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Qui s’excuse s’accuse.
Brașov,- 5 Aprilie v. 1895.

Publicăm mai jos o întâmpinare 
a d-lui președinte al clubului muni
cipal român din comitatul Sibiiului 
la articulul din numeral de Sâmbătă 
al fbiei nbstre, privitor la atitudinea 
Sibiienilor în afacerea felicitării ca
binetului Banffy.

Este lucru firesc, că d-sa se si- 
lesce a desculpa pe membrii români 
ai congregației de imputarea, că au 
fost indiferenți și au lipsit dela pos
tul lor în 4iua când, s’a ținut con- 
gregațiunea.

Nu putem înse să retăcem, că 
modalitatea, cum vre se facă acesta, 
nu e nici decum cu noroc alesă, 
căci în cașul de față intră în de
plina sa vigbre cjicala francesă: „qui 
s'excuse s'accuse“.

Dbcă d-1 președinte aduce îna
inte, că totuși au fost împreună cu 
d-sa trei membri la congregațiă, dâră 
au sosit prea târejiu, atunci prin 
acesta mărturisesce numai, că bă
tălia a fost pierdută și că generalul, 
care a sosit pe câmpul de luptă târ
ejiu și fără de armată, n’a mai putut 
salva reputațiunea stâgului.

JDecă „crima“ a fost mai mare 
ori mai mică rămâne se aprețieze 
fiă-care în consciința sa. De o „tră
dare a intereselor naționale1' înse 
n’a fost vorba nici în corespondența 
nostră, nici în articulul nostru și nici 
că a putut fi vorba.

Corespondentul nostru, dâcă era 
de față, ar fi combătut de sigur pro
punerea d-lui Dr. C. Wolff. Der se 
vede, că n’a fost de față și ne mi
răm numai, cum d. președinte al clu
bului municipal pretinde cu atâta 
tăria, că trebuia se fiă de față, ca 
se pdtă raporta, că acea propunere 
s’a votat fără ca se fi fost present 

vr’un membru român al congre
gației ?

Cât pentru „unanimitate", nu im
portă. Ceea ce ne privesce înse este, 
că pentru salvarea ondrei naționale 
nu s’a făcut din partea Românilor 
sibiieni de astă-dată nimic.

Cumcă pentru acâsta ar fi de 
ajuns faptul, că „nici un Român n’a 
aderat la conclusul, ce preamăresce 
pe Banffy", ne îndoim forte. Din 
contră ni se pare, că tocmai absen- 
tarea și tăcerea s’ar pută prea ușor 
tălmăci ca o aderare ascunsă. Și pen
tru a combate și numai suposițiunea 
unui astfel de consens tacit, noi în 
fața gălăgiei, ce a făcut’o biroul de 
corespondență cu adresele de ade
rență ale comitatului Sibiiu, am ce
rut dela Românii sibiieDi se se folo- 
sescă de dreptul de recurs, ce li-’l 
dă legea, și se ’șl repare greșâla, 
protestând în contra acelui conclus, 
prin care se atacă sentimentele lor 
naționale.

D-1 I. Preda înse ne pune în ui
mire cu afirmarea, că aedsta ar fi o 
„simplă demonstrațiă fără de nici 
un scop".

Ei, deră când din patru-cjeci și 
mai bine de membri români ai con
gregației nu se găsesce nici unul, 
care se fiă de față și se protesteze, 
nu e demonstrațiă?

Cestiune de aprețiare. Noi c|i- 
cern, că acâstă demonstrațiă a fost 
mult mai mare, decât ar fi atunci, 
când toți Românii din comitatul Si
biiului, cari plătesc dare, ar înainta 
recurs în contra acelei hotărîrl a 
congregației. Și ce e mai trist, a 
fost o demonstrațiă păgubitbre va- 
cjei și interesului nostru național, pe 
când protestarea, cum am cerut’onoi, 
n’ar pute din nici un punct de ve
dere se fiă, decât numai folositore 
causei.

Ea ar dovedi înainte de tbte, 

că Românii sibiieni vor se-o rumpă 
odată cu șlendrianul de pănă acuma 
și vor se se reculâga.

Și acâsta vedem că, cu tot pe
simismul, ce’l desfășură, este și do
rința autorului întâmpinării din Ges
tiune. De ce der sedăînderet, când 
e vorba de-o acțiune, care nu pâte 
avă de scop decât ca se se deștepte 
interesul pentru conlucrarea comună, 
care se pare, că de mult e ștersă 
din vocabularul Românilor sibiieni?

Se amintesce, la încheierea în
tâmpinării, de un reu mare, de-o 
calamitate, ce a început deja se in
fecteze întreg organismul nostru na
țional. Ei bine, cum îșl închipuesce 
autorul, că se va pută pune capet 
micelor dușmănii și invidii, cari fac 
ca Român pe Român se se combată 
și suspiționeze și ca Român pe Ro
mân se se încurce și se se împie
dece zadărnicindu-șl astfel lucrarea 
comună, dâcă toți vor urma esem- 
plul domniei-sale și se voru da la 
o parte, când e vorba de a mani
festa prin fapte simțul de cohesiune 
și de onbre națională, creând, că „nu 
e pentru demonstrații"?

Sperăm înse, că celorlalți Ro
mâni fruntași din comitatul Sibiiului 
le va „conveni" să nu urmeze de 
astă-dată președintelui clubului mu
nicipal, și că vor protesta în contra 
concluselor provocate de servilismul 
majorității din congregațiă.

Silvestru Morariu-Andnevici.
Din Cernăuți primim următorea 

telegramă:
„Cernăuți, 45 Aprilie. Archiepisco- 

pul și Metropolitid Bucovinei și Dalma
ției, Silvestru Morariu-AndrievicI, a re- 

posat acți-dimintțâ. Imormentarea se va 
face Joi.“

Scirea acâsta va produce o 
adâncă întristare m inimile tuturor 
Românilor, cari în răposatul archie- 
reu au pierdut pe unul dintre cei 
mai iluștri bărbați, care prin devo
tamentul său pentru luminarea și 
desvoltarea culturală și religidsă a 
poporului bucovinân și prin neobo
sita sa stăruință pentru binele ob
ștesc și-a asigurat pentru tdte tim
purile recundscința Românilor.

