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Scieamii înainte, că leaderii „sin
gurului cjiaru acreditată națională 
cei cu patenta de „deplină încredere11 
în buzunară, voră observa și în ca- 
sulă cu congregația din Sibiiu, sbu 
cunoscuta loră tactică de struță, apli
cată și în casulă Jeszenszky, sâu că 
voră recurge eră-și la obicinuitele 
loră învinuiri, calumniări și suspițio- 
nări personale, cu cari voră se înă- 
bușâscă cestiunea principiară, se facă 
lucrulă mușama și se se debaraseze 
astfelă înaintea opiniunei publice de 
sarcina respunderei.

Ne spună dumnealoră într’o no
tiță publicată în „Tribuna11 de atțî, 
că tocă afacerea nu i privesce, că 

decă nu s’a înfățișată nici unu mem
bru română în congregația sibiiană, 
ca se ia posițiă față cu glorificarea 
fostului cabinetă Wekerle și a ac
tualului cabinetă Banffy, acbsta ar 
privi numai, pe amicii noștri, âră nu 
și pe ai loru, din causă, că „amicii 
dumnealoră, membrii în congregațiă, 
parte suntu în temniță, parte în 
exilu11.

De aici ar urma, că d-loră, ră- 
mâindă astfelă fără de amici, nu 
mai potă face nimică în comitatulă 
Sibiiului și trebue se privâsca cu 
manile încrucișate, cum îi duce po- 
voiulă Banffy. De ce trbbă este atunci 
patenta cu care se totă fălescă?

Dâcă lucrulă n’ar fi așa de se- 
riosă, ar trebui se rîdemă cu hohotă 
asupra unei astfelă de purtări în 
fața unui casă atâtă de însemnată 
ca celă din întrebare.

A se lega de câte-va vorbe, 
scose din contextu, a veni cu câte-va 
nume susțiindă, că aceștia nu’să 
prietenii loră, și a ne învinovăți pe 
noi, că ne-amă „îndrepta săgețile11 
în contra celoră 4—5 închiși și ab
senți, când e vorba de mai bine de 
40 de membri ai congregației, a 
pretinde în fine, că acesta este ună 
răspunsă la espunerile nbstre obiec
tive într’o cestiune de interesă ge
nerală națională — de-o asemenea 
îndrăsneță și nedemnă apucătură 
potă fi capabili numai nisce bmeni 
fără de consciința răspunderei, fără 
de simță și de înțeleșii pentru ma
rea causă, de care se tracteză.

Nu-i vorba aici de amicii noștri, 
domniloră dela „Tribuna11, ci vorba 
este și pote fi numai și numai de 
amicii causei.

Și dăcă vă gândeați la causă și 
nu la persone, găseați, că acestă 
causă a fostă în casulă de fața ren 
servită de toți membrii congregației 
Sibiiului, și că vina cea mai mare 
cade chiar asupra vbstră, cari da
tori erați a veghia în interesulu ei.

Tăcerea simptomatică a „Tri
bunei11, însă, înainte și după con

gregațiă, vă învinovățesce directă 
și și mai multă ve învinovățesce 
purtarea vbstră strania, cu care voiți 
să scăpați de ori-ce răspundere.

Dâr, înțelegeți odată, nu-i vorba 
aici de-o afacere particulară de prie- 
teniă, ori de gașcă, ci e vorba de 
peste 50,000 de Români din comi- 
tatulă Sibiiului. cari, în urma vo
tului congregației sibiiene, suntă acjl 
presentați de contrarii noștri ca unii, 
cari s’au închinată guvernului ungu- 
rescă, căci biroulă de corespondența 
ungurescă abucinată înlumeaîntrăgă, 
că întregii comitatulă a preamărită 
pe Wekerle și Banffy.

Și fiind-că e vorba aici de onârea 
stâgului națională și de reputațiunea 
membriloru, cari representă pe ale
gătorii români în mijloculă unei po- 
porațiuni așa de număr6se române, 
este datoria nostră publicistică de 
a cere dela denșii se repare greșâla 
comisă măcară acuma în 6ra a 12-a.

Legea despre municipii (§ 8 art. 
de lege XXI din 1886), care cjice, 
că „părțile private potă să recureze 
în contra hotărîriloră dela înmânare 
său dela publicarea loru în timpă 
de 15 4ile“, le dă dreptulu se apeleze 
și se căra nulificarea decisiunei adu
nării generale, prin care s’a hotărîtă 
adresa de mulțămire și de adio ca
binetului Wekerle și adresa de feli
citare cătră Banffy.

Ei în casulă de față n’au nu
mai dreptulu der și datoria de onore 
de a face acăsta, ca mandatari ai 
poporului din comitată, ca membrii 
ai partidei naționale și chiar ca 
simpli Români. Repararea în acestă 
chipu e și posibilă și indispensabilă.

La altă locă publicămă lista 
aleșiloră și viriliștiloră români din 
comitatulă Sibiiului. Vedemă mul
țime de nume, a căroră purtători 
ne-amă obicinuită a-i sci între aceia, 
cari se intereseză de causa drăptă 
a poporului și așteptămă cu nerăb
dare se salveze reputațiunea națio
nală făcăndă recursă.

Clubulă electorală municipală 

are datorința de a iniția mișcarea, 
ca afară de apelațiunea membriloră 
toți Românii, cari plătescă dare, se 
înainteze protestă, arătându-se în 
amândouă actele, ca motivare, tdte 
brutalitățile cabinetului Wekerle se- 
vîrșite în contra Româniloră, înce- 
păndu dela procesele politice pănă la 
spargerea ilegală a partidului nostru, 
și tdte fărădelegile și violențele lui 
Banffy din trecută și din presentă și 
se se arate absoluta neîncredere a 
poporațiunei române din comitată 
față cu guvernulă actuală.

Eta ce ceremu și așteptămă noi 
dela toți amicii causei nâstre 
sfinte din comitatulă Sibiiului.

Atitudinea de protestare în con
tra regimului asupritoră de acți se 
impune însă ca o datoriă națională 
Româniloră din tote comitatele.

„Tribnniștii" și partida poporală? Sub 
acesta titlu diarulă maghiartt „Keleti JEr- 
tesitb1, anunță următorele: „Redactorulă 
„Tribunei11 George Bogdană-Duică a pe
trecută Bilele aceste în Budapesta și a fă
cută visite la bărbații fruntași ai partidei 
poporale, ca să afle, că pe basa progra
mului din Sibiiu, la ce concesiuni potă 
conta Românii din partea partidei popo
rale, decă in schimbă Românii ar vota la 
alegerile generale pentru candidații partidei 
poporale (?!) Redactorulă „Tribunei11 s’a 
hotărîtă a face acestă pasă din însărcinarea 
comitetului națională română din Sibiiu (?!) 
Așa se vede însă, că încercarea n’a avută 
succesulă așteptată, dedrece ultraiștii ro
mâni accentuâză mai din nou posiția loră 
intransigentă față cu partida poporală".

Soirea de mai susă, adusă de foia ofi- 
ciosă ungurâscă, pare a adeveri informa- 
țiunile surprinclătăre, ce le-amu primită 
și noi înainte cu câte-va dile, pe cari însă 
nu le-amă folosită, pentru-că nu ne venea 
a le da credementă în împrejurările triste 
de față.

