună strigăță de buouriă se ivi pe bu
zele împărătesei.

Când se întorse, privi în ochii Ța
rului.

— „Ce gingașe surprindere mi-ai fă
cută*, cfis0 dânsa emoționată, ră(fimându-șl 
capulă de umărulă înaltului ei bărbată.

Elă o sărută pe frunte.
— „Ele suntă suriorele tale", replică 

dânsulă, arătândă la flori, „și le-am adusă 
din grădinele din Potsdam și Sanssouci. — 
Suntă deci rose germane, dintre cari cea 
mai frumosă ești tu însa-țl!“....

Viâța casnică a acestei părechl dom- 
nitâre aparținu celoră mai fericite căsătorii, 
de cari pote aminti istoria. Țarulă Nicolae 
fu adese-ori mândru, absolutistică și despo
tică. Dâr ca soță fu modelă de fidelitate. 
Fiioa Hohenzollerniloră deci n’a mai avută 
nicl-odată causă de ase căi,pentru-că i-'a ur
mată într’o țâră streină.

Longină. 

suntă însă prea resonabill (? )T ca să crâdă 
realisarea acestui visă. Și în Uugaria, se 
scie bine și aceea, că Ia finea secolului XIX, 
după, renascerea simțământului națională, 
este imposibilă de-a desnaționalisa masse 
compacte, precum suntă Românii, cari au 
o organisațiă proprie bisericâscă.... Ce pri
vesce deslegarea definitivă a cestiunei, 
Austro-Ungaria e destulă de puternică, 
pentru de a-șl apăra integritatea teritorului 
său. Massele române, îndată ce voru vedâ 
neproductivitatea agitațiuniloră, se voră 
supune oonducerei elementeloră mai înțe
lepte, cărora le suride viitorulă. Guvernulă 
ungară, ca ori și care guvernă parlamentară, 
se apăra cam slabă în contra agitațiunei, 
o face chiar așa ca și guvernulă francesă 
față cu boulangismulă, și lasă aoțiune li
beră agitatoriloră pănă atunci, pănă când 
ei înși-șl se prindă în mrejele loru....

Astfelă scrie d-lu Chelard des
pre noi, și ne pare reu, când trebue 
sS vedemij, că ună Francesă e în 
stare se publice astfelă de păreri 
asupra Româniloră. Noroc! înse, că 
sunt! forte puțini 6men! de aceștia, 
parte orbiți, parte mituiț! de agenții 
guvernului maghiară.

22 Martie.

Școle unguresc! printre Români. In 
comitatulă Coșocnei se voră înființa în 
cursulă acestui ană încă două școle ungu- 
rescl de-ale statului, anume : una în Suciagă, 
pentru care suntă preliminați 9542 fi. 44 
cr. Acâsta va fi întocmită pentru doi în
vățători, fiindă împreunată și cu ună asilă 
de copii. A doua șcâlă se va înființa în 
comuna Suatu. Pentru didirea acesteia, 
care va fi împreunată și cu ună „Kisde- 
dovo", suntă destinați din partea minis
trului de culte și instrucțiune publică 
27,057 fl. 22 cr. „Kolozsvâr" spune, că 
afară de acestea, se lucrâză în presentă la 
planurile pentru ridicarea și a altoră școle 
ungurescl de stată.

—o —
Adunări kulturegyletiste. ț>ilele aces

tea două societăți de maghiarisare și-au 
ținută adunările generale, în cari s’a rapor
tată despre activitatea loră maghiarisătore. 
Una este „Societatea ungurâscă școlară reg- 
nicolară* cu sediulă în Budapesta. La adu
narea acestei societăți a presidată vioe- 
primarulă Carol Gerloczy, care în vorbirea 
sa de deschidere a espusă scopulă sooietății 
și resultatele la cari a ajunsă. Soopulă aces
tei societăți, (fise Gerloczy, este de a ma- 
ghiarisa pe tdte terenele, a ridica pepiniere 
de maghiarisare, adeoă KisdedovurI, mai 
alesă în ținuturile locuite de nemaghiari, 
dâr mai alesă în comitatulă Pest-Pilis-Solt, 
unde locuesoă 297,245 nemaghiari. Aceștia 
trebue făcuțl Maghiari cu ori-ce preță. — A 
doua societate este „Kulturegylet“-ulă din 
Bihoră, care încă face treburi „frumose" 
pentru maghiarisare.

