
Keflactinnea, Adiainistrațiuaea, 
și Tipografla:

Brațovu, piața mara Nr. 30,
Seria ori nefrancate nu se 

primesc. — Manuscripte nu fle 
rotrimotu,

IHSERATE se primesc la Adml- 
nl31rațiune în Brașovu și la ur- 
mătdrele Birouri do anunoluri: 

în Viena: -V. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Mosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. K. 
Goldbergerg, Eckstein Bemat: în 
Bueurescî: Agewe Havas, Suc- 
oursale de Roumanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețulu Inserțluniloru: o seria 
garmond pe e colână 6 er. și 
80 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. s6u 30 bani.
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ADcnamenle țentiii Ausiro-Ungarla: 
Pe un anu 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe anfi.

Pentru România si străinătaie:
Pe unu anu 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colaotorl.

l^amentulu nantrn Biasm 
a administrați un o, piața mare, 
Târguit! Inului Nr. 80 etagiuin 
I.: pe unu anu 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl.^ pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusuiu în casă: Pe unu rhu 
12 fl., pe 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu csemplaru o cr. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele cAtu și insorțiunile suntd 

a se plăti înainte.
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Nou abonamentu
la

SâSlB TBAISILVĂIIBI
Cu fl Aprilie iSO5 st. v. 

ae deschide nou abonamente 
la eare îirvitămu pe toți amieil f*l 
sprijinitorii foiei mostre.

ăII»‘ețultli aboraameBntasSMiB
Pentru Austro-Ungarsa:

Pentru România și străinătate:

pe vlxitS. azn/iă................................ 12 £L-
pe șese 1-uun.î. ................................ S fl-
pe trei lixni - -..................... O fl-

pe -vxxx-G. a-zivi. . . . , 40 fraxxcî
pe șese lixxii. . .. . . 20 •n

pe trei 1-a.XLÎ . . . . IO r»

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe uinâ anu............................................ 2 fî.
pe șese luni . ................................... I fi.

Pentru România și străinătate:
pe uu anu.................................  8 franci
pe șese luni .... 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate postaBe.

Administrațiunea
„Gaxeteî TransiSvansei5’.

Bănci unguresc! între Români.
ii.

Brașovu, 23 Martie v. 1895.
„Stăpânirea maghiară prin or

ganele sale subalterne (solgăbirae și 
notari) — ne spune preotulu Re- 
breanu din Sesarmu*) ... a pusă în
lucrare organisarea de institute de 
împrumută și păstrare comunale, 
cari în multe părți au și începută 
a funcționa. In comitatulu nostru 
(Solnocă-Dobeca) au fostă pănă 
acuma deschise institute de aceste 
în Cristuru, Uriu, Spermezeu, Chiuza,

*} A se ved6 corespondența din Nr. 64 aid 
„Gazetei11 din an. curente.

la cari suntu împreunate și satele 
vecine".

Scimu, că și în comitatele Trei- 
scaune și Ternava-mică s’au înfiin
țată institute de aceste maghiare, er 
acuma aflăm, că o asemenea societate 
maghiară de împrumută și păstrare 
s’a înființată și în comitatulă Mureșu- 
Turda, în comuna IbănescI, cu care 
au fostă împreunate comunele ve
cine Hodacă și Orșova.

Acțiunea s’a începută așa-deră 
și scopulă, ce-lă urmăresce față de 
noi, pe lângă specula materială, e, 
după cele espuse în articululă nos
tru premergetoră, învederată: cuce
rirea succesivă a sateloră române 
pe cale economică pentru maghia- 
rismă, cu alte cuvinte aservirea ma
terială și spirituală a săteniloră noș
tri, cari voră intra în aceste aso- 
ciațiuni.

Der, întrebămă, când s’a pusă 
la cale vre-o acțiune, la care au 
asistată ca nănași organele guver
nului, solgăbireii și notarii, fără ca 
acesta să aibă urmările cele mai pă- 
gubitore pentru poporulă română?

Se cercetămă înse casulă mai 
de aprope.

Ca să-și asigure ună succesă, de 
ce au lipsă înainte de tbte cei dela 
băncile ungurescl?

Negreșită, că mai întâiu de tote 
au lipsă de concursulă cărturariloră 
români dela sate, ca printr’enșii se 
potă prinde mai ușoră poporulă în 
mrejele loră.

Lucru firescă dără, că la înce
pută se voră adresa la preoții, das
călii și micii noștri proprietari cu 
influință la poporă și le voră pro
mite marea cu sarea numai se i 
potă prinde în lață. Cu deosebire 
voră pune ochii pe preoții noștri și 
le voră oferi de-ocamdată — cum 
4ice corespondența nostră din Se- 
sarmă — și directoratele, „căci în 
preoți poporulă se încrede cu totă 
adinsulu".

Promisiuni de aceste vedemă, 

că le-au și făcută fruntașiloră ro
mâni din Solnocu-Dobeca, puindu-le 
în vedere, că voră fi aplicați la 
nouele institute și voră primi și 
onorare.

S’au aflată în asemeni împre
jurări și omeni, cari cumpenindă 
motivele pro și contra participării loră, 
au descoperită, cum ne spune preo- 
tulă din Sesarmă, și motive, cari ar 
vorbi pentru participare.

„Se căutămă“, 4i°u ei, „sefimă 
și noi acolo, ca se nu se pătă tracta 
de nobis sine nobis“.

Acestă motivă nu se pbte de 
locă susține în casulă de față, căci 
aici nu e vorba de a fi numai acolo, 
ci e vorba de a da ună ajutoru di
recta întreprinderei, care cu mijlo- 
culă banului urmăresce scopuri duș- 
mănbse intereseloră de vieță națio
nală a poporului nostru. E învede
rată, că cărturarii români nu potă 
se contribue la înaintarea unoră ast- 
felă de scopuri. Ceea ce se lucreză 
în contra nostră, se se facă sine nobis, 
eră nu cu concursulă nostru!

Mai complicate apară celelalte 
doue motive ale oportuniștiloră: ief- 
tinătatea baniloră și onorariele puse 
în perspectivă, cari „ar prinde bine“.

Faptulă, că băncile maghiare 
dau banii instituteloră mai mici în
ființate de ele în condițiuni, ca acestea 
se-i potă împrumuta în comune cu 
7 și 7l/2 procente, adecă cu ■ ceva 
mai eftioă decâtă de comună se îm
prumută de cătră institutele române, 
este singurulă, care trebue se ne in
sufle îngrijiri. Aici se începe con
curența seribsă cu băncile nostre, cu 
care aceste voră trebui se dea pejită, 
vrendă-nevrendă.

Restabilirea echilibrului în pri
vința ieftinătății baniloră împrumu
tați este prin urmare numai o ces- 
tiune de scurtă timpă. Poporulă va 
primi aceleași avantage și dela băn
cile române, numai conducătorii lui 
se’șl cunoscă chiămarea și se stăruie 

în totă chipulu de a face acesta cu 
putință.

Der tocmai pentru-că dau banii 
ceva mai ieftină băncile maghiare, 
acțiile „onorareloră“ nu potă sta de 
locă strălucită, cum își închipuescă 
pbte unii directori și membrii in spe 
ai direcțiuniloră noueloră institute 
„patriotice".