In fața scirei de mai susă, ce-o aducă 
acjl tdte foile ungurescl, trebue însă să rum- 
pemă tăcerea și să arătămă în esență cele 
ce ni-s’au comunicată :

„...Aflu, că d-lă G. Bogdană-Duică,

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS.“

Amu perdutu!
Narațiune istorică, de Fr. Holzer.

(Fine.)

La ora porunoită Shakespeare aștepta 
în sala palatului, ca să fiă chiămată la 
regina Elă era pentru tdte pregătită și pre- 
simția, în ce causă avea să se presente 
înaintea reginei.

In cele din urmă ’i s’a dată de soire 
să intre.

Elisabeta ședea într’ună fotoliu și 
răsfoia înoetinelă într’o carte, făcendu-se 
ca și când n’ar fi observată sosirea 
poetului.

Acum ea se ridica, să uita, ca din în
tâmplare în juru-i, și chS0 ■ „Mr. Shakes
peare ?“

Acesta se închina pănă la pămentă și 
tjise: „Oelă mai supusă servitoră ală Majes- 
tății Vostre".

— „Domnule", întrebă regina cu ună 
tonă severă, „îți este cunoscută, că înalții 

noștri antecesori pe tronulă englesă, din 
considerațiuni de moralitate publică, au 
oprită femeiloră de-a juca în teatru?"

— „Da, Majestate!" răspunse Shakes
peare hotărîtă.

— „Eu am reînoită acâstă interdicere. 
Cine a jucată erl în teatrulă D-tale pe 
„Iulia?"

— „0 fată, Majestate!"
— „Și de ce ai concesă acăsta?"
— „Pentru ca să potă împlini dorința 

Majestății Vostre". — Și acum Shakespeare 
descrise casulă, ce i s’a întâmplată actoru
lui Field, și adause: „Spre a satisface do
rinței Majestății Vdstre, a trebuită să 
mă folosesoă de totă ocasiunea, ce mi-se 
oferea".

— „Alte motive, așa-deră, nu v’au în
demnată la acestă pace?" întrebă regina 
mai departe.

Acestă ooasiune o folosi Shakespeare 
spre a arăta reginei cu cuvinte convingă- 
tdre necesitatea unei perfecționări a teatru
lui englesă, care numai cu coneursulă da- 
meloră să pote dobândi.

— „Și cine este acea fată, care a ju
cată pe „Iulia" ?

— „Este Lady Maria, fiica răposatu- 
tului lordă Richard Arthur Grafton".

— „0 nobilă!" dis© regina mirân- 
du-se și cufundându-se în gânduri. Trăsu
rile feței sale erau forte severe.

— „E bine, ești concediată !"
Ea făcu cu mâna ună sămnă, că au

diența s’a sfîrșită și Shakespeare părăsi 
odaia reginei.

Elă alerga acasă și scrise o scrisore 
cătră Lady GraftOD, în care o încunosciințâ 
despre convorbirea sa cu regina. Scrisdrea 
i-o trimise îndată.

De atunci trecură trei dile. Nu numai 
la curte, dâr în tdtă Londra se soia deja, 
că Iulia a fostă jucată de-o fată; și acestă 
evenimentă produse o mișcare neobicinuită. 
Pentru timpulă de-atuncl era oeva cu to- 
tulă neaudită.

Nobilii tineri, în contradicția cu cei 
bătrâni, luau hotărîtă parte pentru Lady 
Maria; preamăreau frumseța ei, lăudau vo
cea ei și nobilele însușiri ale spiritului ei. 
Reginei, firesce, i se raportau tote acestea 
fidelă.

Mănia ei însă îșl ajunse culmea, când 
chiar și favoritulă ei, contele de Essex, se 
esprimâ cu mare admirare asupra ffumdse 
Lady Grafton.

Acâsta hotărî la gelosa regină sortea 
sărmanei Lady.

încă în aceeași c|i pe la orele 3 d. a. 
apăru în locuința d-rei Grafton ună func- 
tționară ală lordului-cancelară, președinte 
ală curții de cassațiune și ministru dejus- 
ițiă, și-i predete o scrisore sigilată, a că
reia primire a trebuită s’o adeverâsoă. Cu- 
prinsulă scrisorei era următorulă :

— „Lady Maria Grafton, fiica răpo
satului lord Riohard Arthur Grafton, din 
causă, că a vătămată legile imperiului nos
tru, este espulsată din acestă regată pentru 
tdte timpurile și-i concedemă tot-odată ună 
răgază de cinci cjile, ca să-și pdtă regula 
afacerile. Dată în palatulă dela St.- 
James.

Elisabeta.
Lady Grafton puse scrisorea liniștită 

pe masă și-și dise : „Am perdută !“
încă în aceeași cji, ea îșl vendu mo

șiile vecinului său, oontelui de Southamp 
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ou afirmarea, că ar face-o din însărcinarea 
comitetului întemnițată, s’a dusă la contele 
Zichy Nandor pentru a încerca sâ se înjghe
beze o alianță între partidulti națională ro
mână și partidulti ungurescă poporală (cle
ricală). Se dice însă, că d-lă Ziohy, ară- 
tândă asupra divergenței principiare-între 
programe în cestiunea autonomiei și în 
cestiunea de naționalitate, s’a purtată forte 
rece și reservată".

„Despre purtarea lui Zichy față cu 
acâstă soliă neașteptată și ciudată n’am 
însă date positive. Faptă este însă, că „Tri
buna" — precum bine scițl — pe timpulă 
acela cocheta cu olericalii, antagoniștl decla
rați ai programului nostru națională, și re
nunța, în modă deghisată, în artioululă 
„Noi și Sașii", la autonomia Ardealului, 
bagă semă ca să niveleze diferențele din
tre programulă nostru și celă clericală".

„Faptă e mai departe, că ou ocasiu- 
nea convorbirei avute cu Jeszenszky, d-lă 
Bogdan-Duică a fostă întrebată de Je
szenszky asupra cuprinsului întrevorbirii ou 
Zichy".’

Ore să fiă adevărate tote aceste și să 
fi fostă posibilă, ca sub firma comitetului 
să se abuseze ast-felă de situațiunea strîm- 
torată, în care se află de presentă parti- 
dulă nostru națională?

CRONICA POLITICA.
31 Martie.

„Magyarorszâg" cjioe, oă cu tdte des- 
mințirile, se asigură din cercuri bine infor
mate, oă în cestiunea socialiștiloru-creș- 
tinl, Papa a dată nunțiului vienesă Agliardi 
îndrumări cu privire la reuniunile socialiști- 
loră creștini. In sensulu acestoru îndrumări : 
1) Episoopii trebue necondiționată să se 
subordoneze; 2) să se rețină strictă dela 
orl-oe atacă contra astorfelă de catolici, cari 
nu împărtășescă ideile loră sociale; 3) Să nu 
atace guvernulă; 4) Să-șl esprime fără în
doială sinceră și cinstită fidelitatea față de 
rege și dinastiă; 5) In agitațiunile față cu 
Jidanii să ocolăscă orl-ce escesă și forțare. 
Se mai susține soirea, că Papa lucrâză la 
o enunciațiune generală, în care îmbrăți- 
șâză oestiunile sociale din diferitele țări, 
cu scopă de-a lămuri nisce puncte, cari 
dau încă pretextă la divergențe principiare.