—o—
La Neutra se va face nouă alegere de 

deputată. Candidatulă „partidei poporale" 
rămâne totă contele Ioană Zichy, âr ală 
partidei guvernamentale este protonotarulă 
comitatensă Janits. Soirile, ce sosescă din 
Neutra, spună, că se facă ârășl mari agi
tații în cercă, mai alesă guvernamentalii 
se pârtă fârte provocătoră. Contele Zichy 
a fostă Duminecă la Neutra, unde și-a ți
nută vorbirea-programă. Foile guverna
mentale inventâză felă și felă de minciuni, 
bănuindă pe alegătorii lui Zichy, că ar voi 
să provâce conflicte.

—o —
Dinstincțiune. „Kronstădter Tageblatt" 

din locă primesce soirea telegrafică, că epis- 
copulă gr. cat. ală Gherlei, Ioană Szabo 
a fostă numită consiliară intimă ală Ma- 
jestății Sale.

— o —
„Zastava“ persecutată. Procuratura su

premă din Seghedină a intentată procesă 
de pressă pentru agitare contra (fi arului 
sârbesoă „Zastava". Judele de instruoțiă 
din Seghedină a ordinată telegrafice, să se 
Zacă perchisițiă domiciliară în redacțiunea 
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„Zastavei”, pentru ca să se descopere ma- 
nusoriptulă incriminată.

—o—
Monarcliulii nostru și contele K41- 

noky au gratulată prințului Bismark din 
incidentală aniversărei dilei nascerei sale.

-o —
Invitare împerătbscă refnsată. Din 

Berlină se telegrafieză, că la adunarea din 
31 Martie a partidei poporale liberale, Bich- 
ier a adusă în disousiune și invitarea îm
păratului Wilhelm la prân4ulă pentru Bis
marck. Partida a hotărîtă unanimă, că vice
președintele partidei liberale, Schmidt, nu 
este datorii a corespunde învitărei împăratului. 

.In urma acesta Schmidt a adresată o scri- 
sore mareșalului de curte, în care dă es- 
presiă regreteloră, că nu pbte participa la 
prânt}ulă dela Curte.

—o —
De-ale armatei rusesci. Ministrulă de 

resbelă rusescă Wannowski a ordinată o 
revisiune temeinică a regulamentului pentru 
întrâga armată rusâscă. Tbte trupele suntă 
deja echipate cu pusei nouă.

— o—
Mare focii în Mentone. Erl și alaltăerl 

a bântuită în una dintre stradele principale 
ale orașului Mentone, în Via Corso, ună 
focă îngrozitoră. Otelulă „des Anglais“ și 
cinci alte palate au fostă ou totală distruse. 
Paguba se uroă la 7 milione lire.

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

dovanfi. Au aparută și s’au pusă în 
venejare Memoriile lui Vazilie Moldovanu în- 
tr’o broșură elegantă, de 11 cole, formată 8°. 
Prețulă unui esemplară e: 50 cr. seu 1 
coronă, plus 5 cr. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francă 50 bani. 
■Comandele se facă la adresa: Traiană H. 
Popii, publicistă, Brașovă (Brasso). Ooman- 
dele se efectuescă promptă și sigură. Do
ritorii de a poseda acâstă prețiosă scriere, 
suntă rugați a grăbi cu procurarea ei la nu
mita adresă. Esemplare pe credită nu se 
trimită.

Comitatulu Albei interiore și-a ținuta 
adunarea de primăvară la 30 Martie n. c. 
Propunerea, de-a se trimite o adresă ’de 

.adio guvernului WekerJe, a fostă puternică 
oombătută din partea d-lui canonică Ga- 
irilă Popă din Blașiu.