Cât de mult a sciut fericitul 
archiereu se câștige inima credin
cioșilor săi români s’a putut vedâ 
și cu ocasiunea jubileului de 50 de 
ani ai păstorirei sale, serbat în vâra 
anului 1893, care a fost una dintre 
cele mai imposante manifestațiuni 
de recunoscință, de stimă și iubire 
din partea tuturor credincioșilor ro
mâni bucovineni.

Etatea înaintată, de 77 ani, a 
făcut să se stingă și acest bărbat; 
numele lui însă va fi păstrat cu iu
bire de inimele românesc! și în is
toria națională a Românilor buco
vineni va ocupa loc de ondre.

„Tribuna" și partida poporală maghia
ră. Credeam, că scirea adusă de foile 
unguresol despre oiudatasoliă a „Tribunei" 
la contele Ferdinand Ziohy va fi desmin- 
țită și ne închipuiam, că va ieși la lumină, 
că numai așa „din întâmplare11 un redac
tor al „Tribunei" a dat față și cu d-1 
Zichy, bună-oră întelnindu-1 în vr’un res
taurant sâu în tren. „Tribuna" vine însă 
și constată în numărul său de Sâmbătă, ea 
însa-șî, că redactorul ei G. Bogdan-Duioă 
a visitat anume pe d-1 Zichy înainte cu pa
tru luni; după ce reproduce scirea adusă 
de foile unguresol, cjice:

„La acestea avem de observat urmă- 
tdrele :

„D-1 G. Bogdan Duică nu a fost în

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre starea a priori a sistemului

nostru solar.

('Studiu).

Nimica nu este statornic, în forma 
aceea, în care este îmbrăcată în present, ci 
trebue, conform diferitelor legi naturale, să 
se sohimbe și să-și ia o altă formă, de multe 
ori cu totului tot schimbată de ceea ce a 
avut’o înainte, ba une-orl să formeze ou 
totului tot altceva, un ce nou deosebit de 
natura, ce a avut’o.

Am spus, că tdte trebue să-șt schimbe 
forma, ce vedem, că au aci pe păment. con
form legilor naturale. Așa-dâră nici un corp 
din natură nu a fost vre-odată așa, după 
cum îl vedem în present, ci el a trebuit să 
trecă prin diferite stadii de formațiune pănă 
să ajungă la forma aoeea, în care ni-se pre- 
sentâză în momentul de față. / ' 'ă me-
tamorfosă, dâoă o pot numi așa, esiJua atât 
la corpurile organice, cât și la cele neor- 
ganice, cu un cuvânt, ele trebue să se su
pună la acea lege prescrisă de natură, de 
a-șl schimba forma și de a îmbrăca alta și 
acesta merge în infinit. Corpurile organioe, 

cât și cele neorganice în transițiile acestea 
dela o formă la alta ajung de multe-orl 
chiar la forme de aoelea, cari sunt cu to
tul diferite chiar și de fosta natură mai de 
dinainte a corpului respectiv.

Să ne privim un moment pe noi în- 
și-ne și vom vedâ, că suntem espușl la o 
mulțime de stadii de formațiune; vOm vedâ, 
că nu suntem a priori decât o mică spermă, 
care fiind supusă la o mulțime de prooese, 
ajunge încetul cu încetul la diferite stadii 
de perfecțiune, îșl ajunge în fine forma, în 
care se presentă omul în momentul de față. 
Se urcă apoi pe treptele formațiunii pănă 
ajunge un maximum ore-oare, de unde apoi 
ârășl dă înapoi ajungând un minimum dre- 
care dela care minimum apoi devine ou 
totul diform de fiiința sa de mai înainte.

Precum orl-oe corp de pe păment tre
bue să trecă prin diferite stadii de forma
țiune, pănă să ajungă forma, în care îl ve
dem în present, așa globul pe care lo
cuim, — pământul — dre nu a trebuit 
să trecă prin diferite formațiuni și meta- 
morfose pănă ce a ajuns la forma, în care se 
presentă adl ?! Am spus, că tdte corpurile 
sunt supuse legilor naturale de formațiune. 
Pământul nostru nu este ore și el un corp 
al naturei? Ba da, — atunol și el trebue 
să fiă supus acestor legi și nu numai el, ci 

tote planetele câte ne înoungiură, c’un cu
vânt tdte corpurile cerescl trebue să fiă su
puse acestor legi, fiind-că și ele nu sunt 
alta, decât corpuri ale naturei și ca atari 
trebue să fiă supuse acestor legi. Deci nu 
esistă nici un corp din natură, care să nu 
fiă supus mai mult sâu mai puțin stărilor 
de formațiune, după cum permite natura 
propriă a acelui corp ; tdte corpurile trebue 
să-și aibă un început și un sfirșit. Siste
mul nostru trebue să piară odată, mai cu
rând sâu mai târdiu, după cum îi este na
tura propriă a sa, și după cum acâsta va 
pută resista mai mult seu mai puțin, too- 
mai așa precum piere ori oe corp, care îșl 
are un început.

Sistemul nostru solar nu a fost așa a 
priori după cum îl vedem acjl, ci un em
brion, un sâmbure, care trecând prin nenu
mărate fase de formațiune a ajuns acolo, 
unde-’l vedem adl, și-a îmbrăcat forma aceea, 
în care ni-se presentă acjl. A trecut 
prin o mulțime de metamorfose și încă chiar 
și acjl este supus la diferite schimbări, pe 
cari noi însă nu le simțim, dâră cari în 
fapt esistă, de-drece repaus în natură nu 
esistă, ci o schimbare, o lucrare, o acțiune 
și reacțiune continuă. Simburile, embrionul 
sistemului nostru solar, deci și adl încă este 
supus la diferite schimbări, și trebue să facă 

acâsta, ca astfel să îșl urmeze calea arătată 
de natură și să-și ajungă țînta dorită.