*
După cum anunță „Neues Wiener Tag- 

blaltu, în sesiunea delegațiuniloră din anulă 
acesta ministrulu de resbelft va oere din 
nou cu câte-va milione mai multă, ca în 
anulă trecută, pentru soopulă unei nouă 
formațiuni a armatei și pentru ridicarea 
efectivului la mai multe regimente de in
fanteria.

£
Din isvoră privată se anunță, că mi- 

nistrnlu de resboiu rusesefi lucreză cu 
multă înoordare pentru a concentra pe te- 
ritoriulă Amur armată câtă mai numerosă. 
Flota rusescă transportâză mare cantitate 
de materială de răsboiu și mulțl ostași în 

Vladivostok. Numitulă ministeriu a luată 
măsuri, ca în lunile viitore 85 — 90,000 os
tași se fiă staționați în Amur.

*
țliarulă rt'Răsboiulu'i din BucurescI a- 

nunță, că ministrulă plenipotențiară ală Ma- 
rei Britanii în România, a adresată o notă 
d-lui Al. Lahovary, prin care se plânge de 
răulă tratamentă, la care suntă espuse va- 
porele englese la porturile din Galați și 
Brăila din partea administrației docuriloră. 
Sir Wyndham precisâză în nota sa mai 
multe fapte și arată, că pe câtă vreme va
pdrele austriaco, turcescl, rusescl și fran- 
țuzescl se bucură de cele mxi mari favo
ruri, vapdrele englezescl suntă supuse la 
ună regimă insuportabilă. Ministrulă en
gleză pune în vedere d-lui Al. Lahovary, 
oă vapdrele englezescl, atâtă de rău tra
tate, esportdză 70 la sută diu produsele 
țării, pe câtă vreme vapdrele franeese, aus
triaco și ruse, abia esportdză 15 la sută din 
produsele țării, er restulă de 15 la sută se 
esporteză pe uscată.

*
Din Petersburg se telegrafidză, că 

Zankov a adunată în jurulă său pe mai 
mulțl emigranțf bulgari, oa să se consulte 
asupra situațiunei politice bulgare și asupra 
prospecteloră oposițiunei. S’au adunată cam 
50 de emigranțl, cari după lungi discusiunl 
au luată ună proiectă de resoluțiune, care 
este următorulă : Trebue luptată împreună 
cu tote nuanțele oposiționale, neescepțio- 
nândă nici pe Stambulov, pentru a răst rna 
actualulă guvernă. In tdte orașele bulgare 
să se țină meetingurl, din cari principele 
Ferdinandă de Coburg să fiă provocată, ca 
să întreprindă fără amânare pașii de .lipsă 
pentru împăcarea Rusiei și pentru recunos- 
cerea lui din partea ei. Mai departe Țarulă 
să fiă rugată, prin o deputațiune monstră, 
ca să tragă vălă peste cele întâmplate în 
trecută și să nu refuse pe viitoră bună
voința ea față de Bulgaria.

Gestiunea română
în Arddlfi și Ungaria.

Piavalu germanii din Berlină 
„Berliner Borsen-Zeitung“ dela 5 Apri
lie, publică unu articolu privitorii la 
cestiunea română, din care articolu 
estragemu urinătorele:

„Sortea Germaniloră din Ungaria este 
strînsă legată cu acea a Româniloră, de 
ore-ee astădl deja influența și aspirațiunile 
a câte-va milione de Unguri nu se măr- 
ginescă numai în oadrulă Ungariei, și au 
devenită periculose pentru Austria cea ger
mană... In ast-felă de împrejurări, lupta 
Româniloră și Germaniloră din Ungaria 
pentru naționalitatea loră, mentă atențiune 
și sprijină...

După acesta 4’aru^a germană 
citeză câte-va date statistice asupra 
poporațiunei din Ungaria, observându, 
ca datele citate din statisticele ma

ghiaro-oficiale suntu exagerate în in- 
teresulu maghiară. Apoi urmâză:

„Pentru a discredita justele plângeri 
ale Germaniloră, Slaviloră și acum în spe
cială ale Româniloră, cei din Pesta au sus
ținută, oă e vorba de tendințe separatiste, 
îndreptate contra statului maghiară. Acesta 
în nici ună casă nu este exactă. Toți ne
maghiarii se socote3că de cetățeni ai Un
gariei, luptă însă pentru susțiuerea națio- 
nalităței, limbei și culturei loră, ceră egală 
îndreptățire cu Maghiarii,..

„Faptulă, oă Transilvania a fostă ună 
corpă independentă lângă Ungaria, avendă 
cu acesta numai o uniune personală și a 
putută fi unită cu Ungaria fără nici ună 
rostă, este ună tristă capitolă din istoria 
Austro-Ungariei".

Urmbză o schițare a istoriei Un
gariei dela 1848 până la 1865 și 
1867, și în fine, numitulă charh 
semnalbză nedrepta împărțire a cer- 
curiloru electorale și a censului.

SOmiLE OILEX
— 31 Mai tie.

Representanța comitatului Brașovu 
este convocată la o adunare generală estra- 
ordinară pe diua de Joi 18 Aprilie n. la 
9 ore a. m. în sala de la „sfată". Adu
narea comitetului permanentă se va ține 
în 17 Aprilie a. c. la 9 ore a. m. Aștep- 
tămă ca membrii români să fiă la pos
tulă loră.

—o—
Academia română, în ședința de 

Miercuri, a acordată premiulă Eliade, de 
5000 lei, d-lui P. Dulfu, pentru lucrarea sa 
„Isprăvile lui Păcală". — Totă în acestă 
ședință Academia a alesă ca președinte 
pe domnulă doctorii. N. Crețulescu, ou 19 
voturi, contra 9 întrunite de d. B. P. 
Hajdeu. Noulă președinte ală savantului 
corpă a mulțumită, printr’ună mică dis- 
cursă, pentru acestă distinsă ondre. După 
alegerea președintelui, Academia a prooe 
dată la alegerea președințiloru de seețiă. 
Au fostă aleși d-nii P. S. Aureliană, I. Ca- 
lenderu și Gr. Tocilescu. D-lă Sturdza, se- 
cretarulă, a citită ună raportă despre acti
vitatea de pănă acum a aoestei forte im
portante instituțiunl de cultură, și după pro
punerea d-lui Crețulesou, Aoademia a es- 
primată mulțumiri d-lui Sturdza. S’a ho- 
tărîtă, în fine, oa din fondulă lăsată de 
generosa prinoipesă Alina Știrbei, să se dea 
8000 de lei pentru publicarea documente- 
loră privitore la istoria contimporană a 
României, lucrare înoepută de d-lă D. 
Sturdza, și, decădin acestă sumă va prisosi 
ceva, prisosulă să se dea d-lui Gr. Toci
lescu pentru a publica documentele găsite 
în biblioteca dela Brașovă. Acâsta este ul
tima ședință a sesiunei de primăvară a 
Academiei.