Altă membru română din Blașiu, d-lă 
Dr. Augustinu Bunea, a combătută, prin- 
tr’ună lungă discursă, raportulă vice-șpa- 
nului arătândă, că nu este fidelă și obiec
tivă, de-oreoe cele espuse în raportă cu 
privire la mișcările din timpulă procesului 
Memorandului nu corăspundă adevărului. 
Vorbirea d-lui Dr. Bunea, după cum se 
yede dintr’ună raportă ală lui „Kolozsvâr”, 
din care luămă aceste date, a produsă iri- 
tațiă între Maghiari.

Vice-șpanulă Csato Jânos s'a mărgi
nită a da în scurte ouvinte ciniculă răs
punsă, oă „este datorința lui de-a da în ra
porta oglinda fidelă a lucrului și dăcă din 
oglindă se refleotâză acestă chipă, causa 
nu este elă“. Cuvintele acestea ale vice- 
.șpanului au îndemnată pe d-lă canonică 
Gavrilă Popă să ceră din nou cuvântulă, 
dâr atunci câta șoviniștiloră a începută să 
urle: „Oui îi vorbesol?” „Nute ascultămă!K 
„Șecjl josă, nu te înțelegemă!“ Din causa 
strigăteloră acestora, d-lă canonică n’a pu
tută să vorbâscă.

Amândoi membrii români și-au ținută 
vorbirile în limba română. Niol unulă din
tre membrii maghiari nu s’a simțită în stare 
să răspundă, ci prin voturile lorăs’au măr- 
.ginită de-a primi și aproba întru tbte pro
punerile comisiunei, făcute, se ’nțelege, după 
■calapodă unguresoă.

Congregațiunea
Comitatului Hunedora, ținută în Deva, la 

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

(Fine).
D-lă Francisca Hossu Longină, conti

nuând ă, cjise:
Da, onorab. Congregațiune, cele dise 

fie mine suntă adevărate ; vă aducă la cu- 
noscință și aceea, că de unu timpă înedee 

nu odată s’a întâmplată, că unii și alții 
dintre țăranii cei huiduițl și ne îndreptățiți 
au esclamată, că nu mai polii suferi nedrep
tățile, ce li-se faoă, și cu mâhnire îșl es- 
primau îngrijirea, că ei nu mai au nicăirl 
nici ună sprijină, și nu se mai potă stă
pâni... (Voci: Asta e agitare! Sgomotă).

Ei, și vedeți, în asemenea cașuri, 
erășl numai noi, pretinșii agitatori, amă 
molcomită și amă liniștită pe cei mâhniți, 
îndemnându-i să nu se abată dela căile le
gale, dicându-le, să sufere numai în paoe, 
că totă li-se va face dreptate, care nu 
pote peri.

Când însă stăpânirea, în locă să mai 
ușureze starea poporului, continuă cu alte 
și mai mari persecuțiunl, atunci, On. Con
gregațiune, nu este cu putință, să urmeze 
alta, decâtă, că va veni ună timpă, când 
nici noi, cei ce suntemă atâtă de apropo 
de poporă, nu-lă vomă mai pută molcomi 
(Sgomotă) și atunci răspunderea va căde 
pe capulă acelora, cari au dată ansă la 
cele _ce potă să urmeze (Sgomotă, desa- 
probărl).

Puteți să aduceți la cunoscință stă- 
pânirei, că noi nici pe-o cale nu voimu să 
ne lăpădămă de nâmulă, din care facemă 
parte; oă noi de amenințări și întemnițări 
nu ne intimidămă, ci drepturile nbstre le 
vomă pretinde totă-dâuna și în totă 
loculă!

Li-o puteți spune și acelora, cari ne 
amenință cu feră și focă, că celă ce ame
nință cu feră și focă, de feră și focă va peri. 
Și dbcă oine-va orede, că pe noi are drep- 
tulă să ne atace cu feră și focă, să-o scie, 
că totă cu acelă dreptă și noi ne vomă 
apăra totă cu feră și focă (Sgomotă mare, 
desaprobărî, amenințări; Voci: Asta e 
agitare!).