Banca „Kozponti Hitelintezet“, care 
lucrâză în Solnocu-Dobâca, dă banii 
instituteloră mici înființate de ea 
nu cu 5°/0, cum 4iee coresponden- 
tulă nostru, ci cu 5l/20/0. Imprumu- 
tândă banii cu 7% resultă dbră pen
tru aceste institute ună câștigă de 
ll/2°/o- Din acesta va trebui institu- 
tulă respectivă se plătescă mai în
tâiu membriloră asociați, pentru 
tacsa seu misele loră de 10—20 cr. 
pe săptămână, o dobendă de celă 
puțină 5 la sută, se restitue chel- 
tuielele centralei pentru cărțile, ti
păriturile unguresc! etc., să doteze 
fondulă de reservă și eventuală să plă
tescă chiria etc. Astfelă suma ce va ră
mâne disponibilă de-a se împărți ca 
onorare, va fi de totă minimală și 
nu încape îndoiâlă, că folosulă, ce 
l’ar pută trage unii cărturari de ai 
noștri din aceste onorare, nu va sta 
în nici o pro porțiune cu folosulu 
ce’lă voră procura ei băncii dela 
Pesta, câștigându-i, prin trecerea și 
influință loră la poporă, clientelă 
românescă.

Ba la începută amploiații insti
tuteloră voră trebui să lucreze chiar 
gratis^, cum de pildă li-s’a pusă 
în vedere la IbănescI. Și dăcă in
stitutele maghiare cu concursulă 
omeniloră noștri, cari s’ar angaja la 
ele, ar prinde rădăcină și ar pute 
să dea onorare, ce merită acestă 
nume, credeți, că atunci aceste ono
rare le-ar păpa Românii, cari le voră 
fi ajutată să pună ghiarele pe po
porulă nostru, ori „domnișorii un
guri" scăpătațl?

Nu vedeți, că dăcă cei dela băn
cile maghiare reflecteză a4l la con-

FOILETONULO „GAZ. TRANS."

Din viața iui Bismarck.
înainte de serbarea dilei de 80 ani 

dela nascerea fostului „cancelarii de fieră" 
ală Germaniei, principele Bismarck, a apă
ruta în Viena o scriere întitulată „Tiscli- 
gesprache'1, de H. v. Poschinger, în care 
se află diferite amănunte din viața lui 
Bismarck.

Din acâstă colecțiune se vede, că 
Bismarck era însuflețită de-o viuă necesi
tate, de a sta în legături cu cei mai de-a- 
prope ai lui și a-se pronunța francă des
pre tote lucrurile. Acestă instictă înăscută 
trebuea să-lă țină adese-ori în frâu, căci îi 
impunea înalta sa posițiă oficială.

Se scie, că Bismarck, pentru a păstra 
secretulă, îlă acăța de clopotulă celă mare, 
er pentru-ca să încurce pe omeni și mai 
tare, le descoperia tote — fantasiile lui. Elă, 
cum dioea însuși, îi mintia cu dreptatea. 
In Martie 1866, când era ministru-preșe- 
dinte ală Prusiei, se afla la unu prândă 
dată de ambasadorulă saxonă în Berlină. 
In decursulă mesei, soția ambasadorului îi 

puse întrebarea: „Este adevărată Esce- 
lență, că veți începe răsboiu cu Austria și 
voiți a cuceri Saxonia?" Bismarck răspunse 
forte amicabilă: „De sigură, stimabilă 
ddmnă. N’am avută altă cugetă din prima 
di de când sunt ministru". Cu surîsulă pe 
buze îlă întreba domna, că va trebui 6re, 
ca în casulă acesta să se- refugieze la moșia 
sa din Boemia, seu în oastelulă ei din 
Lipsea, âr Bismark o sfătui rîdendă: „Nu! 
de voiți să-mi credeți, nu e bine să călă
toriți în Boemia. Tocmai acolo, și, decă 
nu mă înșelă, tocmai în apropierea moșiei 
D-v6stre vomă bate pe Austriaci".

Totă cu asemenea francheță a adusă 
Bismarck în confusiune și pe cercurile nor
mative din Londra și Viena. „Voiu fi ne
cesitată în scurtă timpă — cjise elă în Iunie 
1862 la masa ambasadorului rusescă în En- 
glitera — a primi conducerea guvernului 
prusiană. Celă dintâiu lucru însă va fi, a 
da o bună reputațiune armatei, și apoi mă 
voiu folosi de celă dintâiu pretext de a de
clara răsboiu Austriei, a desființa alianța 
germană, statele de mijlocă și cele mici 
ale supune, și a-i da Germaniei, sub con
ducerea Prusiei, o unitate națională". In- 

trăgă societatea încremeni de o astfelă de 
declarațiune ne mai audită. Mesenii se ui
tau cu compătimire unulă la altulă, oum 
îșl varsă elă secretele cu grămada. Cei 
mai mulțl îlă considerau dreptă ună fan- 
faronă, și dintre toți numai Disraeli îi pă
trunse înțelepciunea.

Este o manieră forte rafinată de a 
aduce pe cineva în confusiune tocmai spu- 
nendu-i adevărulă. Este forte probabilă, că 
Bismarck ș’a scosă metoda sa din literatură, 
pote înconsoiu. Ca tînără cetia forte multă 
avendă o memoriă estraordinară. Dăcă nu 
ar fi devenită „canoelarulu de feră", ar fi 
putută deveni ună escelentă romancieră. 
Cine cunosce lumea reală cu prisosință, 
acela pote privi și la lumea visată a poe
tului. Deosebirea între ambele lumi este 
mai mică, decum se crede. Ambele suntă 
zidite pe aceleași legi ale rațiunei, numai 
câtă lumea poetului este mai tare predom- 
nită de aceste legi, decâtă lumea reală a 
fapteloră, care nu se pote nici odată eman
cipa de totă de întâmplarea arbitrară. A 
impune acestei întâmplări, a calcula cele 
ce nu se potă calcula, succede numai in- 
tuițiunei artistice. După Bismarck, politica 

este o artă, ca pictura, ca poesia. Elă 
are de o miă de ori dreptă. Punctele de 
atingere zacă forte aprope unele de 
altele.

Modulă cutezătoră, de a se juca cu 
adevărulă, nu putea fi ministrului constantă 
și în tote cașurile spre folosă. Deja în 
anulă 1855 îi profeți amiculă său americană 
Motley, că într’o di va deveni ministru- 
presidentă, „dăcă adeveritatea sa, aprope 
neînfrînată, nu-i va strămuta drumulă".în
țelepciunea politică a lui Bismarck s’a ară
tată însă mai tare decâtă acestă adeveri- 
tate. Adevărulă, pote, că l’a spusă elă la 
începută din iubire de adevără, apoi din 
calculă, și în fine pote se voră fi grămădită 
cașurile în cari a fostă cu neputință a da 
adevărului, și numai lui, onorea. „In vieța 
publică trebue câte-odată să ne abatemă 
dela adevără", dise principele Bismarck nu 
tocmai de multă. Bătrânulă împărată ger
mană, cătră care rosti elă aceste cuvinte, 
să roși de totă la aucjulă loră, âr Bismarck 
se uita repede în altă parte, ca să nu-i mă- 
râscă perplesitatea. Profesiunea aduce și 
minciuna cu sine, decă tocmai voimă să 
întrebuințămă acestă espresiune dură: tă 
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lucrarea unortt cărturari români, o 
făcu numai de nevoia, ca se p6tă 
isbuti mai ușorii și că mâne, când 
va fi vorba de unu adevărată câș
tigă, îi voru scbte pe toți afară?

Apoi ce 4icefa limba de ges
tiune, care va fi numai cea maghiară? 
In Ibănesci tote protocolele pănă și 
sigilulu au venită gata în limba ma
ghiară dela banca „Hazai hitelszG- 
vetkezet“ din Pesta.

Mai trebue se spunemă ore după 
tote aceste, care este adeveratulă in
teresă și care este datoria fruntași- 
loră noștri de pe la sate față cu 
nouele întreprinderi maghiare?