Ca să putem acuma ajunge aoolo de 
a cundsoe starea a priori a sistemului nos
tru solar, ar trebui să studiăm fiă-care sta
diu de formațiune prin care a trecut, și 
astfel să ajungem la embrionul, simburele, 
din care s’a format. Modul aoesta de stu- 
diare ar fi forte greoi, ba pâte, că nici 
nu am putâ ajunge la țînta dorită, dâcă 
am urma astfel, de-dre-ce chiar și cele mai 
recente stadii de formațiune ale sistemului 
solar sunt deja atât de învechite, încât nu 
le putem cundsce, dâră nici chiar mintea 
ndstră nu le pâtepricepe. Dâr cu tote aces
tea nu vom putâ noi să ajungem acolo de 
a cunâsce starea lui a priori ore? Să nu 
descuragiăm, ci să aruncăm o privire îna
poi, în chaosul infinit, în noptea cea întu- 
neoosă, din care tdte câte le vedem adl au 
eșit, și pote cu greu și cu mari osteneli 
vom afla o slabă racjS, oare să ne pdtă lu
mina calea, și la a cărei palidă lumină să 
putem vedâ embrionul, simburele, din 
oare s’au format tdte câte le vedem că ne 
înoungiură aci pe păment, cât și pe întin
sul infinit al cerului.

(Va urma).
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„cjilele trecute" la Budapesta și la „condu
cătorii" partidului poporal".

„Mei uu „comitet național" nu l’a 
însărcinat" nicl-odată pe d-1 Bogdan-Duică 
să vorbâsoă ou catolicii de „conoesiunl".

„Sondarea" se reduce la un interview 
făcut acum patru luni contelui Ziohy Nân- 
dor, în oalitate de șef al unui partid, oare 
între Unguri vrâ soluțiunea cea mai favo
rabilă a chestiei naționale; âr interviewul 
l’a făcut un cjiarisk curios & sci, când se pâte, 
mai multe, și mai lămurite lucurl decât se 
vorbesce în programul partidului poporal “

Forte bine.
Luăm ad notam, oă d. Gr. Bogdan 

Duică n’a fost la Pesta „calele trecute", 
ci acum patru luni, și n’a fost la „toți con
ducătorii1' partidului poporal, oi numai la 
cel mai de frunte.

Luăm act, că „nici un comitet națio
nal nu l’a însărcinat nici odată" să vor- 
bâscă ou catolicii de oonoesiunl, dâr despre 
altoeva fost’a de cineva însărcinat a vorbi 
și anume de cine? Acâsta nu ni-o spune, 
dâr nici n’o contestă cu claritate.

Ne spune numai, că a fost curios de 
a interwieva pe șeful partidei poporale, 
„care între Unguri vrâ soluțiunea cea mai 
favorabilă chestiei naționale." A voit să 
afle dela el „mai multe și mai lămurite 
lucruri", decât se vorbesce în programul 
partidului poporal.

Anume oe a voit să afle și oe a aflat? 
Despre acâsta „Tribuna" ne-a lăsat patru 
luni în întunereo și ne lasă și acuma.

Ce treburi sunt astea? Un redactor 
al unui cjiar, care pretinde a fi monopo- 
lisat naționalismul român, merge să in
tervieveze pe un Zichy Nandor și nu scie 
să spună nimic publicului cetitor al foiei. 
Noi seim, că interwiewurile de felul acesta 
se publică în totă lumea. Ce a îndemnat 
însă și ce’l îndemnă pe redactorul „Tribunei" 
să nu comunice nimica asupra oelor „multe 
și lămurite", ce le-a aflat dela șeful par
tidei catolice?

Dâcă d-1 Bogdan-Duică a fost la 
Ziohy numai pentru de a-1 intervieva, 
atunci de ce a tăcut pănă ce foile ungu- 
rescl au făcut sgomot cu solia „Tribunei"? 
Cu d-1 Jeszenszky a sciut să se întrețină 
d-1 Bogdan Duică asupravisitei sale la Zichy, 
de ce nu a comunicat publicului cetitor al 
„Tribunei" măcar atâta, cât a spus lui Je
szenszky ?

Cum se face, în fine, că redactorul din 
cestiune vine numai acuma, în numărul cel 
mai nou al „Tribunei", să ne arate, nu cari 
sunt părerile „mai lămurite" ale d-lui Zichy, 
ci să ne spună ceea ce am sciut din ca
pul looului, oă adecă programul d-lui Zichy 
nu se unesce cu programul nostru națio
nal dela 1881 ?

ț)ioe d-1 Bogdan-Duioă în articulul 
amintit, subsemnat de el, oă „politica nu e 
gezetăriă, ei faptă și acțiune". Ei bine, 
fapta și acțiunea lui și a inspiratorilor lui, 
orl-carl ar fi, nu pledâză în cașul de față 
nicidecum în favorul celor ce au între- 
prins’o.

Blamul, oe și-l’au atras ou o astfel 
de procedere clandestină, nu se pote șterge 
prin aceea, că d-1 Bogdan-Duică comite o 
nouă insanitate, vorbind de „detectivul po
litic", pe care l’ar întrețină „Gazeta" în 
Sibiiu.

Pâte fi în obiceiul dumnealor de a 
se servi de „spitzell", noi însă n’avem 
acest obiceiu și trâba acâsta o lăsăm pe 
sâma poliției. Am fi așteptat dela Bogdan 
Duică și soți să aibă cel puțin atâta genă și 
preoauțiune ca, pe oâtă vreme dânșii nu și-au 
justificat și nu și-au clarificat întâlnirea 
lor ou șeful poliției secrete unguresol, să 
nu arunce astfel de bănuieli ticălose asupra 
corespondenților noștri cinstiți și desinte- 
resațl, cari n’au înaintea ochilor decât oausa 
sfântă și onorea stogului național. Mutra 
unor âmenl ca Bogdan-Duică nu e pentru 
a ridica astfel de bănuieli grave asupra al
tora și și mai puțin asemeni omeni sunt în 
drept, după atitudinea lor de pănă acuma, 
a pretinde, că „pun chestiile sub puncte de 
vedere principiare."