— o—
Toții ei de cătră pădure. Foia ma

ghiară din looă „Brassoi Lapok" aduce în 

numărulă ei de aserii o tendențiosă ssfre în 
contra studentiloră români de aici, în carer se 
spune, că Miercuri sera 3 studențl români ar fi 
atacată și bătută rău în Soheiu pe o bătrână 
maghiară de 70 de ani, și alțl vre-o 10 
studențl ar fi insultată pe ună tinără ma
ghiară, oare amenințândă cu-o armă de 
Flaubert, a fostă în stare de a-i fugări. Er 
erl săra 30 de inși (!) ar fi bătută cum
plită înaintea hotelului Nr. 1 pe uuă stu
dentă maghiară. La urmă făia maghiarăîn- 
trdbă, unde e poliția, spre a pedepsi noua 
volniciă română ? — îndată la cetirea acestei 
răutăoiose scirl am dată cu soootăla, că aici 
avemă de a face erășl cu una diu bine cu
noscutele minciuni patriotice patentate. 
Presupunerea nostra s’a adeverită, căci ătă 
ce intormațiunl primimă dintr’ună isvoră 
sigură : E adevărată, că MierourI sera s’a 
întâmplată ună mică conflictă în BrașOvulă- 
vechiu între câți-va studențl români și un
guri, din causa purtărei necalifioabile și pro- 
vocătore a acestoră din urmă, oarl au in
sultată pe tinerii români cu vorbe, ca „Va
lahă neeioplită". Nu s’a întâmplată însă nici 
o bătae și nici armă de Flaubert nu s’a vă- 
dută, căci voinicoșii studențl unguri,' deși 
mai mulțl la numără, au luat’o la sănătosa, 
îndată ce au vădută, că studenții români 
nu-’să dispuși să sufere asemeni insulte. Ca- 
sulă din Soheiu cu bătrâna femeiă deci e 
o curată scornitură tendențiosă și răută- 
ciosă. Nu s’a mai întâmplată nici într’altă 
locă vre-o ciocnire între studenții români 
și unguri, de cum-va n’a fostă intenționată 
așa ceva din partea celoră ce au oomuni- 
cată mincindșa scire a fdiei maghiare din 
locă. Astfilă stă lucrulă, și prin urmare se 
constată, că și acelu mică conflictă a fostă 
provocată totă din partea m.tghiară. 8e mai 
constată tot-odată și păcătosa intențiune a 
eeloru dela „Br. Lap." de a ațîța din nou 
la ură în contra studențiloră români prin 
născocirea celoră mai miserabile calomnii.

— o —
In sdra de Vinerea-Hare, Maj estates 

Sa Regele României însoțită de A. S. R. 
Principele Ferdinandă, Moștenitorulă pre- 
sumptivă, și urmată de casa sa civilă și 
militară, va merge la orele 7 și jumătate 
la biserica Mitropoliei, spre a asista la ser
viciu. D-nii miniștri, înalții funcționari ai 
statului și d-nii oficerl-generall și superiori 
din garnisonă, se voră afla la orele 7l/4 la 
Mitropoliă. Detașamente din diferite cor
puri ale garnisouei stau înșiruite în curtea 
Mitropoliei îu totă timpulă ceremoniei oco- 
lirei Sfîntului Epitafă. — Ținuta va fi de 
doliu, adecă pentru d-nii civili: fracă, cra
vată și mănuși negre; deoorațiunl : marile 
cruci fără cordonu. Militarii: ținuta de ce
remonia ; d-nii ofioerl-generall: tunica cu 
gulerulă roșu; deoorațiunl: marile cruci 
fără cordonă.

Hirotonirea archiereului Nifon. La 
25 c. a avută locă în Sf. Mitropolie din 
BucurescI hirotonirea noului archiereu Ni- 
fonă N. Ploeșteanu (fostă preotă la bi-

ton. Der contele de bună voiă a adausă 
la contractulă de cumpărare olausula, că 
va preda erășl moșiile d-rei Grafton pen
tru același preță de oumpărare, îndată ce 
ar fi rechiămată în patria ei.

Intr’aoeea mulțl dintre adoratorii 
Măriei se întrepuseră la regina spre a-o în
demna să-și revooe sentința atâtă de aspră. 
Der înzadară. Elisabeta n’a putută fi în
duplecată.

In <liua înainte de plecarea ei din 
Anglia, Lady Maria visitâ pe poetulă Sha
kespeare, spre a saluta pe acestă mare 
geniu pentru ultima-dră.

„îmi facă amare reproșuri, Mylady", 
(jisp Shakespeare, „că ți-am permisă să pă
șesc! pe scenă. Ați fostă pentru acesta 
crudeiă pedepsită. V’ațI pierdută patria!"

— „Nu mă jăli, căol mă vecjl pe de
plină calmă și liniștită. Mă ducă în Franoia, 
unde voiescă să trăiescă retrasă de lume 
și să continueză studiile mele. Pe scena 
teatrului nu voiu mai păși niol-odată".

Er după o pausă ea adause: „Mă des
partă așa deră, domnulă meu. Der și în 
străinătate îți voiu păstra cea mai căldurosă 

aducere aminte, u-tale, celui mai mare poetă 
ală Angliei!"

țlicendă aoeste ea întinse lui Shakes
peare amândouă mânile sale, pe cari acesta 
le strînse fierbinte și le ținu îndelungată 
în mânile sale, neputândă să cjică nici ună 
cuvântă.

Așa stau față în față amândoi adân
ciți în gânduri. Ochii loră se împlură de 
laoriml. Lady îți plecă capulă încetă, dâr 
totă mai multă, pănă. ce acesta se răzimâ 
de peptulă poetului.

Două suflete strînsă înrudite se gă- 
sescă în acestă momentă. Marele poetă 
simțea acesta. încetă elă se pleca spre fru- 
mosa fată și-o săruta fierbinte pe buze.

Nobilele trăsuri ale Măriei roșiră. Iute 
ea se reculese, sări în susă și dise plân- 
gândă: „Rămasă bună, William, pentru 
tot-deuna!"

Multă vreme încă se uită Shakespeare, 
oa înoremenită în acea direcțiă, în care dis
păruse Lady Maria; după aceea, ne mai 
fiindă capabilă de-o mișcare, cătju pe ună 
scaunu. Lacrimi mari îi curgeau pe obraji.

Ce s’o fi petrecută ore în acesta oră 
în sufletulă poetului!

In cjiaa următore, tocmai pe la ora, 
când dela țărmulă engleză porni corabia, 
oare duse pe Maria Grafton în Franoia, 
primi Shakespeare dela lordulă-cancelară 
mandatulă, prin care i-se impuse a plăti 
două-cjecl de livre sterlingl în favorulă să- 
raciloră din cetatea Londrei, ca pedepsă 
pentru-că a dată voiă Măriei Grafton de 
a păși pe scenă.

Trecuseră mulțl ani. Mersulă timpului 
dusese cu sine totă, ce era aprope de sfîr- 
șită, și adusese oele nouă în loculă celoră 
vechi. Pe tronulă Angliei nu mai ședea o 
Elisabetă; rămășițele ei pămentescl odih
neau deja în biserica dela Westminster și 
mândra coronă a Angliei împodobea aouma 
capulă fiului nenorocitei Maria Stuart, Ia- 
cobă I.

îndată după suirea pe tronă a acestui 
rege, încercară din nou amicii espatriatei 
Lady Grafton, să dobândâscă grațiarea ei 
din partea regelui. Der înzadară.