Potă ei cu consciință curata se 
dea sprijină încercării contrariloră 
noștri de a subjuga materialicesce 
și moralicesce poporulu nostru?

Nu. Acesta nu-o vor face, mai ales 
când le este deschisă perspectiva de 
a’și pute ajuta ei înși-și, căci astăfil, 
hară domnului, avemă și noi bănci, 
la a căroră sprijină putemă se ape- 
lămă și cari datbre suntă se ni’lu 
dea pe deplină și cum se cuvine.

Și acuma venimă la punctulă, 
unde trebue se ne damă sâma, care 
este datoria institute!oră române de 
credită față cu acâsta aparițiune 
fer te îngrijitbre.

Institutele nbstre trebue se ri
dice mănușa, ce li-se aruncă, și să 
s’arunce în lupta de concurență pe 
totă linia, acordându în viitorii îm
prumuturi totă atâtă de eftine ca 
și institutele maghiare, ceea ce ele 
cu atâtă mai ușoru suntă în stare 
a face, cu câtă bilanțurile loră a- 
rată, că tote lucră c’unu profită 
tbrte însemnată și tbte d’au divi
dende destulă de mari.

Efectele stricăciăse ale acțiunei 
întreprinse de contrarii noștri pe 
terenulă economică, nu se potă. com
bate decâtu printr’o acțiune în stilu 
mare întreprinsă de noi Românii cu 
scopă de a înființa și noi, celă pu
țină în satele nostre mai însemnate, 
asociațiunl cooperative de împrumu
tare și păstrare, după modelulă ce- 
loră mai bune, ce le vedemă la 
străini.

Acăsta este în liniamente ge
nerale părerea nostră despre posiția, 
ce trebue să o ia deoparte fruntașii 
noștri dela sate, de altă parte insti
tutele nostre de bani și întrega obște 
românescă față cu băncile unguresc! 
înființate între Români. Cestiunea e 
însă destul de gravă și importantă, 
ca să-o urmărimu în tbte amănun
tele ei și să stăruimă, ca tot ce se 
pote face, să se facă fără de amâ
nare în interesulă bravului nostru 
poporă, atâtă de multă încercată și 
ispitită din tăte părțile.

oerea și retăcerea. Fără discrețiune nici 
Bismarck nu ar fi eșitfi la cale.

Totuși în diua, în care nu mai era 
cancelar», lăcatul» îi cădii de pe gură. De- 
misiunea îi redete libertatea cuvântului, și 
să scie, ce întrebuințare mare face de ea. 
După o tăcere de mulți ani se ivesce tre
buința fisică d’a vorbi, d’a vorbi multă, 
d’a vorbi tot-deuna. Libertatea cuvântului 
a fostă pentru principe o adevărată răco- 
râlă, o baie de sănătate. Elă nu se obicl- 
nuesoe cu singurătatea, cu veclnica înce
tare dela lucru. Elă oftâză după ostenelele 
și greutățile ofioiului său, după totă, ce eri 
l’a năcăjită, l’a torturată. In Berlină era o 
vecinică luptă. Adese-ori numai o critică 
agitatore. In fiă-care diminâță avea elă „să 
dea pe orologieră, care întoroe cesul»“. 
Și de-odată aoestă linisoe, acestă neactivi- 
tate! „La începută îmi venia curiosă, deș- 
teptându-mă diminâță și neavândă nimică 
de lucru, decâtă a-mi întârce orologiulfl“, 
aoestă orologiu, oare faptice era ună oro
logiu adevărată. Vorbirea îi este pentru 
trecerea timpului, oea mai mare bucuriă, 
noua lui chiămare. Fiă-care ospe îi este 
binevenită. Vorbesce, discută, critică.

CRONICA POLITICĂ.
23 Martie.

In cestiunea organisărei cercurilor» 
matriculate diarele budapestane anunță, că 
ministrulă de interne deja a împărțită co- 
mitatulă Cenadului în 28 și comitatulă Trei- 
soauneloră în 55 cercuri matriculare. Totă- 
odată publică și lista reședințeloră aceloră 
cercuri, precum și comunele aparținătore la 
oâte-o reședință,

*
Ministrulă de culte ungară are de 

gândă să reformeze rigorosele medicilor». 
Spre acestă scopă s’a adresată cătră facul
tățile medicinale, ca aceste să-și dea pă
rerea în Gestiune. Afară de acâsta se va 
publica și ună proiectă, ca așa tdte cerou- 
rile interesate să se potă esprima asupra 
lui, și ca proiectulă se potă forma obiectă 
de critică într’ună cercă câtă se pâte de 
mare.

*
Cum că exregele Milanu din Serbia își 

caută sprijinul» tronului său mai puțină în 
poporulă sârbesc». decâtă în statele streine 
și în diaristică, este lucru deplină cunos
cută. ^Magyarorszâg^ publică oscrisore din 
Belgradă, din care se vede, că de ce spri
jină se bucură pressa ungurescă din par
tea guvernului sârbesc» și din a exregelui 
Milanu. Conformă scrisorei, ună fostă șefă 
ală biroului de pressă din Belgradă a re
proșată la doi diariști unguri, că nu se cu
vine, să-și oferă diariștii budapestanl, de 
câte-orl vinu la Belgradă, serviciile loră 
guvernului sârbesc». Cu deosebire darnică 
s’a arătată tot-deuna Svetomir Nikolaevici, 
fostul» ministru de interne, cătră care se 
adresau în conținu diariști din Viena și 
Budapesta, ca să le dea subvențiuni, și ca 
mulțămită, se oântau în (fiarele din Viena 
și Budapesta necontenită imnuri de laudă 
asupra lui.

£
După cum i-se anunță lui „Pol. Corr* 

din Parisu, ministrulă de esterne francesă 
Hanotaux, din incidentulă conflictului din
tre Anglia și Franoia din causa cestiunei 
africane, va face în curând» în senată de- 
clarațiunl privitore la intențiunile, ce le are 
Francia îu valea Nilului și la Niger. Con- 
ținutulă declarațiuniloră în scurtă va fi ur- 
mătorulă: Aserțiunea Angliei, că puterile 
ar fi recunosoută, că valea de susă a 
Nilului cade în sfera de influință euglesă, 
p6te să stea referitoră la Italia, Germania 
și statulă liberă Congo, nu însă referitoră 
la Francia, a cărei tăcere nici decum nu 
se pote privi, ca aprobare. Drepturile An
gliei în Egipetă și acum se discută, și afară 
de aoeea chiar și drepturile Egiptului la 
Nilulă de susă se potă combate. Guvernulă 
francesă va lua în considerare numai acele 
convențiuni, cari suntă subsemnate de elă, 
și nu convențiuni, cari s’au încheiată între 
alte state. Diplomația republicei insă are 
firma convingere, că cu tote acestea buna 
înțelegere dintre cele două state nu se va 
strica.

Legea asupra numelui în Homânia.
„Monitorulu Oficialu“ publică 

noua lege sancționată asupra nume
lui. Acâstă lege satisface unei nece
sități multfi simțite în România, de-a 
se pune stavilă schimbărei arbitrare 
a numelui de familiă, care a datu 
nascere celoru mai regretabile abu- 
suri și usurpațiuni.

Este interesantu, că pe când la 
noi, în Transilvania și Ungaria, se 
dă unu deosebită scuta schimbărei 
numeloru cu scopu de a-le maghia- 
risa, de care scuta se folosesch cu 
prisosii mai alesu Evreii, spre a-ș! 
documenta „patriotismulu“ lorii de 
speculă, pe atunci legea amintită ro
mână constrînge pe toți Evreii și pe 
alții, cari și-au schimbată numele 
după 1 Decemvre 1865, usurpându 
numele altora, ca se dea semă per- 
soneloru prejudițiate prin acesta, și 
pe cale judecătorescă, în timpii de 
doi anî, se potă fi obligați de-a de- 
lăsa numele, ce și-l’au însușitu pe 
nedrepta.