CRONICA POLITICĂ.
— 5 (17) Aprilie.

Pănă când Germanii din Austria ser
bară în mod demonstrativ aniversarea de 

80 de ani a prințului Bismark, pănă atunci 
Germanii din Ungaria de loc nu arătară 
aplecarea de-a lua parte la acea serbare. 
ț)iarul „Munchener Allgemeine Zeitung11 pri- 
mesce din Ungaria de Sud privitor la acest 
fapt o corespondență, care conț.ne urmă
torul pasagiu interesant: „In contrarietate 
neplăcută cu tote țările, unde locuesc Ger
mani, în Ungaria nu s’a ținut nici o ser
bare a lui Bismark. Cele done milidne de 
Germani din Ungaria au pierdut tot simțul 
pentru germanism. Și ou tote acestea nu nu- 
numai Germanii din Ungaria, ci și Ma
ghiarii ar avâ destul motiv de-a sărbători pe 
primul oanoelar german. Tripla alianță, 
oreațiunea lui Bismark, s'a încheiat pe acea 
basă, ca Austro-Ungaria și Germania să se 
sprijinâscă în mod împrumutat. Mai de
parte s’a luat în considerare și faptul, că 
în monarchia dualistă Maghiarii mulțămițl 
dor însemnă o întărire a vechei Austrie: 
acestei presupuneri au de-a mulțămi Ma
ghiarii posiția lor de astădl dominantă în 
monarchiă. Durere însă, presupunerea aoâsta 
se dovedesce din ce îu ce mai mult ca gre
șită. Nimeni nu va mai pute afirma, că Ma
ghiarii sunt astăcți un sprijin al triplei a- 
lianțe.

*
Au trecut trei luni, de când desti

nele Ungariei sunt puse în mânile guver
nului Bânffy, pănă acum însă acest guvern 
nu pote arăta nici un resultată favorabil 
pentru țâră; din oontră. din tote părțile se 
aud numai plângeri și manifestări de ne- 
mulțămire. Să vedem oe c|io chiar 4iarel© 
maghiare asupra cabinetului, format de 
Pașa de odinidră din comitatul Bistrița-Nă- 
săud : „Nemzeti Ujsdg^ cjice : „Cu escepțiunea 
parlamentului, în întregățâra domnesce răs- 
vrătire. De oând oonduce politica oabine- 
tul Bânffy, stările din întrâgă țâra sunt forte 
neliniștitâre". TagblatF scrie următâ-
rele: „In afacerile cele mai însămnate ale 
țărei, ministerul Bânffy nu e în stare să arate 
nici un resultat ; acolo unde s’a creat 
ore-care lege, nu se pot vede decât des- 
avantagii pentru țâră, interesele publice 
sunt păgubite, și în urma tuturor aoes- 
tora se nimicesce autoritatea regimului și 
a statului. Ce a făcut Bânffy în direc
țiunea fusiunei partidelor? Nimic! Din 
oontră a arătat o nedibăoiă mare și o 
aplecare spre neregularitățl. Mai departe 
flăcările certelor oonfesionale cresc tot 
mai mult și șeful cabinetului actual e prea 
slab, ca se le potă potoli.

*
CâțI-va membri din partida stângă a 

camerei ungare din nou intenționeză să 
facă propunere în cestiunea inarticnîărei 
„meritelor" Ini Ludovic Kossuth. Cum se 
scie, camera a hotărît asupra acestei ces- 
tiuni deja anul trecut. Intre alte împreju
rări afacerea amintitei inartioulărl nu ar 
fi putut veni în disouțiă , după ce însă acum 
se începe o nouă sesiune a actualului oiolu 
din cameră, astfel cestiunea va fi discutată.

*
După cum i-se anunță din Petersburg 

cliarului ^Neue Freie Presse“, încoronarea 
Țarului Nicolae II se va serba în decur
sul lunei lui August în Moscva.

Bânffy despre cestiunea de națio
nalitate.

Un colaborator al cjiarului „A. 
W. Tageblattf a făcut Sâmbăta tre
cută o visită la ministrul-președinte 
Bânffy cu scopul de-a se informa 
dela el asupra situațâunei politice 
din Ungaria și asupra planurilor, ce 
le are cabinetul Bânffy pentru vii
tor. Fiind vorba și despre cestiunea 
de naționalitate, Bânffy $ise între 
altele:

Gestiunea de naționalitate stă în le
gătură atât de strînsă cu mișcarea politică 
bisericâscă, încât de-odată ou ducerea în 
deplinire a legilor politice bisericescl se va 
face liniște și în privința acesta. Sincer 
vorbind, în cestiunea de naționalitate eu 
nicl-odată n’am aflat necesară o acțiune 
deosebită. Acâstă mișcare (de naționalitate) 
nu e de natură de-a nasce îngrijiri. In Un
garia nicl-odată bărbat serios nu pote con

sidera naționalitățile ca corporațiunl poli
tice, cari ca atari să potă pretinde anu
mite drepturi; ele numai ca distinoțiunl 
etnografice pot să pretindă de-a li-se lua 
în oonsiderațiune limba în scole și biseriol, 
și încât-va și în administrația. In general 
principiul meu este, ca în ooncesiunile, ce 
ar fi a se face naționalităților, afară de pre- 
tensiunile vieței practice să se cuprindă 
firul condițiunilor de vieță ale statului uni
tar maghiar.