Iacobu Stuart nu era omulă, care să 

fi avută curagiulă de a se ridica peste pre- 
judițiile înrădăcinate ale timpului său. Și 
astfelă Lady Maria Grafton rămase și mai 
departe condamnată la esiliu.

Așa sosi anulă 1614.
William Shakespeare renunțase cu to

tală la activitatea sa poetică, părăsise Lon
dra și se retrăsese la odihnă în comuna sa 
natală Stratford. Doi ani mai târejiu închise 
renumitulă poetă ochii pentru totă-dâuna, 
fără să fi mai revăcjută vre-odată pe Lady 
Grafton.

Despre sentimentele sale, ou cari s a 
gândită la fata esilată, care odinidră a ju
cată așa de frumosă și de pătrun4ătoră pe 
Iulia sa, poetulă n’a lăsată nici cea mai 
mioă suvenire.

Și dânsa?
In anulă 1625 ea muri le Amiens în 

Franoia. Ea muri necăsătorită, credinciosă 
pănă la cea din urmă răsuflare, primului și 
singurului ei amoră, ce-’lă păstra pentru 
mândria națiunei englese, pentru regele poe- 
țiloră, nemuritorulă William Shakespeare. 
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serica Albă). După terminarea serviciului 
divină, noulă archireu P. S. Nifonă Ploeș- 
teanu, împreună cu I. P. S. Mitropolită 
Primată, P. S. Episcopă ală Hușiloră, d-nu 
Nitzulesou decanulă facultăței de teologiă, 
d-nii Dobriceanu și Pascală, epitropii bise- 
ricei Albe, preoum și ună numără însem
nată de preoți, profesori și prietini, au 
mersă în palatulă metropolitană, unde P. 
S. Nifonă Ploeașteanu, îmbrăcată fiindă cu 
mantia și avendă cârja arohierâscă în mână, 
a pronunțată cuvântare mișoătore cătră Me- 
tropolitulă. La ouventarea P. S. Nifonă 
Ploeșteanu, a răspunsă I. P. S. Mitropoli- 
tulă Primată în scurte cuvinte, dâr bine 
simțite, — eonstituindă acestea pentru noulă 
archiereu ună adevărată, sinceră și părin- 
tescă stată.

— o —
Permutare. Cetimă în „Sentinela Do- 

brogeiu: D. Ionii Sântu, șefulă vămii din 
Constanța, este permutată pe c|’ua I 
Aprilie oa șefă ală vamei din Sulina. D. 
Sântu ori pe unde a fostă a lăsată cele 
mai bune impresii.

— o —
4 Unu medicamentă de casă fdrte întrebuin
țată. Cererea crescândă după Moll’s Franzbrant- 
wein și sare dovedesce, că e ună mijlocii forte 
-bună și alinătoră de dureri contra reumatismului 
Sticla 90 cr. Se pote căpăta clilnicil prin poștă 
■dela farmacistul^ A- MOLL, k. u. k. Lieferantu 
ală curței, Viena Tuchlauben Nr. 9. In depourile 
din provinciă să se c6ră preparatele lui Moli, 
provădute cu marca și subscrierea.

Dela comună. In ședința de MercurI 
a representanței comunei Brașovă ținută 
sub președința locțiitorului de primară 
Takobi s’au pertractată vr’o 16 puncte din 
ordinea de cji. Au premresă câte-va inter
pelări, dintre cari amiutimă pe aoeea a 
d-lui V. Bologa privitore la construirea unei 
șosele în Blumena diagonală cu strada fân
tânii în interesulă lărgirii orașului, care 
cestiune la cererea interpelantului, s’a decis 
a se pune la ordinea <4il©i într’o ședință 
viitore.

S’a acordată ună adausă la salarele am- 
ploiațiloriî dela oficiulu de amanetare, ca aju
toră din causa scumpetei, de 844 fi., ou 
265 fl. mai multă ca în anulă trecută. —

A urmată actulă solemnelă ală depu- 
nerei votului șarjelorft pompierilorii voluntari. 
Președintele le ținu o alocuțiune, ce au 
ascultat’o membrii adunării stândă în pi- 
cidre. Pompierii Kreutz și Vargyasi au 
fostă distinși pentru serviciulă de 10 ani 
■eu medalia orășănâscă. —

La propunerea d-lui Bologa s’a desbă- 
tută de urgență asupra cererei Eforiei ro
mâne școlare gr. or., ca să i-se vândă de 
cătră orașă 441 metri pătrațl din teritorulă 
învecinată cu așa numita fabrică de oleiu, 
■care este proprietatea Eforiei, oferindă a 
plăti 50 cr. de metru pătrată. Primăria a 
propusă sâ se câră prețulă de 1 fl. de 
metru pătrată. Contra acestei propuneri au 
vorbită d-nii advocațl Strevoiu și directorulă 
Bologa, arătândă, că Eforia vrâ să cum
pere acelă pământă pentru a-lă folosi în 
■interesă culturală școlară, și că acesta tre- 
bue sâ se ia în deosebită considerația la 
stabilirea prețului. In urmă a hotărîtă 
adunarea, ca Eforiei să i-se cedeze acelă 
locă cu preță de 50 cr. m. p. Cererea fir
mei Fried. Czell, ca totă în acea parte din 
Blumăna să i-se cedeze din pămentulă 
comunei 761 metri pătrațl ou 1 fl. de 
metru, s’a primită asemenea fără modifi
care.

Membrii români ai congregației din 
Sibiiu.

Publicămâ aici, după listele ofi
ciale, numele membriloru români ai 
representanței comitatului Sibiiu:

1. Membrii aleși.
1. Ioană Beohnitz. 2. Leontină Si- 

monescu. 3. Mateiu Voileanu. 4. Dr. Remus 
Roșea. 5. Ioană Piso. 6. Zevedeiu Murășană. 
7. Sergiu Medeanu. 8. Dr. Pompiliu Isacă. 
9. Ionă Bojița. 10. Nioanoră Frateșu. 11. 
Avramă Păouraru. 12. lână Străulia. 13. 
Ionă Oncesou. 14. lână Maximă Vulcu. 
15. Ionă Măoelariu. 16. Nioolae Ivană. 17. 
Eugenă Brote. 18. Dr. Nicolae Maieră. 

19. Nioolae Cristea. 20. Septimiu Albini. 
21. Nicolae Hențiu. 22. Dr. Nicolae Cale- 
fară. 23. Dr. Daniilă Barcianu. 24. Petru 
Floriană. 25. Ionă Cândea. 26. Constantină 
Popoviciu.

II. Membrii viriliști.
1. Mironă Romanulă. 2. Dr. Aurelă 

Brote. 3. Partenie Cosma. 4. Dr. Octaviană 
Russu. 5. lână Popa. 6. Nicolae Vidri
ghină. 7. Dumitru Vidrighină. 8. Cons
tantină Bugarsky. 9. Ionă Hania. 10. Ionă 
Preda. 11. Alexandru Lebu. 12. Zahariă 
Boiu. 13. Ionă Răcuciu. 14. Onoriu Tilea. 
15. Dr. Ionă Nemeșă. 16. Eliă Popă. 17. 
lână Ohnițu, 18. lână Vidrighină. 19. Ionă 
Micu. 20. Oprea Burza. 21. Stană Iănă 
Banciu. 22. Ionă Juga.