Etă cum descrie raportulu co
mitetului de delegați, cari au des- 
bătutu acestu proiectă, invasiunea 
numeloru de familiă, ce-a urmata 
din lacuna legislațiunei române, pro- 
ducendu, prin libertatea absolută de-a 
schimba și modifica numele seu, o 
adevărată anarchiă, totu felulu de 
abusurl, cea mai periculosă confe
siune și disordine:

Cu o simplă publicațiune în Monito
rulu. oficială, ori-cine astăfi, fiă Română, fiă 
străină, pote lua numele de familiă ală ori 
și cui, se-lă pârte câtă vrea, să-l» mânjescă 
cum vrea, și să ’lă schimbe când vrea. Ba 
de multe-ori își cruță chiar și cheltuiala 
taxei de publioațiune prin Monitoră, lepădă 
pură și simplu numele său și înhață nu
mele altuia. In alegerea numelui elă nu 
hesită; tote mijlocele ’i-se pară bune, tâte 
motivele i-se pară justificate.

Unulă lucreză prin ambițiune, ză
dărnicia, sâu căpriță; altulă, spre a-și as
cunde o manoperă fraudulâsă, sâu a înșela 
publiculă printr’o concurență neleală; ună 
ală treilea, spre a dejuoa justiția și auto
ritățile administrative și așa mai încolo pen
tru alte motive! Străinii, mai cu semă 
Evreii, caută, prin usurpare de nume, să se 
furișeze în naționalitatea și în familia ro
mână. Unii adaugă la numele lor» câte 
ună sufixă românescă; alții îl» traducă pe 
de ’ntregulO; alții ’lă schimbă cu totuln: 
Ast-felă Idei Grosvald se face Iulianu Pă- 
dureanu; Leonă Gluckmann devine Leonă 
Silicianu; Goldfein, e Golfineanu; Schwalb 
e Schwalbescu; Svibel Josub se preface în 
Emilă Floriană, âr Fișei Leibu Șmil în Fi- 
lipă Emiliană-, Ghedali, în Ghedănescu; He- 
nonki, în Gerbeanu; Schonfel în Câmpeanw, 
Steinberg, în Petreanu, etc. Unii mergă și 
mai departe: usurpă nume de familii din 
cele mai ilustre, mai cu vadă și mai cu in
fluență în țâră. Ast-felă, Maier Hirsch 
vrea să fiă nici mai multă, nici mai puțină 
de câtă cronicarulă Moldovei Mironă Cos- 
tină; H. Mendel, principele Vasilie Lupw, 
Laubenstein, principele Lăpușnianw, Bran- 
covici, principele G. Brâncoveamt; ună al
tulă, spătarul» Mihaiu Gantacuzino; D. Hi- 
lic se îmbracă cu personalitatea părintelui 
literaturei române Heliade Radulescu,; D. 
Herscovicl ia numele lui Negrutzi; D. Gold
stein renasce sub numele lui Golescw, Feld
man sub ală lui Câmpineanu', Cornfeld sub 
ală lui Gogălnicevnu, Braunstein sub ală lui 
Biătianu, Schwaitz sub ală lui Negri; Kahn 
David, sub ală lui Carolă Davila; 1. Maier 
sub ală lui I. Maiorescu; Rosenfeld, sub ală 
lui Rosetti. Onor. D-nii miniștri Lahovari. și 
Carp; ’presidentulfi Academiei, D. Ioană 
Ghica; D-nii Sturdza, Văcărescu, Grădiș- 
teanu, Băleanu, Rosnovanu, etc., suntă de
posedați de numele D-lor» patronimice, prin 
ffloim, Hersch, Leibu, Ghingold, Grabscheid, 
Hermann, Rosenzweig, Marin, Savu, Ion, etc.

Etă acum, după același raportă, 
principalele disposițiun! ale legei asu
pra numelui:

Principiulă, care alcătuesce basa însăși 
a legei, este stabilita în art. 1 din proiecta : 
numele patronimica (de familiă), la care 
cine-va are dreptă, este celă trecută în ac- 
tulă său de nascere, și nu-lă pote schimba 
fără autorisațiunea guvernului. Prin urmare, 
de acum înainte actul» de nascere imprimă 
cetățânului numele, ce este îndatorată, ca 
să-lă pdrte, și acesta nume este firesce nu
mele de familiă ală tatălui, care, potrivită 
art. 43 din codulă civilă, trebue să figureze 
în actulă de nascere. Nimică mai justă și 
mai logică de câtă acestă principiu ală 
filiațiunei, pe care actulă de nascere are 
socpulă ca s’o constate, să arate adecă 
din ce anume familiă suntemă născuți.

Der legea nu prohibă în modă abso
lută schimbarea numelui patronimioă ; cine
va nu pâte fi condamnată, ca să porte aoe- 
lași nume din prunciă și pănă la mârte; 
suntă împregiurări, cari îndreptățescă o ase
menea schimbare, cum ar fi, de esemplu, 
ună nume ridiculă, ori ună nume devenită 
odiosă prin acțiunea desonorată a veri-unui 
membru ală familiei, seu, din potrivă, când 
cine-va ar voi să ia ună nume ilustrată 
de ună străbună alft său, seu pentru alte 
motive.

Iu asemenea cașuri legea dă putere 
guvernului, ca să încuviințeze schimbarea 
de nume, și prevede unele regule speciale 
de procedură (art. 8—13).

Ună ală treilea punctă importantă din 
proiectă este regularea usurpărilor» de nume 
făcute pănă acum și celor» ce s’ar face pe 
viitoră : pentru cele din trecută se dispune, 
că dâcă ele suntă anteriore anului 1865, 
Decemvre 1, când adecă a întrată în vi
gors codicile civila, nu potă fi atacate de 
cei interesați, ele suntă și rămână ună 
dreptă câștigată; dâcă, din contră, usur- 
pările s’au făcută după acâstă dată, perso- 
nele prejudiciate au dreptul» ca, în terrne- 
nulă de doi ani dela promulgarea legei, 
să intents acțiune, spre a obliga pe cei oe 
le-au însușită numele, ca să-lă delase, afară 
dâcă numele patronimică nu e formată din 
simplu nume de boteză cu ună sufix; der 
și în acestă casă, dâcă patronimioulă usur- 
pată este ună nume cunosoută în istoria 
națională, persbna în dreptă pâte acționa 
pe usurpatoră pe calea judecătorâscă.

Câtă pentru usurpările în viitoră, se 
prevede o amendă dela 500 —2.000 lei, și 
pentru casă de recidivă, pe lângă amendă, 
încă și închisdre pănă la 6 luni.

Atentatti contra monumentului- 
Hentzi.

In afacerea atentatului contra monu
mentului -Hentzi — dice „Magyarorszăg1* — 
s a ținută cercetare și poliția a ajunsă în 
posesiunea astoră fel» de date, cari o 
îndreptățescă la presupunerea, că) planulă 
atentatului s’a iscodită de căți-va membri din 
comitetul» pentru arangiarea festivități
lor» funebre pentru Kossuth. Poliția a și 
citată de faptă pe oâțl-a membri ai comi
tetului, continuând» contra loră investiga
ția. E forte compromisă astfel» advocatulă 
din Budapesta Dr. Takăts Zoltdn, care a 
luată mare parte la arangiarea festivități
lor» pentru Kossuth, apoi încă câțl-va, cari 
stau în legături mai strînse cu Szeles.