Precum vedeți, am fbrte multe mo
tive, ca să nu primescă propunerea comi
siunei permanente, din contră, vină se facă 
coutra-propunerea, ca numirea noiloră mi
niștri să o luămă simplu la cunoscință.

Deputatulă guvernamentală ala oer- 
cului Hunedorei, d-lă Pogâny Kâroly, re- 
flectândă antevorbitorului, cjis®, că deși 
constelațiunile politice nu potă mulțumi pe 
mulțl, aceea totuși nu este adevărată, că 
Românii suntă amenințați cu feră si focă; 
dice mai departe, că suntă mulțl dintre 
Maghiari, cari simtă necesitatea bunei în
țelegeri între naționalități, ceea ce dânsulă 
crede, că se va și realisa, decă toți, cu fi
delitate, se voră supune legiloră esistente.

A cerută apoi cuvântulă membrulă 
Dr. Aurelii Munteanu, care într’o vorbire 
lungă și pipărată cu dovedi neresturnabile, 
aducândă mai multe oasurl concrete, a luată 
la respără pe toți miniștrii de-arândulă, 
arătândă portretulă politică ală fiă-căruia, 
declarândă, în fine, că unoră ast-felă de 
miniștri, nici ca Română, nici oa membru 
ală Congregațiunei și nici ca membru ală 
partidului națională română, încredere nu-i 
pbte vota.

S’a mai încercată a-șl apăra stăpânii 
și consilieriulă Ludovică Bethy, dâr nu i-a 
succesă de locă, căci nimeni nu l'a apro
bată, — ba oând în oestiune personală Dr. 
Aurelă Munteanu a dovedită, oă oe prostii 
a vorbită, înși-șl prietinii lui au rîsă.

Punându-se însă cestiunea la votă, 
majoritatea a primită totuși propunerea 
comisiunei permanente.

Au urmată apoi obiectele puse la or
dinea cjileij cari s’au primită mai tote, fără 
multă vorbă. Causa cu fondulă de pensiune 
ală comuneloră din fostulă scaună ală 
Orăștiei, unde e vorba de câteva mii, și 
apelațiunea în causa alegerei de primară 
în Hațegă, au trecută, fără ca din părțile 
respective să fi venită care-va să-șî arate 
vitejia aici.

Interesantă a fostă și reoeroarea co
mitatului Heves, în oausa §-ului 25 din art. 
de lege VI din 1889. Fișpanulă, nici în co- 
misiunea permanentă, nici în Congrega
țiune nu a putută afla ună singură membru, 
care să facă contra propunere, deci s’a 
primită cu unanimitate moțiunea de-a 
8prigini acea receroare, prin care se inten- 
ționâză ștergerea acelui §.

In ordinea de 4’> între jiropMtteri, a 
fostă una și a d-lui Dr. A. Munteanu. D-sa 

a propusă, oa „regulamentulă internă11 să se 
facă și in limba română, ca membrii ro
mâni, cari nu sciu unguresce, să scie, când 
și unde au să vorbâsoă și peste totă, ca 
membrilbră români să li-se faoă înlesniri, 
ca cu atâtă mai bine să potă lua parte la 
resolvirea cestiuniloră ajunse la ordinea 
4ilei.

Cetindu-se atâtă propunerea, câtă și 
motivele, protonotarulă, fără a aștepta, oa 
propunătorulă să-și motiveze și verbală și 
mai pe largă propunerea, faoe contra-pro- 
punere, că adecă să nu se facă acea înles
nire, că „acum e lume ungurescă“, și ar fi 
împreunată cu multe greutăți, dbcă s’ar 
primi acea propunere.