III. Membrii suplenți:
1. Avramă Acilienescu. 2. Ionă Dreganu.

Dela Academia Română.
Publicămă aici textulă sorisorii, ce a 

adresat’o domna Elena Turnescu președin
telui Academiei-Române, în care îi face 
ounoscută donațiunea d-sale :

Domnule Președintei Subsemnata, vă
duvă a răposatului doctoră Niculae Tur
nescu, rogă Academia, sâ primâscă o rentă 
anuală de două mii lei, ce mă obligă a-i 
vărsa la 15 Mai ale fiă-cărui ană, prin 
domnulă Ionă Kalinderu, membru ală aces
tui corpă, cu esplicațiunea următâre:

O mie de lei să fie la complecta dis- 
posițiune a Academiei române, care-i va 
pute întrebuința precum va crede cu cale.

Cealaltă mie să o întrebuințeze în în- 
tregulă ei, la sporirea fondului de dota- 
țiune, ce se va înființa conformă testamen
tului fundatorului la Institutulă de fete 
Ionă Otteteleșanu, care în urma donațiunei 
făcute de d-lă Ionă Kalinderu, este aoum 
sub înalta conducere a Academiei române.

Acestă rentă o voiu servi în amin
tirea multă regretatei mele fiice Maria 
Turnescu, mârtă la florea vârstei și spre 
a lega memoria ei, care mi-a rămasă așa 
de scumpă, de ună actă, care va folosi mai 
cu sâmă la îmbunătățirea sortei mu’toră 
tinere române.

Voiu lua la timpu măsuri pentru-ca 
continuarea acestui venită anuală să fiă 
asigurată Academiei, în orl-ce eventuali
tate, și după încetarea mea din viață, ne- 
îndoindu-mă, că voiu fi astfelă în confor
mitate de sentimente ou scumpii mei copii.

Primiți Vă rogă, domnule președinte, 
încredințarea prea osebitei mele stime.

Buouresol, 8 Martie 1895.
Elena Dr. N. Turnescu.

Etă și răspunsulă Academiei la acâstă 
sorisore:

Nr. 7086.
Prea stimată domnâ! In ședința so

lemnă a Academiei române dela 11 alunei 
curente, ținută sub președinția Maiestăței 
Sale Regelui, s’a dată cetire scrisorei, ce 
ce ați bine-voitu a adresa acestui Institută 
la 8 Martie curentă.

Donațiunea unei rente anuale de două 
mii lei, ce o faceți Insticuțiunei nostre prin 
acâstă scrisore, a umplută de recunoștință 
inimile membriloră Academiei; der simță
mintele de recunoștință se voră reînoi 
anuală mai alesă în inimile fragede ale 
copileloră române sărace, a căroră crescere 
și instrucțiune se face sub îngrijirea Aca
demiei în Institutulă fundată de simțămin
tele nobile și generose ale lui Ionă Otte
teleșanu, ale Elenei Otteteleșanu și ale lui 
Ionă Kalinderu.

Fapta de pietate și de generositate, 
precum este a domniei Vâstre, suntă cea 
mai reală mângăere adusă durer’loră și su- 
ferințeloră pământești, căti ele răspândescă 
rodulă bine-faceriloră preste cei mulțl și 
preste cei slabi.

Prin acestă donațiuue V’ațI înscrisă 
numele între generoșii donatori ai Aca
demiei române, ai celei mai înalte Insti- 
tuțiunl de cultură a nâmului nostru.

Academia Română a primită dona- 
tiunea domniei vâstre ou atâtă cu mai mare 
bucurie cu câtă acesta este — după dona
țiunea princesei Alina Știrbei — a doua 
donațiune făcută Academiei de o matronă 
română. Interesulă astfelă arătată lnstitu- 
țiunei nostre de femei, este pentru noi cea 
mai vie dovadă, că întrega societate ro- 
mânâscă bine simțitore și bine cugetătâre 
pentru progresulă oulturei naționale, s’a 
pătrunsă de însemnătatea și de folâsele 
culturale aduse de acestă Instituțiune.

Avemă onâre a Vă esprima, prea sti
mată domnă, simțămintele de cea mai pro
fundă recunoștință și cele mai vii mulța- 
mirl ale Academiei române, pentru gene 

roșa donațiune, pe care ați binevoită a 
i-o face.

Primiți, Vă rugămă, prea stimată 
domnă, încredințarea prea înaltei nâstre 
considerațiunl.

București, 16/28 Martie 1895.
Vice-președințI:

I. C. Negruzzi, V. A. Urechiă, Dr. D. Biândaă.
Secretarulă generală: D. Sturdza.

Articolii de resboiu japonezi.
Astăcjl, când decurge în Ostulu 

îndepărtați! resbelulu dintre cele 
doue state asiatice, China și Japonia, 
nu va fi neinteresantu a cunbsce ar
ticolii de resboiu, cari trebue se fiă 
credeulu fiă-cărui soldată japonesu. 
împăratule Mutsuhito vorbesce în in
troducere, precum și în articolii ur
mători, în persona întâiu cătră ofi
cierii și soldații sei. Dămfi aci în 
reasumatu conținutulu aceloru ar- 
ticoll :

Armata patriei nostre în fiă-care pe
rindă trebue să fiă ținută laolaltă și con
dusă de împăratulă. Eu conduoă deci în 
personă totulă, ce aduce cu sine puterea 
cea mai înaltă, fără de-a lăsa aoesta con
ducere supușiloră. Eu sunt celă mai mare 
domnă ală armatei și vă privescă pe voi 
ca pe racjimulă meu oelă mai însămnată. 
Deci pretindă dela voi următorele:

1. Datorința de căpeteniă a soldatului 
este, să fiă credinoiosă. Armata în care nu 
domnesce fidelitatea la ună incidență ne
așteptată, sernenă cu o câtă de omeni, cari 
ca și corbii, sbâră din tâte părțile făr’ de 
nici o ordine. Gândiți-vă tot-deuna, că cre
dința e mai grea, decâtă ună munte, er 
mortea mai ușoră, decâtă o penă de 
cocoră.

2. Soldatulă trebue să aibă o purtare 
cuviinciosă. Fiă-care soldată, dela mareșală 
pănă la ultimulă gregară, îșl are rangulă 
său, și celă de rangă mai mică e supusă 
oelui de rangă mai mare, chiar ca și mine. 
Superiorulă nu trebue să se porte cu dis- 
preță și cu fală față cu inferiorulă.

3. Soldatulă trebue să fiă viteză. Vi
tejia din veci a fostă o însușire nobilă a 
imperiului meu, și ea e de două speoii : 
vitejiă mică și vitejiă mare, după-cum o 
manifestă soldatulă. Vitâzulă are să fiă 
blândă în purtare, căci de alt-cum e urgi
sită, ca și ună lupă turbată.

4. Soldatulă trebue să fiă omă de 
onore. Elă adecă trebue să-și țină cuven- 
tulă și să nu promită, ce nu pote împlini, 
căti de-altă-mintrelea oăința vine prea 
târdiu.

5. Soldatulă trebue să fiă simplu. Să 
nu se învețe ou comodități și fuduliă și să 
nu prădeze, căci așa devine slăbănogă și 
imorală.