Ce e și mai ouriosă: Szeles ntfgă ori-ce 
participare la atentată, și elă, de faptă cum 
spune numita foiă — nioi n’a fostă ares
tată. Elă, ca personă bănuită, stă sub su- 
praveghiarea poliției, cu tâte că a decla
rată unui Toth Odon, că lui îi va aduce 
mare folos» aruncarea în aer» a monu
mentului, de-ârece e sigur», că va isbucni 
revoluția, în care casă elă va face trâbă 
bună.

Foile, ce le-am» primită adi din Bu
dapesta, spun», că urma bombei, ce a es- 
plodată, se află tocmai sub anulă „1849“ 
soulptat» în statuă. De jură împrejur» fața 
statuei pare oxidată, îngălbinită și ici colo 
afumată.

Atentatul» a făcută mare sensațiă în 
Viena, der cu tâte aceste foile vienese nu 
prea dau oașului însemnătate.

„Hazânk'1 vorbindă despre atentată 
cjice, că acesta este ună sămn», oă cursulă 
vremiloră va șterge multă din respeotulă 
de legi și din simțulă cavaleresoă ală na- 
țiunei maghiare. Acestă atentată cu dina
mită este unu episodă clasică ală, unei ere 
brutale și ilegale.

„Budapesti Hirlap* o ia pe altă cârdă. 
Ea 4lce, oâ în Ungaria nu este omă, care 
din punotă de vedere al» sentimentului să 
regrete din ceea ce s’ar întâmpla cu monu- 
mentulă-Hentzi.... S’ar bucura ori și cine, 
ddcă într’o bună dimineță l’ar duce ventulă.

rMagyarorszăgu <fice: Monumentulfi- 
Hentzi atinge neplăcută pe fiă-care patriotă. 
Elă este o greșâlă de frumseță pe obrazul» 
Ungariei. Elă ne scote ochii. Elfi este o ca
ricatură în estetica istoriei maghiare. Elfi 
ne supără sufletul».... Pe altarul» gratitu- 
dinei națiunei, inimicul» nu pite ave loc»... 
Noi nu datorim» mulțămită lui Hentzi. 
Dușmanul» patriei merită morte, âr nu gra
titudine. De ceea ce Hentzi s'a făcută vred
nică, a și căpătată. Contul» este saldat».... 
Prin urmare celă ce doresce, ca statua lui 
Hentzi se fiă depărtată, acela simte cu na
țiunea.
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La sărbătorirea prințului Bismark.
Astăfii, când întrega pressă eu- 

ropbnă vorbesce despre festivitățile 
dela Friedrichsruh, arangiate în onb- 
rea lui Bismark, când întrega lume 
■cultă are ârășl ocasiunea, de a vorbi 
despre trecutulu „glorioșii11 alu ma
relui cancelarii, căruia Germania are 
de a-i mulțămi atâtii de multă — 
nu va fi neinteresantă se vedemu, 
ce fiice unu fiiaru slavii din acestu 
incidență. Eată pe scurtă articolulă, 
•scrisă „în onbrea11 ducelui de La- 
nenburg:

Prințulă Bismark întră astădl în eta
tea patriarchiloră. Numai puțini bărbați de 
■stată, cari au avută posiții conducătore, au 
fostă atâtă de norocoși, ca să trâcă peste 
etatea de 80 ani. Dela Richelieu și pănă la 
Pitt, Cavour, Beust și Giers, au fostă nu
mai Kaunitz, oelă mai mare bărbată de 
stată austriacă, Talleyrand, virtuosulă în 
lipsa de principii, Metternich, diplomatulă 
eminentă și politicianulă slabă, Palmerston, 
■oare aprinsese continentulă, pentru de-a 
încăldi mașinale Angliei, Pisraeli oochetulă 
Gorciakow oțelitulă, și Gladstone neînfrân- 
tulă, cari, ca și sărbătoritulă din Sachsen- 
Tvald, au ajunsă etatea patriarchiloră. Zace 
în natura omenâscă, ca etatea înaintată să 
nască în noi simpatiă, și acâsta înoă cu 
atâtă mai multă, decă alesulă, care se bu
cură de acestă dară cerescă, se mișcă în 
înălțimele omenimei, decă de esistința lui 
suntă legate destinele a țerl și dinastii în
tregi și ale unei națiuni întregi. Deci este 
ușoră de înțelesă, că însemnătatea acestui 
faptă iese din cerculă restrinsă familiară, 
se răspândesce peste țări și popore, năs
cândă în tâte părțile ună ecou simpatică și 
felicitări cordiale.

De aceea nu ne surprinde, când lu
mea dă prințului Bismark tributulă unei 
amintiri plăcute, și mai alesă omenii din 
.patria lui; noi însă trebue să deosebimă pe 
Bismark ca omă, oare stă departe îndără- 
tulă diplomatului și politicianului Bismark. 
Bărbatulă, care a fostă dură, rece și fără 
■considerare; a cărui severitate trecea în 
crucjime; a cărui poftă de răsbunare nu 
avea margini; bărbatulă, care nu se liniș
tea păn’ ce nu nimicia pe contrarulă său; 
care trăgea prin noroiu totulu ce nu se 
pleca înaintea voinței lui înoăpăținate; 
care rupea dreptulă și inscena persecuțiu- 
mle cele mai nemilose, dâcă avea oine-va 
curagiulă a i-se opune; care încurca, ațîța 
și dejosea partide și fracțiuni; care aducea 
jale și iniseriă asupra familieloră întregi; 
ună ast-felă de bărbată, fiă elă și bărba
tulă seculară de mărimea lui Bismark, nu 
are dreptă la acelă simțământă curată ome- 
nescă, cu care întâmpinămă noi pe bărbații, 
cari după c activitate plină de fapte întră 
îu etatea patriarchiloră. Suntă deci mii și 
sute de mii în imperiulă germană, partide 
,și cercuri sociale întregi, cari nu potă uita 
relele și nefericirile, ce le-a adusă Bismark 
asupra capului loră.

Și Austria, care astădl în rime și în 
prosă prâmăresce pe Bismark, ce are de 
ai mulțămi ? Sâu au uitată Austriacii, cum 
au fostă ei tractați din partea lui pe tere- 
nulă economică ? Au uitată, cum Bismark 
voia să uimicâscă agricultura și industria 
austriacă, închidendă granița germană în- 
.spre Austria, și declarândă celă mai necru- 
țătoru răsboiu economică ? Au uitată oe 
nefericire a adusă Bismark asupra monar- 
chiei austriace și asupra poporeloră ei ? 
Trebue numai amintită numele lui, și de 
■odată resară incidentele triste și durerose 
dela 1866. Ca ună ecou tristă resuuă cu
vintele Majestății Sale împăratului aus
triacă, adresate cătră poporele sale: „în
tâmplările mai nouă dovedescă pe deplină 
— se dine în manifestulă dela 17 Iunie 
1866 —, că Prusia întrebuințezi volniciă 
fățișă în loculă dreptului.... Astfelă resbe- 
lulă este inevitabilă! Răspuncțftorl pentru 
tote nefericirile, pe cari acesta le va aduce 
asupra singuraticiloră, familieloră, ținutu- 
riloră și țăriloră, îi declară înaintea judecă
ții istoriei și înaintea vecinicului și atot-puter- 
nicului Dumnecțeu, pe aceia, cari l’au pro
vocată /“

Timpulă pote să producă schimbări, 
pote să slăbesoă memoria, pote să vindece 
dureri, dâr nu pote să ștergă urmele rane- 
loră ; și și decă amă ierta ofensa și rușinea, 
ceea ce ni-s’a pregătită, totuși nu o pu- 
temă uita.