Dâcă tote aceste cestiunl ne prici- 
nuese acum mai mari greutăți ca altă-dată, 
causa este, că sunt aduse în legătură cu 
politica bisericăscă, și oă unii prelațl bise- 
rioescl folosesc politica bisericâscă în in
teresul politicei de naționalitate. Aici sunt 
d. e. Valahii. Mare parte din eisuntgreco- 
catolicl și sunt dependențl de Roma. De 
sine se înțelege, că statul maghiar nu pote 
suferi în hierarchia bisericâscă ast-fel de 
persone, cari au luat angajamente în con
tra statului maghiar. E oaraoteristic, că la 
Roma nu vrâu s’o vadă aoesta și se miră 
mult, că regele apostolic al Ungariei nu 
numesce nici un dignitar biserioeso, dâcă 
s’au ridicat în contra lui bănuell din punct 
de vedere patriotic. Măcar că de sine se 
înțelege, că în acest punct statul maghiar 
nu pote și nici nu va face nicl-odată oon- 
cesiunl, și că la numirea episcopilor nu 
pote trece cu vederea considerațiunile pri- 
vitore la statul maghiar, după cum am 
spus’o acâsta pe față și nunciului dela 
Viena.

Sibienii în cabinetul Bânffy.
(Doue întâmpinări.)

Sibiiu, 15 Aprilie 1895.
Stimate D-le Redactor! Ca actual 

președinte al olubului municipal român din 
comitatul Sibiiului, nu pot să. las să trâcă 
cele cuprinse în articolul cu marca de mai 
sus, fără a reflecta din parte-mi următorele :

Mai întâi nu stă aceea, că la con- 
gregațiunea municipală din 9 1. c. nu ar fi 
participat nici uu Român. Pentru-că eu 
unul și afară de .mine încă părintele Flo
rian din Racovița și dl notar HențiQ din 
Sălisce am participat la acea congrega- 
țiune. E drept însă că, reținut prin alte 
afaceri, am mers la congregația cevașl mai 
târcjiu și în deosebi n’am fost de față 
atunci, când s’a votat adresa de încredere 
lui Banfy; cu tâte acestea, întrelăsarea 
asta în sine nu este o crimă chiar așa de 
mare, cum se espune în articulul de D-ta 
publicat:

Pentru-că nime n’a putut sci mai îna
inte, că ce plănuesoe cornițele suprem 
cu sateliții săi. In convooator n’a stat 
nimic alta, decât emisul ministeriului despre 
întrarea sa în activitate. Propunerea comi
tetului central la punctul ^acesta a fost, că 
să se ia simplu la ounoscință. Astfel cine 
a putut soi de mai ’nainte, că cornițele su
prem sâu înorecjutul său va întrebuința 
ocasiunea, ca să-și preamărescă pe stă
pânul său și încă în contra votului comi
tetului central.’

Propunerea de preamărire pentru Bânffy 
s’a făcut deci numai în adunarea generală 
și anume îndată la deschiderea ședinței, 
venind obiectul în cestiune îndată sub des- 
batere.

Eu atunci, repet, nu am fost de față 
și verosimil nici ceilalți doi deputațl ro
mâni; pentru-că dâcă eram orl-care de față, 
negreșit, oă combăteam propunerea făoută. 
Dâr, negreșit, de față a fost corespon
dentul D-tale sâu apoi inițiatorul cores
pondenței. Și după-ce trebue să presupun, 
că și acela este Român, întreb: pentru-ce 
nu a combătut dânsul propunerea?

Altcum nu stă, că conclusul s’ar fi 
luat cu unanimitate. Din contră, deși re- 
presentanțil români au lipsit |și astfel des
pre ei nu se pâte cjice, că au aprobat con
clusul adus, propunerea făoută ohiar din 
partea representanților săsescl a fost com
bătută și aceea s’a primit numai cu majo
ritate de voturi, după cum apriat se vede 
acâsta din raportul „Tageblatt“-ului.

Etă deci, oă din partea Românilor si- 
bieni nu s’a comis cine scie ce trădare a 
intereselor naționali. Și pentru salvarea 

onorei naționale e deajuns faptul: că nici 
un Român n’a aderat la conclusul, ce prea- 
măresce pe Ranffy 1

Ga să se facă recurs în contra con
dusului adus în acâstă materie ! Eu unul 
nu pot fi de acord ou ideea acâsta. Și 
anume nu. pentru-că asta ar fi o simplă 
demonstrațiune fără nici un scop. Oum 
pote să ia cineva reours în oontră unui 
condus, la desbaterea căruia el nu a luat 
parte? Și cine ar avâ să decidă și în ce 
formă asupra recmsului ? Eu unul deci nu 
pot să fiu pentru recurs și pentru demons
trații ; alții însă pot să faoă cum le con
vine lor.

Una însă stă, din cele sulevate în ar
ticolul D-V6stră, că adecă și aici în comi
tatul nostru de un bun timp încâce a soă- 
<jut mai de tot interesul pentru afacerile 
municipale. Și aoâsta datâză de atunci, de 
când domnii din grupul, oare dirigâză po
litica mare, ou nici un preț nu au putut 
fi oâștigațl, ca să oonlucre și ei ou ceialalțl 
Români bareml în afacerile municipali. Și 
iată, că acum ‘ot ei sunt cei de oătră pă
dure ! Pe D-lor nu-i privesce totă chestia, pen
tru-că amicii lor sunt astădl întemnițați!'

Cât soiu eu, numai doi dintre amicii 
domnialor mai sunt întemnițați; alțl doi ru
megă în tignă pânea esilaților de voe bună, 
âr ceialalțl observă mereu taotioa de abs- 
ținere dela conlucrarea cu cei oe nu au 
moștenit drepturile comitetului întemnițat!

Așa stau luorurile! și pănă vor sta 
ele tot așa, și pănă oe Român pe Român 
nu se va sprijini într(u ajungerea scopurilor 
comune, sărmanei nostre națiuni salutare; 
pănă ce Român va combate și va suspiționa 
faptele și intențiunile altui Român, numai 
pentru-că ele nu au provenit dela el în
suși : pănă atunol înzadar ne vor fi de- 
monstrațiunile și tânguirile, căci carul na
țional va rămânâ tot înglodat în baltă!