Acești cinci articoll să-i aveți tot- 
deuna înaintea ochiloră. Pentru realisarea 
loră e de lipsă o inimă adevărată, care îm- 
plinesce orl-ce luoru. Articolii aceștia suntă 
morala publică a nature! și datorința vieții 
omenești. Dâcă fiă-care soldată ii va urma, 
cu fiă-care dintre voi voiu fi mulțămită.

Dată, în 4 Ianuarie din a 15 Mâjă.
Mutsuhito.

NECROLOGU. Olga Maria Maager, 
fiica notarului publioă reg. Iosifă Maager, 
a răposată alaltăerl săra în etate de li ani, 
după o bâlă grea, și va fi îmormântată acjl, 
Vineri, după amecjl la 4 ore, în timiterulă 
evang. din locă.

DIVERSE.
Ce a causatu lui Gladstone o nopte 

nedurniită. Bâtrânulă Gladstone, fostulă 
ministru-președinte ală Angliei, ală cărui 
simță de umanitate îlă cunosce întrâga 
lume, se bucură de ună so'mnă forte sănă- 
tosă. „îmi aducă aminte numai de o sin
gură nopte“, efi30 e*fi c}1!0!0 trecute cătră 
ună intervievatoră, „în care n’am putută 
dormi. începusem adecă în diua prece
dentă a tăia ună stejară puternică și vo- 
iamă să-mi finescă lucrulă a doua di dimi- 
nâța. Peste nopte se iscă ună viscolă în
grozitori, și frica, că arborele va fi răs

turnată de furtună, și nu de securea mea, 
mă făou să n’am liniște și să nu potă de 
locă durmi. înainte de a-se cjări de cjiuă 
mă sculai, grăbii în grădină și cu tâte că 
viscolulă urla înoă, mă apucai de lucru și 
nici ună succesă din viâța mea nu mă 
umplu mai multă cu bucuriă, decâtă mo- 
mentulă, în care arborele puternică căcju 
ou mare sgomotă la pămentă.“

Cum suntu plătiți (puriștii în Ame
rica. piarulă „Forum" publică ună inte
resantă articolă asupra lefuriloră diariști- 
loră din America. „In Amerioa“, dice 
numitulă diară, „apară 20.000 diare, din
tre cari 200 de di. Aceste 20.000 diare 
represintă ună capitală de 700 milione fl. 
și cuprindă ună materială prețuită cu 200 
mii. fl. Profitulă anuală se urcă la 900 
mii. fl. și editorii plătesoă ca lefuri 350 
mii. fl. In New-York|esistă ună șefă-redactoră 
care agonisesoe 120,000 fl., chiar suma cu 
care plătesoă Statele Unite pe preșe
dintele loră; apoi suntu mai mulțl redac
tori, oare câștigă 30—39.000 fl., adecă mai 
multă, decâtă miniștrii. Peste totă șefu-re- 
dactorii diareloră mari americane capătă 
12—21.000 fl,, soriitorii articoleloră de 
fondă 12.000 fl., criticatorii și cronicarii 
locali 7200—9000 fl., și raportorii 2100— 
7800 fl. lâfă anuală, aceștia din urmă după 
cum aducă soiri mai mici sâu mai însem
nate, sâu după cum descriu crime și pu
blică intervievurl valordse. In Saint-Louis 
asemenea suntă bine plătiți diariștii, trep
tată dela 1800— 19.000 fl. In Boston ei 
câștigă pe ană 5400—14.000 fl. anuală. 
In Washington, Philadelphia și Baltimore 
raportulă e totă același, âr în Chicago 
diariștii suntă și mai bine plătiți, deoâtă 
în numitele orașe.“

Literatură.
Au apărută „Convorbiri literare® 

anulă 29 Nr. 4 cu următorulă sumară: 
V. Alexandri: Scrisori din 1869; C. Radu- 
lesou-Motru: Crisa științifică contempo
rană ; Duiliu Zamfirescu: Viața la țâră — 
Romană —(urmare); Mihailă Dragomirescu : 
D-nii Gherea-Dobrogeanu și A. Densușianu 
față de Eminesou; Henrik Ibsen : Copilulă 
Eyolf, dramă în 3 acte (actulă III); Te
resa Stratilescu : Scrisori din Anglia; 
Duiliu Zamfirescu: Pe mare (poesie); N. 
Basilescu: Ad Lesbiam (după Catullus); 
Dumitru Evolceanu: Cronica literară ; Ionă 
C. Bacalbașa, „De focu birului14; C. Litsica: 
Dare de sâmă despre „Noțiuni de istoria 
limbii și literaturii românești, aloătuite de 
Gh. Adamescu11. M: Ună neerlaedez filo- 
română; Revista publicațiuniloră. Prețulă 
unui esemplară 2 lei.

*
A apărută Nr. 15 și 16 din ală doilea 

ană ală interesantei reviste „Amiculfi Pro
gresului Romftnuu, avândă ună sumară 
forte variata, conținendă diferite articole 
referitore la medicina populară, științe me- 
dioale, higiena animaleloră, agricultura, vi
ticultura, avicultura, sciințe și psichologie, 
arte, literatură, industria moriloră, indus- 
triele naționale, economia oasnică, biblio
grafia eto. etc, După cum vedemă Bevista 
„Amicalii Progresului Românu11 este o publi- 
cațiune instruotivă și amusantă, ună felă 
de enc'dopediă, dândă ună resumată ală 
mișcărei intelectuale a spiritului omenesoă, 
desvoltândă situațiunea sciințeloră și arte
lor lor în România. Abonamentul de lux 30 lei 
pe ană, ediția simplă 15 lei pe ană. Nu
mere de probă gratis și franco. Adminis
trația București 140, Strada Țeraniloră.

Domnii abonenți, cari 
încă nu și-au reînoitu abonamen- 
tulu, suntu rugați a grăbi cu re- 
înoirea, ca espedarea diarului să 
nu sufere întrerupere.

Administrajiunea
„Gaaetei ^Transilvaniei^.

Proprietarii: Aurel Mureșianu.
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Cupsuiu !a bursa din Viena.
Din 11 Aprilie 1895.

Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 123.60 
Renta de cordne ung. 4% • • • 99.45
Impr. oăil. fer. ung. în aurii 41/2% • 126.—
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 104.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.20 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.75
Bonuri rurale eroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. ou premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 151.25 
Renta de hârtie austr.................... 101.25
Renta de argint austr................... 101 65
Renta de aur austr.............................. 123.60
Dosuri din 1860   158.75
Acții de ale Băncei austro ungară. 1196.—
Acții de-aleBăncei ung. de credită. 464.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 404.50
NapoleondorI.................................. 9.86
Mărci imperiale germane . . . 59.67 */2
London vista....................................122.15
Paris vista.................................. — • —
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.40
Note italiene. ....... —.—

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 loru 
necondiționată.

Planurile de clădită, descrierea clădi- 
tului, preliminariile de spese, tarifele oră- 
șenescl de prefă, 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.

Brașov ă, 2 Aprilie 1895. 
629,3-3 Magistratul orășenesc».

as

Din depoul fabricei nbstre se trimite
în tăte țerile Eluropeî, franco la domicile

NoiilăJ! de bărbați, copii și dame haine} Metru lela 14 cr. li sus.
Oettinger & Co., Zurich, (Elveția).