SCiOILE OILEL
9

23 Martie.

Dela Vațft. Aflămă, oă pentru întem- 
nițații din închisorea de stată din Vață s’a 
introdusă ună regula mentă mai aspru, ca 
celă de pănă acuma. Este acesta ună răs
punsă la dorința neumană a lui Pazmandy, 
ca întemnițații noștri să fiă tratați mai 
asiatică ?

—o —
Congresală naționalităților^. „Pești 

Naplo14 aduce, după „Adevărulă11 din Bucu- 
rescl soirea, că Congresulă naționalitățiloru 
se va ține îndată după Pasci la Sibiiu. 
Numita foiă susține, că pertractările în pri
vința acâsta s’au pusă deja la cale de con
ducătorii naționalitățiloră.

—o—
In afacerea vandalismeloră dela Turda 

s’a pornită cercetare contra aoelora, cari 
au săvârșită vandalismele asupra casei d-lui 
Dr. Rațiu. Suntă aousate 23 persone, între 
cari corifeii barbariiloră: Jeney, Timâr și 
Szentkirâly.

— o —
„Cestiunea română în Transilvania 

și Ungaria44 este titlulă unei broșuri, ce a 
scos’o la Berlină d-lă Eugen Brote. Bro
șura cuprinde o mulțime de documente re- 
feritâre la autonomia Ardealului și arată, 
că nisuințele Unguriloră au fostă totdâuna, 
de a se rupe de Austria și de a maghia- 
risa, pe când cele ale Româniloră au fostă 
curată de caracteră defensivă în lupta față 
cu Maghiarii, și suntă caracterisate prin fi
delitatea față de dinastiă.

— o —
36 de ani în temniță. Se scrie din 

Uava, că dilele trecute a fostă liberată din 
temniță ună individă, care a petrecută în 
temniță ani 36. Elă a intrată în înohisore 
în anulă 21 ală etății, și a scăpată în 
vârstă de 57 ani, grasă și voinică. Aoestu 
lungă timpă de osândă l’a petrecută în 
două periode: întâia-dată a fostă osândită 
pentru ucidere la 12 ani, a doua oră totă 
pentru ucidere.

—o •—
Liferare. La camera comercială din 

Brașovă se pâte afla escrierea de oferte a 
direcțiunei fabricei de mașini pentru liniile 
ferate ungare și a fabricei de fieră din 
Diosgyor pentru liferarea materialului de 
lemnă necesară la construirea unui podă 
peste Dunăre, în Budapesta.

— o —
Lemnele de arsă dela orașu s’au ef- 

tinită. In ședința comunității dela 28 
Martie a. c. s’a stabilită prețulă unui stân- 
jină metrică din lemnele de arsă orășenescl 
cu 9 fl. 20 or. v. a. în locă la magaziă, 
așa oă ună stânjină metrică dusă în casă 
costă 10 fl. v. a. Afară de acesta se vândă 
lemne de focă și în cantități mai mari din 
magazia orașului, totă ou prețulă de 9 fl. 
20 cr.

—o —
Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare suntă prafurile Seidlitz 
ale lui Moli celă mai bună remediu prin efec- 
tulii lord la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pâte căpăta dilnică prin poște de cătră far- 
macistulă A. Moll lifer an tul ii curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să s<5 
ceră preparatul lui Moli provedutu cu marcă și 
subscriere.

Coresp. „Gaz. Trans.11
Deva, 3 Aprile n.

(Cine suntă aplicați la funcțiuni publice).
Pe la anii 1870—80 era la preparan

dia de stată de aici (atunci cu cursuri pa
ralele) ună anumită Balâzs Lorincz, direc- 
toră la preparandiă. Oe a făcută ce n’a fă
cută, — destulă, că într’o di, a perită și 
numai după câte-va dile, — după-ce l’a 
ruptă fomea, — s’a presentată la temniță 
și s’a insinuată, ca defraudantă.

S’a făcută cercetare grabnică, și apoi 
o curiâsă pertractare finală, despre oare pe 

atunci v’am raportată într’o corespondență 
și l’au judecată la temuiță pe vre-o câți 
va ani.

E de însemnată, că respeotivulă Ba 
lâzs Lorincz, era prietină de cruce cu in- 
spectorulă Rethy și amică „per tu“, cu pro- 
curorulă reg. Sim. Horvâth.

Totă lumea de pe la noi scie, că con- 
damnatulă, câtă a fostă înohisă, a fostt 
multă protegeată de amicii și soții săi la voii 
bună — âră după ce au trecută anii d< 
pedâpsă, procurorulă Sim. Horvâth, l’a apli
cată în cancelaria sa, unde a fostă multi 
vreme.

Devenindă mai ană postulă de asesori 
la sedria orfanală opidană vaoantă, — deși ce: 
mai mulți, chiar și dintre Unguri, s’au scan- 
dalisată, — viceșpanulă a făcută, ce a fă
cută, și a lăsată se se alegă vestitulă Balăzt 
Lorincz, oa vedl Dâmne, sâ-lă rehabiliteze 
încât-va.

Ast-felă Balâzs Lorincz ârășl a apu- 
cat’o la domniă, și nu peste multă a înoe- 
pută a bate cârciumele și cărțile. înainte 
de asta cu 10 fiile ne pomenimă din nou 
că Balâzs Lorinoz âră a dispărută, și pănl 
în fiiua de astăfii nimeni nu scie, ce s’e 
făcută.

După cum se povestesce, rehabilita- 
tulă ârășl s’a lăsată pe degete, și deol se 
presupune, că s’a sinucisă.

Astăfii se lăți vestea prin orașă, cl 
și tînărulă Vitân, oare era lângă Balâzs 
Lorincz, s’a împușcată.

Etă, ast felă de omeni capătă aplicare 
pe când alții, cu cualificațiune și cunosouț 
de âmenl de cinste, nu potă ajunge la c 
bucătură de ooje, singură numai pentrr 
că suntă Români.

Sciil telegrafice.
Budapesta, 4 Aprilie. Atentato 

rulă Seeks încă nici acum nu e de 
ținută. Poliția umblă după amicii lui 
Szeles și mai alesă după prim-cola- 
boratorultî fiiarului „Olvasd11, Ladislau 
Leffer, în casa căruia se țineau adu
nări secrete.

TerguliJ-Mureșuliii, 4 Aprilie. Mu- 
reșulti a esundatu pe ținutulu dela 
Deva pănă aci, a ruptă poduri și 
zegazuri. La Zlatna s’a surpată unu 
dealu și a acoperită drumul u de 
țeră, întrerumpendă comunicația.

Comornd, 4 Aprilie. Esundarea 
pe insula Scbuet mereu cresce.

Esseg, 4 Aprilie. Fostulă sena- 
tăru orășenescă Trifunovict a fostă 
deținută, de ore-ce stetea în legă
tură cu banda tălliariloră interna
ționali.

Viena, 4 Aprilie. Alegerile de 
probă în ală doilea cercă electorală 
s’au finită cu învingerea antisemițiloru.

Bucurescf, 4 Aprilie. Camera a 
primită convențiunea dintre Româ
nia și Ungaria, privitbre la naviga- 
țiunea pe Brută,.

Belgradu, 4 Aprilie. Regina Na
talia sosesce aci în 10 Maiu și va fi 
primită cu mare pompă.

Literatură.
A apărută Nr. 8 ală revistei literare- 

beletristioe, pentru familiă „Rândunica44 
cu următorulă sumară: Ana, de Marg. 
Moldo vană; In zădară, de V. R. Buticescu; 
Judele Zăbună, de I. E. Prodană ; Se duce 
ârna, de V. B. Muntenescu; George Dan- 
din sâu bărbatulă înșelată (trad.), de 
losifă Schiopulă; Pe ună gândă, de Elena 
din Ardâlă; Rămurele: Impresii de călă- 
tore, de Ilie din Urseni; Feliurite, de * * *. 
„Rândunica11 apare în Sibiiu, de trei ori pe 
lună, și e redactată de d-lă Silvestru Mol- 
dovană. Conținutulă ei e variată, amusantă 
și instructivă. Prețulă abonamentului e pe 
ană 6 fl., pe l/2 ană 3 fl., pe ană 1 fl., 
70 cr.