La aoestă obiectă încă s’a încinsă o 
discuțiune interesantă, și membrii Dr. A. 
Munteanu și F. Hossu Longină au și apă
rată causa limbei cu multă curagiu și cu 
zdrobitore motive. Ge să-i faol însă, dbcă 
trăimu „în lume ungurescă“, căci majori
tatea a primită trecerea la ordinea 4il0i-

O mare minune s’a întâmplată totuși. 
Ună membru maghiară, d-lă Lăzâr Arpăd, 
deputată apponyistă din ceroulă Dobrei, a 
pledată pentru propunerea membrului Dr. 
Munteanu, 4ioândă, că acea propunere nu 
alterbză ideia de stată maghiară. La mo- 
tivulh din urmă, spriginitorulă nostru și-a 
căpătată răspunsulă.

Cu acestea ședința s’a ridioath. 
Corespondentulu.

Conflicts între Anglia și Francia?
Intre Anglia și Francia domnesee 

erășl o stare încordată din causa ces- 
tiunei africane. Și care este motivulă 
iritațiunei? Aparința a două espedițiunl 
francese în așa numitulă teritoră ală com- 
pagniei negre, dintre cari una a întrată 
în Buffa, br cealaltă în Nu pe, teritorii, cari 
conformă tractatului franco-englesă dela 
1890, aparțină Britaniei. Astfelă acuma 
atâtă Anglia, câtă și Francia se plângă, 
că ar fi ofensate în drepturile loră. Plânge
rile loră însă suntă neîndreptățite, debre-ce 
tote convențiile asupra împărțirei Africei 
s’au încheiată fără aprobarea respectiveloră 
popore, și legăturile încheiate cu principi 
seu cu regi africani, în adevără, nu au nici 
o însemnătate, după cum o reounbsoe acbsta 
chiar și Boclius Shmidt în opulă său mai 
nou scrisă asupra Africei ostice. Elă în
suși 4i°6> a încheiată multe convențiuni 
de acestea cu principi africani, cari puneau 
mâna pe cele trei cruci subsemnate în actă, 
fără însă de-a înțelege conținutulă și în
semnătatea actului.

întreprinderea de espedițiunl în Africa 
vestioă nu va fi periculOsă pănă atunci, 
pănă când nu va duce la încurcături în 
Europa. Acum guvernulă englesă cere să 
i-se dea din Parisă lămuriri asupra amin- 
titeloră espedițiunl francese. Ori de care 
natură voră fi însă aoele lămuriri, totuși 
la ună conflictă seriosă ou greu va ajunge 
lucrulă, căci interesele Angliei și ale Fran- 
ciei, în ce privesce politica colonială, suntă 
totă cam aceleași, și astfelă guvernele 
ambeloră state caută să susțină rapbrte 
amicale.

Academia română
Sesiunea generală din anulu 1895.

Baportulă secretarului generală asupra lacrări- 
loru făcute in anulă 1894—95.

(Fine.)
5. Averea repausațului Evanghelie 

Zappa, din care Academia are dreptă să 
primescă, oonformă testamentului, 1000 gal- 
binl pe ană, se află și acum discutată în- 
naintea justiției, între moștenitorii de sânge, 
statală română și statală elină. Procesulă 
intentată de Academie curatelei judecăto- 
rescl, în a cărei administrare se află averea, 
pentru plata vărsământului anuală, dela 
1892 încooe, a fostă câștigată la curtea de 
apelă din BuourescI, și sperămă, că în cu- 
rendă Academia îșl va primi sumele dato
rite ei pentru acești ani.

7. Depositulă de efecte ală Acade
miei se află, conformă art. 42 din statute, 
în păstrarea casei de depuneri și consem- 
națiunl. Gonsiliulă de admimstrațiune ală 

acestei case, la 11 Octomvre 1878, luase 
deoisiunea de a scuti pe Academiă de taxa 
de deposită, pentru valorile sale. Actualulă 
consiliu, la 31 Ianuarie, a revocată acea 
decisiune, hotărîndă, că chiar de a doua 4b 
Aoademia să fiă supusă la taxă. Delega- 
țiunea, aflândă de acbsta, prin vice-preșe- 
dintele ei, D. V. A. Urechiă, s’a adresată 
Băncei Naționale, ală cărei consiliu a ho
tărîtă să primbscă depositulă Academiei și 
să-lă păstreze, fără plată de taxe, și la 
1 Februarie a cerută casei de depuneri res
tituirea depositului, care a fostă mutată la 
Banca Națională. Ast-felă, Academia a fostă 
ferită de o cheltuelă, care s’ar fi urcată cam 
la 2.500 lei pe ană.