Casă de esport în stofe de modă de lamă și bumbac.
Mostre franco. Gravure gratis. Diplomată 1883. 6

Hr. 4006-1895.

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

ore se va ține în biroulti d-lui primară 
alb orașului Brașovfi o pertractare scrip- 
turistică de oferte asupra lucrărilor^ de 
clădit și furnisăriloră trebuinciose pentru 
clădirea unei casarme normale orășenescl 
de cavalerie în Brașovfl..

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

dărit 86.396 fl. 90 cr.
2. n n petrarl 1.262 fl. 76 fl
3. T) n dulgheri 27.670 fl 19 fl
4. n » îl țiglărie 6.798 fl 19 fl
5. n n îî templăr. 5.509 fl 33 fl
6. Y) Y1 7Î lăcătuși 12.230 fl 17 fl
7. Ti TI n văpsit și

lustruită 3.392 fl 39 fl
8. n Y) a sticlărie 1.706 fl 83 fl
9. n Ti a tiniche-

gerie 2.456 fl 49 fl
10. n mărfuri de ferii 10.857 fl 41 n
11. îî lucrări de zugrăvit 159 fl 48 fl
12. n r> M pardosit 2.5o5 fl 74 fl

Se dă aceste lucrări seu la autepre-

Picăturile ie stomaclio
bc.hu tzrnarke.

norl generali, seu singuraticilor!! antepre- 
norl în singuratice grupe de lucrări.

Ofertele scripturistice, sigilate și pro- 
vădute cu timbru de 50 cr, au de a-se aș
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 daclarațiunile ulteridre, 
făcute la ofertele de timpuriu ascernute, nu 
se voră lua în considerațiune.

Ofertele subscrise de propria mână a 
oferentului au, ca se conțină seu în parale 
seu în hârtii de prefă valabile pentru cau
țiune 5°/0 din suma de spese cerută pentru

cari au efectă escelentă în contra tu
turora boîeloru de sfomachii, suntă ună 
medscanaentia iseagjeratsi de 
Bâpsa pentru oa-ă-ee casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosu greu, vân
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
beuturî, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și hemoroide ca mijlocă apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
leach, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare -fi® cr. Sticla îndoită 
de mare 70 cr, Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroru embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele: „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află : B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, JEd. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Oberi. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Cse.nât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

Casă, ie exportu. ie ciasornice helvețiane © pentru hiSKsssaarsa.
regulate acuratu Specialitate:

6 fi

0
0

Telefon -------- iU| Cec-Conto Ia I” ' -țM
Xr. 88. ---------------postă nr.969.p^ăd$

Casa de bancă L 
JACOB L. ADLER, 

Brașov^; Hața sase St, 1. Sibliu.
©wmperă și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursulu 4dei celn mai mare — respective celă mai micu; 
răscumpără fără saici o «letragere totă feliuiă 

de cupoaae;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză îaicassărf de polițe, asignațiY, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transo’ceane;
acordă avaaaswi pe hârtii de valore, losurî, monede până 

Ja 90%;
predă asigfiaații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftinii, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institute de creditu și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aducă 5% interese; 

asigură forte ieftină firi S3 CC Sosuri la sorțivl cu câștigulu 
celă mai mică, contra dilerenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențidse specialiste prin corespondență. 

649.6-50.
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Veritabile snusmaS, iSeesi îâăeare cutiei este țiroveijistă eu nsai'ea «ie 
aperture a lui A. Mali și eu subscrierea sa.

Prin efectulti de lecuire durabilă alîi Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tățilorii celorfi mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilor^ și acrelei la sto
machs, constipațiunel cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorii și 
a celorii mai diferite bile femeescî a luata acesta medicamenta de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulu unei cutiioriginâle sigilate I fl. v. a.

Falsifcațiile se voru urmări pe cale judecătorescă.

s
V5
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Franzbranntwein și sare a lui BtoSIL 
hîlil .“i,!"’-:.i decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și VBlTldUIIII IIlhHdi, plumbulu lui A. Moli.

Franzbranntwein-uld și sarea este forte bine cunoscută ca unft remediu poporală 
deosebire prin trașii (frotatu) alină durerile de șoldină și reumatism!! și a altoru urmări 
recelă Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.
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Mpă irfe gura-Sali^yl a Im
(Pe basa de natron Acid-salicilic»)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză i câstă apă de gură conservarea săuetosă și mai departe a dințilorh. Pre
țuit! sticlei provețlute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin
Faa’MaacistaiKâ A. MOItlj, w 

c. și r, furnisoril alii curții imperiale Viena, Tuclilaulien 9 U 
Comande din provincia se efectueză yilnică prin rambursă poștală. W'

La deposite se se ceră anumită preparatele provec^ule cu iscălitura și marca O 
de aperare a lui â. MOLL. O

Deposite în Brașovă : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victoru Roth, Fr. Kellemen și 0. 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz

W Geisberger. 11-52.

R n CiasorniGB-GBlQin Bmiloir ©
SI al» pentru Domnî și Domne, lucrate forte

fiu ft și precisă. 0
Aceste ceasornice au capacu escelentă și ele- 0 

gantă, care suntă asemenea ca și cele de aură, ar- A) 
tificiosu ciselate. Gu deosebire atragă atenția asupra X 
calității mașinăriei de o construcție escelentă, că L 
nu pote pătrunde prafă, și suntă ceasornice cu multă 0 
mai superiors ca cele pană acum aduse la vendare. 0

Pentru fie-care ceasornică dau garanțiă de 3 0
ani că va umbla regulată și certificată cu numărulă 
ceasornicului. if.
Prețulă unui ceasornică cu capacă dublu fi ffl.
Prețulă unui ceasornică cu capacă triplu 7 îi.

Unu lanțu Goldin, esecutare elegantă, fasonă după 0 
plăcere fi ia. 5® ca*. 0Cu capacu triplu ■3’ 

Ciasornice (le (lame ® ffl.
Pentru amploiații căilorii ferate și de navigație, cunoscutele ceasornice 

Roskopf-Remontoir anker, capacă curată nikel acurată regulată £O
Lanțu de nikel potrivită cu amuletă elegantă 4 fii. 5® cr. 

Singurulil depou pentru monarchia austro-ungară 
LEON SILBERBERG,

Wien. 5. Fleisclimarfit 5.653,5—6

Kt ewșlî'g.p dels fawi cărbuni!
(Este ună proverbă vechiu.)

Aceste proverbă se potrivesce la stabilimentulu meu celu mare, care cum
pără cantități mari de mărfuri; avendti cheltuieli puține potu vinde și eftină.
&fi n pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum
avi U 013 U GLII uljuLU! U nu s’au maj vedutti pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe
Peruvien și Doskințj pentru inaltulă cleru, stofe prescrise pentru uniformele func- 

ționarilorii c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocd), și trăsuri. — Asortimentul fw te bogății de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, W*»- cu prețuri originale ale fabricei, -'Wl ce 
nu-i pâte oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpera postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari ni prețuescu nici câtă cusutulă croitoriului, să se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Bninn. (Jtatatern Austriei.)
Mejiosltu {teriunnentă «ie postavuri peste ’/, inilione florini. 

Trimiterea numai cu ramburse. "W
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelă de ămenl eu nu vendă 
sub nici o condiție marfă. 629,13—24.

Tipografia A. wanu, Brașov.