DIVERSE ■
Matematică și în câsulu morții. 

Membrulă academiei franoese și distinsulă 
matematică Lagny, zăcea pe patulă dureri- 
loră ultime, încungiurată de consângeni și 

amici, între cari și d-lă de Maupertuis. 
Lagny, cu limbă de morte, făcu ună felin 
de testamente, cu oare însă o rudeniă a sa nu 
era îndestulită, dedre-ce se credea sourtată 
în partea, la care aspirase. In audulă tutu
rora dise, că muribundulă testatori nu 
pote fi cu mintea întrâgă. La aufiulă aces
tora, Maupertuis, indignate și iritate, sus
ținu, că amicule său este încă întru tâte 
în oompleta posesiune a faoultățiloră sufle- 
tescl. Spre a dovedi acesta celoră presențl, 
se pleca peste pată la ureehia muribundu
lui și-le întreba: „Lagny, spune-ne, câte 
este numărulă 12 ridicate la pătrate ? — 
„Una sută patru-fiecl și patru41, răspunse 
matematicul^ abia răsuflându.... și muri. -O.

0 greșâlă jndecătorâscă. SuDtă doi 
ani, de când ună individă, anume Cauvin, 
a fostă oondamnate la muncă silnică pe 
viață pentru asasinarea unei femei bătrâne, 
Mouttet. Cauvin fu mai cu sâmă aousate 
de tînăra servitore a victimei, care deda’ 
rase, că l’a văfiută întrândă în casă cătră 
mielule nopții. Cele ce se punea în sarcina 
lui Cauvin, erau cu atâtă mai multă de 
orefiută, cu câtă dânsulă fusese instituită 
legatară universală de cătră bătrână. Deci 
avea interesă, oa să facă să dispară mai 
repede. Alte probe veniau să adevereze 
cele spuse de servitore, astfelă, că juriulă, 
fără nici o milă, îlă condamna; a fostă 
oâtă p’aci să fiă condamnată la mârte 
prin decapitare. Doi ani au treoută, șt 
Cauvin totă sub zăvoră. pilele acestea 
însă, tînăra servitore, care acum se află în 
serviciulă spitalului locală, a venită și-a 
declarată procurorului republicei, oă Cau
vin e nevinovată, că ea singură a strînsă 
de gâtă pe victimă. Dâcă a acusată pe 
Cauvin, dioe ea, a fostă numai pentru a 
depărta orl-ce bănuială; der astăfil remuș- 
carea o măresce. Ea cere revisuirea pro- 
oesului. Justiția se află ore în fața unei 
histerice, a unei visionare sâu, de sigură a 
unei culpabile?

0 glumă a Papei. In Vaticană se 
narâză o glumă ingeniosă a Papei Leo XIII. 
O damă nobilă francesă, mulțămi Papei cu 
ocasiunea unei audiențe, în termeniii cei 
mai bombastici, pentru-că a făout’o sănătosă 
Intrebând’o Papa uimită, cum s’a în’em- 
plată acesta, dama răspunse: „Am fostă 
așa de norocâsă, de am ajunsă în pose
siunea unui călțună, pe care l’a purtată 
Sânția Ta, și de atunci sunt vindecată de 
durerile mele reumatice, cari îmi făceau 
imposibilă mișcarea14. Papa zîmbindă dise 
damei: „Ești mai norocosă, decâtă mine, 
madamă, căci eu în fiă-care cji îmi îmbracă 
amândoi călțunii și totuși de-abia mă potă 
mișca14.

„ALBD1A11 institntu fle creffl și ne
Filiala Brașovu.

cassăConspectulu operațiunilor^ de 
Iui Martie 1895.
Intrate: 

Numărar ou 1 Martie 1895 
Depuneri spre fructificare . 
Cambii răscumpărate. . 
Conturi curente .... 
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi....................
împrumuturi pe producte . 
Monetă..............................
ComissiunI ..... 
Interese și provisiunl . 
Diverse..............................

economii
în luna

fl.

n

71

Ti

7,271.41
99,178.31
81,292.75
91,103.27

n 

n

Ti

n

71

Ti

14,944.90
5,788.60
2,715 84
4,180.95
9,989.59

16,603.20
fl. 333,068.82

E ș i t e : 
Depuneri spre fructificare 
Cambii escomptate . .
Conto curentă ...................
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi..... 
împrumuturi pe producte . 
Monetă..............................
ComisiuDl.........................
Interese și provisiunl . . 
Spese și salare....................
Diverse..............................
Numerar cu 31 Martie 1895

fl.

77

71

123,169.23
84,403.27
66,647.36

31,166.70
4,800.70
5,806.94 
2,447 12 
1,274.17 

902.04
8,703.04
3,748.25

n

T)

n

71

TI

Ti

Ti

T*

fl? 333,068.82
V. Bologa m. p.

dirigenttk.
N. P. Petrescu m. p 

adjunctă.
V. UvegeșQ m. p.

comptabiKL

Proprietara: Or. AupeB ftiurețianu.
Redactorii responsabilii: S^egariu Sffiaîsrfi,
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CursuSu ia bursa dîn Viena.
Din 3 Aprilie 1895.

Renta uDg. de aurti 4% • • • 123.75 
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.30 
Impr. oăil. fer. ung. în aură41/2°/0 . 126.—
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2<1/o 104.50
Oblig. cSil.fer.ung.de ost. I. emis. 124.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.75 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25 
Imprum. ung. ou premii .... 162.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 152.— 
Renta de hârtie austr. . 101.75
Renta de argint austr....................101 80
Renta de aur austr...............................126.60
Losuri din 1860 ......................... 150.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1078.— 
Aeții de-ale Băncei ung. de credite. 474.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 411.70 
NapoleondorI........................................ 9.67'/2
Mărci imperiale germane . . . 59.721/,
London vista....................................122.15
Paris vista.................................. 48.37
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.40*/2
Note italiene.................................. 46.20

CupsuIu jîâe'&es Brasowfi.
Din 4 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.62 Vend. 9.67 
Argint român. Cumo. 9.60 Vend. 9.64 
Napoleon-d’orI Cump. 9.65 Vend, —.— 
Galbeni Câmp. 5.74 Vend. —.—
Ruble rusescl Cump. 128— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 59 20 Vend. —.— 
Lire turcesol Cump. 11.05 Vend. —. — 
Scris, fonc. Albina5°/0 100.75 Vend. 101.75

Kr. 4006—1895.

PUBLICAȚIUNE.
In 25 Aprilie a. c. după prândă la 4 

ore se va ține în biroulă d-lui primară 
alu orașului Brașovă o pertractare scrip- 
turistică de oferte asupra lucrăriloru de 
clădit și furnisăriloră trebuinciose pentru 
clădirea unei casarme normale orășenescl 
de cavalerie în Brașovă..

Suma preliminată de spese este :
1. Pentru lucrăr. de păment și zi-

norî generali, seu singuraticilor^ antepre- 
norî în singuratice grupe de lucrări.