8. Averea Academiei. înainte de a 
termina acbstă expunere, mă credă datoră 
a vă arăta starea actuală a averei Acade ■ 
miei, sporită în modă considerabilă, de la 
serbarea aniversărei de 25 ani a instituțiu- 
nei nostre, în 1891.

Averea Academiei se compune din 3 
părți deosebite:

a) DonațiunI, cu destinațiune gene
rală, de ale căroră venituri Academia pote 
dispune după trebuințele sale;

b) DonațiunI cu scopuri determinate;
c) Subvențiunile anuale ale Statului, 

din cari unele suntă la disposițiuuea Aca
demiei, altele au soopurl determinate.

Averea Academiei represintă ună 
capitală totală de lei 8.011.565 și ună ve- 
niță totală de lei 465.430.

Din acestă avere Academia pote dis
pune astă4l numai de venitulă capitalului 
de lei 7.535.017, adecă de lei 378.603.

Capitalulă Aoademibi, de lei 1.921.982, 
cu venită actuală de lei 77.058 și cu veni- 
tală viitoră de lei 18,827, adecă în totală 
lei 96,885, este singură destinată pentru 
cheltuelele generale.

Venitulă actuală de lei 301.545, ală 
capitalului de lei 6.089.583, are destina- 
țiunl speciale, conformă acteloră de dona- 
țiune.

Dotațiunea anuală a Academiei de 
cătră Stată este de lei 63.000, din cari lei 
20.000 pentru cheltuelele generale și lei 
43.000 pentru cheltuell cu destinațiune spe
cială, (lei 10.000 premii Lazără și Eliade-Ră- 
dulescu, lei 33.000 pentru publicațiunile is
torice Hurmuzaki).

Ast-felă, întrebuințarea venitului Aca
demiei de lei 465.430, este următorea:

Lei 23.827, de cari nu dispune încă. 
Lei 145.141 pentru cheltuell generale, com
puse din: Lei 77.058 venituri proprii. Lei 
48.083 prelevări 15% dela fondurile spe
ciale. Lei 20.000 subvențiunea Statului; Lei 
296.462 cu destinațiune specială, adecă: 
Lei 301.545 venituri proprii. Lei 43.000 
subvențiunea Statului. Lei 343.545, din 
care se scade: Lei 48.083 prelevările de 
15% ale Academiei; Lei 465.430.

DIVERSE.
Constantă. Colonelulă rusescă și tot

odată soriitoră militară Nyljeff, a fostă 
osândită în 1825 la morte în furci, fiind-că 
luase parte la o conjurațiune contra împă
ratului Nicolae I. Cândă era să-lă esecute, 
funia se rupse. Intr’aceea ’i s’a dată a în
țelege, ca să-și obră agrațiare: „Cine ar 
mai și pută trăi într’o țbră, în care nici 
funiile carneficelui nu-să bune de nimioă!“ 
răspunse elă ou tonă înaltă, și apoi merse 
din nou la morte. O.

Literatură.
A apărută Nr. 6 din anulă ală doilea 

ală revistei ilustrate pentru familie „Yatra“ 
avendă următorulă sumară: Gbsă rău, de 
Ibnă Slavici; La Malaga (poesie), de C. 
Berariu; Literatura de astă4l (trad), de E. 
Florescu; Hipnotismulă, de Sc. A. Stăn- 
cesou; Prăvălia pisicei (urmare și fine), 
după Balzac; Orgueil (Mândrie), poesie 
de Bonifaciu Florescu; Pescarii (urmare și 
fine), de St. Basarabeanu; Cetatea ferme
cată (poveste), de Gr. Sima ală lui Ionă ; 
Sub patrafiră (poesie), de George Coșbucă; 
Viora din Cremona, de Hoffmann, Tr. de 
C. Ramură; Două epigrame, de Sex. Tilă; 
Felă de felă, de % *. Ilustrațiile: Ună 
sclavă cetindă versurile sale; O venătore 
de mistreți; Două excursioniste; Flori de 
maoă ; Familiă numerosă; Schoking ; Dela 
bală mascată.