T. Preda, 
advocat.

Sibiiu, 12 Aprilie 1895.
Onorată Redacțiune!

„Tribuna" din Sibiiu, care a tăcut 
tăoerea pescelui asupra convocării congre- 
gațiunei estra-ordinare a comitatului nostru, 
precum și asupra decursului ei, scosă din 
sărîte prin corespondența mea adresată 
„Gazetei", se îndură de-a lua act, oă comi
tatul, a căruia conducere politică îșl dă 
aerul a o avâ „Tribuna", a votat unanim 
încredere celui mai declarat dușman al na- 
țiunei române, pașei dela Bistriță de tristă 
amintire.

Dedre-ae însă „Tribuna" nu se pote 
desculpa pentru atitudinea ei și a omeni- 
lor ei în acâstă gravă cestiune, se.apucă de 
mistificări.

Prima mistificare e, că ’ml -insinuă, 
că ml-așl fi îndreptat săgețile în oontră 
membrilor întemnițați și refugiațl ai comi
tetului și i-așl fi numit pe aceștia și pe 
membrii congregației în batjocură „națio
naliști dela rudă".

Adevărul este, că la membrii intem- 
nițațl și refugiațl ai comitetului, nici că 
m’am gândit și m’am putut gândi, cu atât 
mai puțin i am putut lua în batjocură pe 
ei, ori pe membrii congregației, oi am 
făout o constatare obieotivă verbal:
„comisiunea permanentă, oare are si membri 
români naționaliști dela rudă, a propus să se 
ia la ounoscință intrarea în funcțiă a lui 
Bânffy", și am declarat, „că acest lucru în 
sine e neesplicabil", fiind-că membrii comi- 
siunei permanente au în primul rând dato
ria de a veghia asupra intereselor româ- 
nescl și a da — dâcă e de lipsă — ohiar 
vot separat, când se fac adunării generale 
(congregațiunei) propuneri jignitore pentru 
Români.

Pentru a pune la cale insinuarea ei, 
„Tribuna" se faoe a nu sci :

1) că alta este „comisiunea perma
nentă" și alta congregațiunea (adunarea ge
nerală) și că membrii acestora nu se pot 
confunda;

2) că nici unul dintre membrii întem
nițați ori refugiațl ai comitetului național, 
și în special domnii Dr. I. Rațiu, Dr. D.

i P. Bărcianu, Eugen Brote și S, Albini, 
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nu au fost nici când membrii comisiunei per
manente, și nu suni nici astăcți; și prin 
urmare nici un om cinstit și de bună cre
dință nu va pută afirma, oă coresponden
tul „Gazetei", vorbind despre membrii ro
mâni din comisiunea permanentă, ar fi făcut 
măcar alusiune la membrii întemnițați ori 
refugiațl;

3) că membrii comisiunei permanente, 
cari ar fi fost datori ași ridica glasul în 
contra cabinetului Bânffy, sunt domnii:

Dr. Aurel Brote, fost președinte al 
Institutului tipografic și fundator al „Tri
bunei"; Zacharia Boiu fundator al „Tribunei" 
membru de încredere al comitetului națio
nal" ; Ioan de Preda, fundator al „Tribunei" 
■și membru în direoțiunea Institutului tipo
grafic, șiP. Cosma, fost președinte al comi
tetului național.

„Tribuna" se face a nu sci aceste 
fapte, pentru ca să-șl inducă în erâre ceti
torii. Eu am însă datoria de a respinge 
învinuirea tendențidsă, că ași fi voit prin 
espresiunea de mai sus să iau în batjocură 
pe oineva, ori să inculp și să batjoouresc 
chiar pe cei întemnițați și absenți.

Corespondentul „Gazetei" are o sinceră 
venerațiune față de membrii întemnițați ai 
oomitetului partidei nâstre naționale, un 
luoru, care nu pdte să-1 afirme despre 
sine redaoția actuală a „Tribunei", și drept 
dovadă provocă pe acestă cale pe d-1 Bog- 
dan-Duioă, actualul „redactor en chef1 al 
„Tribunei", ascuns la spatele culegătorului 
Ioan Ciontea, să dea publicității, dâcă are 
curagiu civic, copia epistolei ce a adre- 
sat’o președintele comitetului Dr. loan 
Sațiu redacției „Tribunei", prin care cerea 
ca să înceteze „Tribuna" cu denunțările 
și suspiționările și să-i publice o rectificare 
în causă; 'să arate tot-odată causa, pentru 
care el, Duieă, a refusat acestă cerere și 
cum a refusat’o, amenințând pe venera
bilul președinte în modul cel mai brusc și 
scandalos, dâcă nu se va conforma vede
rilor actualilor leaderl ai „Tribunei".

Treo la altă mistificare:
„Tribuna" falsifică cu premeditare lista 

membrilor congregațiunei, înșirând numai 
câțiva dintre membrii cu domiciliul în Sibiiu, 
pe ai căror umeri vrâ să încarce totă răs
punderea pentru situațiă, și lasă afară o se
ria intrigă din membrii congregațiunei, d. e. 
pe d-nilDr. Aurel Brotefundator al „Tribunei" 
loan Bechnitz, fundator și fost colaborator 
al „Tribunei", pe când acesta avea alte ele
mente Zach. Boiu, Onoriu Tilea, membru de în
credere al comitetului etc. și omite a cita 
o altă seriă din provinciă d. e. pe d-nul 
Dr. N. Maier, loan Droc etc.

Nu sciu ce motive au îndemnat pe 
„Tribuna" să reducă lista, constat însă, că 
ea nu are dreptul de a-i lipsi pe domnii 
numiți de atribuțiuuea de membrii ai con
gregațiunei, deorece aceștiapănăîn momen
tul de față nu și-au depus mandatele.