Ofertele scrip turiști ce, sigilate și pro- 
vădute cu timbru de 50 cr, au de a-se aș

dărit 86.396 fi. 90 cr.
2. n 71 77 petrarl 1.262 fi. 76 71

3. îi 77 dulgheri 27.670 7) 19 H

4. 71 77 țiglărie 6.798 71 19 1)

5. 71 77 templăr. 5.509 77 33 71

6. 71 11 77 lăcătuși 12.230 71 17 71

7. 71 77 71 văpsitși 
lustruită 3.392 71 39 71

8. 71 77 11 sticlărie 1.706 77 83 71

9. 71 71 77 tiniche-
gerie 2.456 77 49 71

10. ;; mărfuri de feră 10.857 71 41 n

11. 77 lucrări de zugrăvit 159 7) 48 71

12. 77 r 77 pardosit 2.555 71 74 77

Se dă aceste lucrări sâu la antepre-

terne d-lui primară, cel multă până în 25 
Aprilie a. c. la prândă la 12 ore, cu acea 
observațiune, cumcă oferte mai târdiu aș
ternute, precum și declarațiunile ulteridre, 
făcute la ofertele de timpuriu ascernute, nu 
se voră lua în considerațiune.

Ofertele subscrise de propria mână a 
oferentului au, ca să conțină seu în parale', 
său în hârtii de preță valabile pentru cau
țiune 5% din suma de spese cerută pentru 
respectivele grupe de lucrări și în fine 
amintirea locuinței oferentului.

In oferit este de a se aminti în litere 
și cifre în suma totală procontele, cari se 
lasă din prețurile amintite preliminate și 
în fine dechierațiunea, cumcă oferentului 
’i sunt cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune loră 
necondiționată.

Planurile de clădită, descrierea clădi- 
tului, preliminariile de spese, tarifele oră
șenescl de prețu, precum și specialele con- 
dițiunl de oferte și acele contractuale, se 
află în biroul diregătoriei economice oră
șenescl spre esaminare din partea fiă-cărui 
în orele de oficiu.

Brașovă, 2 Aprilie 1895.

629.1- 3 Magistratulu orășenescu.

Nr. 38 97-1895.

PUBLICAȚIUNE
asupra statorirei și încassăreî chiriei pen

tru apă pro 1894 și 1895.

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

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

Solvirea chiriei acesteia de apă 
are se se facă, pe lângă așternerea 
libelului chiriei de apă imanuatu par
tidei, la administrațiunea apaduc
tului.

Statutulu referitorii la procurarea, 
apei din apaductulu orășenesc», se 
pbte căpăta J.a aceeași administra- 
țiune.

Brașovă, 20 Martie 1895.
669.2- 2 Magistratul» orășenescu.
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X kt Zwta® la absaaxâgalfil “sas
I Cu 1 Ianuarie 1895 se începe untî nou abonamente
V la
Ă „T7" A T z:
X foia ilustrată pentru familii.
V „VATRA“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei 
M ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire

• J unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totă-deuna 
fn unu sumaru bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con- 

siderabilă de ilustrațiunî splendidă reușite, dintre cari o mare 
A parte originale, referitdre atât la istoria nemului românesefi, câtă
V și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
,,'."ț din țeră ji pe unde locuescu Români; este Cea BBiai PCS-
V pândită revistă ilustrată și ocupă E-uiw Socii în 
A literatura beletristica roBnână.

„VATRA/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
/K 4 coli mari 4°, tipărite luxosh pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulfl abonamentului pe unu anu este .

pț u „ n V2 » n
V Cei ce dorescu a se abona, suntfl rugați se binevoiescă a 
Ă trimite costulu abonamentului, prin mandatu poștală la librăria 
Ip editore, C. Sfetea, BicurescY, căci ., Vatra11 na. se trimite ele câtă 
fh celoru cari plătesc abonamentul înainte.
\i>' Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsesefi broșate cu
A 12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai schițele cu fi. 1.50. 
U 600,25—30

o
fi. 12 
„ 6

8 Veritabile ntinifti, «8«ică fiăeare cutii», este prnvetțlută eu marea de 
ag»4rare a Iui A. Mail și eu subscrierea sa.

Prin efectulu de lecuire durabilă ala Prafurilorfi-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tățiloru celorH mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto
machs, constipațiunel cronice, suferinței de ficatîi, congestiunei de sânge, haemorhoicielorti și 
a celorâ mai diferite bâle femeescî a luata acesta medicamenta de casă o rfespândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee.—Prețuit! unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificările, se voru, urmări pe cale judecătorescă.

8
w

Franzbranntwem și sare a lui MoiL 
numirii decă fiecare sticlă este provddută cu marca de scutire și ventamiu numai, plumbs î™ a. m»ii.

Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporalii 
deosebire prin trasă (frotatu) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoru urmări 
recelă Prețuiu unei sticle-originale plumbate 90 cr.
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Mpă de gura-SalicyE a Im Moli»
(Pe basa de natron Acid-salicilic )

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză ; cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințiloră. Pre- 
țuld sticlei provejlute cu marca de aperare a Iui A. Moli 60 cr.
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Trimiterea prineițnaiă prin W
Farinacistalu A. MOEJL, w 

c. și r. furnisoru aia curții imperiale Viena, Tuctahen 9 
Comande din provincia se efectueză dilnicu prin rambursă poștală. W

La deposite să se ceră anumită preparatele provetfute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL. C

Deposite în Brașovu: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victoru Rotii, Fr. Kellemen și & 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz ;

L£ Geisberger. 10—52.
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Or’ele de cassă deia 3—L WO

INSTITUT^ DE CREDIT SIDE ECONOMII
FBLmLA BKÂȘOVU

jr _\
Cec-Confo
la. jposta. 
bir. 505.

b.«

t

PrîIIlBSCB depuneri spre fructificare ]]0 13® ri/jo 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlllffl polițe comerciale CU 5/^
UCCOriiă imprumut™ cambiale și cambial-ipotecarl CU 60 oj 

Mi 
accrt

ilrtn »■«. j jl sub cele mal avantagioseIdo credite m cont correct condemn;
împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 

giuvaere și mărfuri CI] 6°!oj

■oh și muu moiiBile și hârtii flo valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

ruswryurâ cuuuuu, Bscoinuteu "
cunuiera cuw hula tt 
stăm tasM și pM
usntu îu »s»însărcinări âu haiicâ 
închiriază

GllSOllfi «0^,%
A

8

U 1 U1UU11U j

i pe piețele din țerâ și 
’ streinătate,

sub cele mai ief
tine condițiunl;

magazine și iocurs libere de depou, toriulă 
său straeSsa ft'a*. care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieru de stată, e legată prin șine proprii cu 
aedsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

■jwimnnnn îu calitatea sa ca representanță principală a so- nfniltn 
plfiîlOijbu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UlUl Iu 

liniltril □GÎnrnrarT UD înotă sub condițiunile favorabile, parti- 
JJUllLJ Q pu Fluid culare a acestei societăți.

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

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei" 
s«3e esirwi-u cwjjt>ei»ae s* i’gscun»j»erîi seanestiruEu l'ăs-tî nici o 

eIetH'a.£ei*e, tai cas-i se afflsi sie maslm-e în cursul «ȘâBei a bursei 
lin» SSucIagiiesta, în gtiiese «Se 5041, și 84JWW «ie corone.
CoBSijiaremlu eursuriie și produsulu celorlalte el’eete in«li- 

jseiie, se jpote susținea eu totu drejptulu, ea

Scrisurile fondare „Albina" de 5°|o 
suntu a«Ii relativii cele ițeai ieftine și totodată mai 
productive «lin erectele cotate ia bursa «lin 5Jn«lajj»esta. 

Banifaiea absolută a fonciereloru „Albina11 e garantată 
prin valorea celă puținii întreită a ipoteceloru pe baca cărora 
se esiDitu, prin fondulu specială de asigurare a scrîsuriloru 
funciare care e de fi. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte aven a institutului.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
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