Proprietara: Dr*. Aurel Mureșianu. 
Redactorii responsabila.: Gregorîu ^Saioru.
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CursuSu Ba inarsa dm Vsena.
Din 2 Aprilie 1895.

Renta ung. de aurii 4°/0 . . .
.Renta de oordne ung. 4°/0 . .
îrapr. oăil. fer. ung. în aurO 41/2% . 
Impr. oăil. fer. ung. în argint41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii .... 
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie anstr...................
Jlonta de argint austr....................
Renta de aur austr........................
Losurl din 1860 ........................
A oții de ale Băncei austro ungară. 
Aoții de-ale Băncei ung. de credită.

123.85
99.35

126.-
104.50
124.-
98.75
98.25

161.50
151 50
101.55
101 65
123.95
158.70 

1083.-
475.25

GAZETA TRANSILVANIEI.

Arții de-ale Băncei anstr. de credit.
Napoleon dori.............................  .
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de oorone austr. 4°/0. .
Note italiene..................................

41140
9.67’/2
59.75

122.20
48.35

101.50
46.15

Lift

Nr. 66—1890.

CursaBu preiei Brașowfi.
Din 3 Aprilie 1895.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

Bancnote rom. Comp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Camp. 
Galbeni Onmp.
Rable rusescî Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesci Cump. 
Scris, fono. Albina5°/0

9.62
9.57
9.61
5.74 

128-
59.10
11.05

100.75

9.67
9.64

101.75

Cu t6tă stima:
Jaisef SelmswaiaBB

»OOC> XXXXXXXXXXXXXXXXXX500000

JO.SEE
maestoaa gie lemMm (Duiger diplomat) 

ISrasav, strada IWouă tie sas W. 17.
Se recomandă P. T. public, pentru ori și ce 

lucrare de lemnărie. Executare solidă și pre- 
J țuri moderate.

L

Uni

concesionat» din partea autoritătilorîî competente 
GEORGE N. BLÂMDU 

BRAȘOVU, (Transilvania) strada Sf. Ioana Hr. 31.
Subsemnatul^ am onore a aduce la cunoscința onor, 

publică, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. Boltres, că asafi iMfiâBfctataa maia*

Birou de Plasare și informațiuni
în Brașovti, (Transilvania) strada Sft. Ioann Hr. 31.

Acestu Birou se ocupă cu BiBBjSocsr’ea în servicii 
a personalului t r e b u i n ci o s u pentru Magazinul! de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu wensȘarea de case și 
locuri virane, închirierea cie odăi cu anu, luna seu săptămâna, 
precum și cu ori-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’mi voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, câtăse pote de conscienciosă și promptă.

Invită deci pe on. publică de a binevoi a me onora 
cu cererile domnialoră.

i
1

673.1—8

©

O o 
g

Avemă onorea a recomanda ou. publică pentru 

Sesonulu de primăvară și vară 
fefcHcatelle Ewsire dim lână caeralăj recunos
cute ca solide, și anume:

®t®fe de roCRH și JjaMtaI®IM, confecționate 
ÎD CheviottL și Hammg’arn, stofe Cheviotă din lână 
veritabilă; Cheviotă din Scoția.

Stofe de pardesiuFBS
Stofe de l&iaîforme În Tricotu și Kammgarn. 

Diferite postăvari șt stofe dirstite, de ca
litate bună și fbrte trainice, pentru săteni și economi.

Fledari pentru bărbați, asortimentă bogată.
JPHapOWe de vară (așa numite Minister) moi, 

flexibile și trainice, din Jână englezescă.
și pâsie de pedâsis, mare asorti-ClOV®£’f5 

mentă.
De dre-ce 

bune și noue 
numai lână 
ne și solide, 
vința modei și gustului.