Rămâne în urmă să constat și să vă 
atrag atențiunea asupra unei caracteristice 
mărturisiri a „Tribunei". Ea cjice: „amicii 
noștri, membri în congregațiune, parte 
sunt în temniță, parte în esil" și recunosce 
prin urmare implicite, că „Tribuna" nu 
mai are un singur amic între toți membrii 
aotuall ai congregațiunei comitatului Sibiiu. 
Iau aot, că nu mai are amid între aceștia, 
contest însă, că membrii întemnițați ai co
mitetului ar pute fi calificați de „amici" ai 
redacției „Tribunei" de astă-<jl.

Corespondentul.

SOIRILE BILEI.
— 5 (17) Aprilie.

Mari cutremure (le păment. Nâptea 
spre Dumineca de sf. PascI au fost nisce 
cutremure de păment în Ungaria, Austria 
și Italia, cari în tote părțile au produs 
mare panică. In Cilii s’a surpat un del și 
a acoperit pe un teritor mare linia ferată. 
In Laibach a fost outremurul mai îngrozi
tor. S’au surpat multe case, două persone 
au foștii omorîte, cțece greu rănite și multe 
au suferit răni mai ușdre. In Stein s’au rui
nat multe case și trei copii au foștii omorîțl. 
In Abbazia, Veneția, Verona și Borna cutre
murul a causat mari pagube. — Nouă ni-se 
scriu din Agram următdrele: Un puternic cu- 

trămur de păment s’a simțit în părțile aces
tea în nâptea de 14 spre 15 Aprilie pe la 
orele 11 !/2 din nopte. In Lublijana (Laibaoh) 
a fost punctul central al curentului și a 
oausat daune mart. In Fiume a dărîmat 5 
oase de cele mart. Aici în Agram nu a 
causat daune, der se vedeau murii mișcân- 
du-se. Curentul a venit dela Ost spre 
Vest și a durat 5 secunde. — Cornea.

—o—
Afacerea învățământului în eomita- 

tnl Turda-Arieș. Sub acest titlu pub’ioă 
„Egyetărtâs" următorea scire : „Noul ins
pector al oomitatului Turda-Arieș în rapor
tul său oătră adunarea comitatensă, ținută 
cjilele acestea, vorbesce de nisce stări cu- 
riose. Cele mai multe dintre șcălele gr. 
cat. din comitat se află într’o situațiune ru- 
șinăsă. In Grind, de esemplu, școla se ține 
într’o buoătăriă, unde cei ce pot să încapă 
stau culcați la păment seu răcțimațl de pă
reți și așa învăță. Atât în Grind, cât și în 
Luna de Arieș, inspectorul nici n’a putut să 
vadă metoda de propunere a învățătorilor, 
de-ârece tocmai atunci învățătorii erau ci
tați la judeoată pentru agitațiuni de națio
nalitate. In astfel de procese criminale tre- 
bue să mai fia trași la răspundere între alții 
învățătorii valahi din Mischiu, Cocul de Câm
pia și Căpușul de Câmp l. Metropoliei gr. 
cat., care într’o afacere școlară din nou 
i-a scris comitetului administrativ în limba 
valahă, ’i s’a trimis îndărăt din partea comi
tetului scrisorea valahă, pe lângă provocarea, 
ca se respecteze limba statului, să delăture 
scăderile învățământului, să numâscă învă
țători în număr suficient, âr pe învățătorii 
aflători sub mâna acelei Metropolii să-i în
demne a-șl împlini datorința și a nu lua 
parte la agitațiuni de naționalitate11.

— o—
Nunciul papal Agliardi făcu alaltăerî 

o visită primatelui Vaszary în Strigoniu, 
unde avură împreună o conferență mai 
lungă. Tot-odată nunciul încunosciințâ, pe 
oale telegrafică pe episoopul oardinal 
Schlauch din Oradea mare, că în 4>l©le vii- 
tore îl va visita și pe el. Se 4106) oă nun- 
oiul conferăză ou prelații maghiari în Ges
tiunile bisericescl-politioe.

— o—
„Un amic al Hușilor^. Sub acest titlu 

„Pest. LI." aduce următorea scire: „învăță
torul poporal gr. or. din Sân-Petru, o mică 
comună din Ardâl, predică amioilor săi, că 
ar fi superflu de-a învăța limba maghiară, 
căci și așa vine Rusul. Povestind el in 
anul trecut tot aceeași istoriă, și adaogând, 
că Rușii vor șterge limba maghiară și peste 
tot vor nimici puterea Maghiarilor, fisol- 
găbirăul făcu arătare contra lui. Tribunalul 
din Deva achită pe învățător cu motivarea, 
că acusatul a dovedit numai antipatiă față 
ou limba maghiară, din vorbele sale insă 
nu se pdte deduoe agitare. Procurorul apelă 
și tabla din Clușiu schimbă acum sentința 
ast-fel, oă învățătorul se osândesce pentru 
agitare la șese săptămâni închisdre de stat, 
deoreoe espresiunile acusatului după înțeles 
sunt în stare, de-a agita la ură oontra Ma
ghiarilor".

—o —
In cestiune școlară. Reuniunea pro

fesorilor dela scâlele medii din Ungaria a 
înaintat ministrului de culte Wlassics o ru- 
gare, oa acesta să reducă numărul școlari
lor, cari pot fi într’o clasă, dela 60 la 40, 
pentru ca ast-fel să se evite plângerile 
contra prea marei îndesuell în singuratice 
clase.

— o —
Bancnote de câte 10 corone. Din 

Viena se comunică, că guvernul austriac și 
ungar proiectâză punerea în circulațiune a 
unor banonote de hârtiă de câte 10 corone, 
cari vor avă să înlocuâscă actualele banc
note de oâte 5 fl.

—o —
Coinerciul în România. Prețul po

rumbului se urcă mereu de câte-va 4il0 io 
porturile Brăila și Galați. S’au încheiat 
multe transacțiunl pe prețul de 63 lei kila. 
Cât privesce depositele de oereale din Brăila 
și Galați, ele sunt cu totul sleite. Nu sunt, 
în momentul de față, cum 4*°® „Timpul", 
în aoeste două porturi decât oirca 100,000 
heotolitri de grâne și porumb.