3^' Căete cu mostre stau la disposiție.
Ne rugămă de cercetare numerose.

Wilhelm Scherg & Cie.

amil mărită și completată cu cele mai 
mașini fabrică nbstră, întrebuințândă 
curată, putemă litera mărfuri bu

și corespunde pretensiuniloră în pri-

I '<

I 
i
!
i

I

il Ii

(Este unft proverbfl vechiu.)
Aceștia proverbti se potrivesce la siafeilâmentwliu meu ceSâ mare, care cum

pără cantități mari ele mărfuri; avendu cheltuieli puține potu vinde și eftinu.
ațpnrsQl’ fire pentru mu șterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 

Bl Jia C t&lS CHyullSa D nu s’au mai vedutâ până acum, pentru ©roitoira, nefrancate.

Stofe ințbrăcăminte.
Perwvâen și DosEcîng pentru inaltulii cleru, stofe prescrise pontru uniformele func- 

ționarilortl c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-urî, postavuri pentru bili
arde (mese (le jocă), și trăsuri. — A.soB.-tiHSBeiitw forte feogatsi de LODENE din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, (ff’f' cu prețuri originale ale fabricei, 'W ce 
nu i pote oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
fdrțș ipodernș. — Ștofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela 4—14 îl. Tote cele nece sare 
la croitori, pfedum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftisie, solide, trainice, din Sână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescîi nici câta cusutulu croitoriului, se se adreseze la 

Job. Stikarofsky în Brilnn. (Manctetffl Austriei) _
Bîegiositai de postavuri peste x/2 mîlione florini.

cjc- Trimiterea numai cu ramburse.
cumpărătorii de agenți și mamulari, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky11 oferă alte, mărfuri false. La astfeld de omeni eu nu vendu 
sub nici o condiție marfă. 629,10—2d.

I

Cu deosebită stimă:
fteorg-e RL t&Bânadu, 

Brașovd, (Transilvania) sir. sf. loanu IMr. 31.
La ori-ce înfoirm&țguEii, ce se va cere prin postă din orî și 

ce țară, IBirouiti este gata a respueide.
NB. Se se apiice marca trebuinciăsă pentru respunsu.

îl*bipi ii
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Am onbre a aduce la cunoscința puelică, că cu c|iua de 
astăcp deschisă în Brașov ia casa mea pro
prie, ©afiea găe’eâ Wr. 48 

unu deposits de bere, 
sub conducerea Dommloră

Acestu depositu principală va conține tote spe
cialitățile de bere, ce produc berăria din Schwe- 
chat și Steinbruch m butoie și butelii, calitatea cea 
mui bună și prospetă.

Vendarea ©sa pa’ețorile origlwalc.
Numai acelea butelii cu bere, a căror dopuri 

și vignete vor fi proveițute cu marca ală
turată, suntă a se considera ca productulă meu.

Teleplaon Ur. fi S -S.

© 
© 
©
8
©
© 
©
B ©
8
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wB Avisu amatoriioru de bere!
la cunoscințaSubscrisul# ’mi permit a aduce 

cR onoratului public, că
mw deposits dm

cR cea îie resaasae aaiversalia dân

A ia

beipea
fabrica lai

> care o recomandă șî o trimite în casa fie-căruia cu prețurile următore:

c|>f

Cu totă stima:

Bere de Steinbruch (Lager) • • • 1 sticlă cr.
,1 55 Mărțișorti.................... 55 55 as Î3

55 „ duplă • • • 55 59 19 5)

55 55 Corânâ........................ 55 55 33 UI

55 Boch negră,................ 95 55 33 o

55 55 Schwechat de Mărțișorii ■ 55 59 33
p

dă stîeSă se soeotesee cw 2® ea*, șî totiî â» prețiaîu acest» se

IOSEF VITEZ, 
tocanda de dejun, delicatese și băcănie 

BBrașov, ’H'ergțaI Inului 84.

șa îndes-Mfi.

Gtvs
171,2-3

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.
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