Pentru îmbunătățirea salarului s’a 
pornit între funcționarii de stat dela Clușiu 
o mișoare, pe care o motivâză ou aceea, 
că funcționarii de stat din provinciă pri- 
meso mult mai puțini bani de cuartir, ca 
oei din Budapesta, din Fiume și din Pojun. 
La Clușiu însă cuartirele, deși mai rele, nu 
sunt mai ieftine ca cele din Budapesta. De 
aceea funcționarii dela Clușiu pretind, ca 
și lor să li-se dea mai mulțl bani de 
cuartir.

-o —
Societatea studenților în finance din 

Bucuresci. Comitetul acestei societăți s’a 
constituit în modul următor: Președinte, 
d-1 I. D. Bipeanw, Vice-președinte, d-1 Ben. 
Voinescu-, Cassier, d-1 D. Iliescu. Secretari 
d-nii D. Stefanescu, N. Lengucenu.

— o—
Metăsăria în România. Am anunțat 

la timpul său, oă ministerul domeniilor va 
face, cu începere din anul acesta, crescerl 
model de verml de mătase la 3 mănăstiri 
din țâră. Pentru oa crescerile să se facă 
pe viitor însă în mod rațional, ministerul 
domeniilor a cerut ministerului instrucțiunei 
publice și al cultelor de a trimite, pe corup
tul său, câte 2 călugărițe dela mănăstirele 
Horez și Țigănesc! la mănăstirea Văratec 
spre a observa crescerea și a face și cur
sul de sericicultură, ce se va țină aoolo.

— o—
Epistole arse. Din Șopron se anunță, 

că în vagonul de postă al unui tren, oe 
mergea Vinerea trecută dela Pojun spre 
Steinamanger, se aprinseră epistolele reco
mandate și 4*ar°lej din causă că cuptorul 
s’a încăHit prea tare. Se dioe, că între alte 
multe scrisori a ars și o scrisâre de valore 
în preț de 14.000 fl.

—o —
Pachete jăfuite. Direcțiunea căilor fe

rate ungare a primit o mulțime de plân- 
sorl din tote părțile, că multe paohete, 
cari conțineau fructe și alte de ale mân- 
cărei, nu numai că sunt rău tractate, der 
se și jăfuesc. In urma acesteia direoțiunea 
a ordonat tuturor șefilor de stațiuni să 
controleze în cel mai strict mod espedarea 
pachetelor.

—o—
Creta — colonia jidovâscă. Se vorbia, 

că baronul Hirsch are de gând să coloni- 
seze cu Jidani insula Cipru. Aoum însă 
anunță „Cronica Woschowa" din Odessa, că 
baronul jidan se ooupă cu idea să cumpere 
dela Turcia insula Creta, și să formeze din 
ea o coloniă jidovăscă, unde mai ales să 
fiă așe4ațl jidanii din Rusia. Emigrațiunea 
la Argentinia s’a dovedit ca prea oostisi- 
tore, pănă când Creta e forte acomodată 
spre acest scop.

—o —
Pace între China și Japonia. Din 

Sanghai se depeșâză, că Sâmbăta trecută 
s’a încheiat între China și Japonia defini
tiv pacea.

NECROLOG. Antonia Anca năso. 
Mihăilaș oa mamă; Lucreția Anca născ. 
Cioloca ca soție; Constanța Anca ca soră 
și Ana Cioloca ca socră, precum și nume
roși consângeni și afini cu inima frântă de 
durere aduo la cunoscință, oumcă neuita
tul lor fiu, soț, frate și ginere Cornelia 
Anca, preot administrator al Feldrului, după 
un îndelungat morb șl-a dat blândul su
flet în mânile Creatorului Sâmbătă la 13 
April st. n. a. o. la 4 âre dim. în al 28-lea 
an al etății, al 2-lea al preoției și al 3-lea 
al fericitei sale căsătorii. Osămintele scum
pului decedat s’au așe4at spre eterna odihnă, 
după ritul 'bisericei gr. cat., Luni în 15 
April st. n. a. o. în cimiteriul gr. cat. din 
Năsăud.

— Eufrosina Roncea născută Clipea, 
soția d-nului Nicolae Roncea, constructor 
de apaducte în loc, a răposat a4l-diminâță 
la orele, 3 în etate de 26 ani. Rămășițe1 e 
pământesc! se vor astruca Vineri la orele 
2 p. m. în cimiterul bisericei Sf. Treimi 
de pe Tocile. Pe răposata o jălesoe întris
tatul soț cu numerose rudenii.

Fiă-le țărâna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Sein telegi-afice.
Viena, 17 Aprilie. Ministrul pre

ședinte Bânffy conferă eri cu minis
trul comun de resboi, br. de Krieg- 
hammer, er ministrul cu minis
trul austriac Plener. In fine și Bânffy 
și. Lukâcs conferară împreună cu 
ministrul comun de finanțe, Kăllay.

Budapesta, 17 Aprilie. Atentato
rul Szdles adreseză din Zurich o 
scrisbre cătră cjiarul „Budapesti Hir- 
lap , m care scrisâre enareză fuga 
sa și spereză a fi cât de curând în 
Paris.

Laibach, 17 Aprilie. Intre 6rele 
12 și 1 din nou se simțiră două cutre
mure uș6re de păment. Pagubele că
șunate în oraș se urcă la doue mili- 
one floreni. Cea mai mare parte din 
locuitori petrece în liber pe câm
puri.

Berlin, 17 Aprilie. Soirea despre 
logodna prințului Alfred de Coburq 
cu regina Olandei Wilhelmina se de
clară ca neîntemeiată.
„ •_< Cofonia, 17 Aprilie. „Kolnische 
Zeitung* anunță din Belgrad, că 
Christici a trimis prefecților fotogra
fii de ale prințului Caragheorghevici 
cu propunerea, să dețină pe ori-care 
persână, ce ar ave asemănare cu 
fotografia, deore-ce e de temut, că 
prințul va întră în Serbia.

DIVERSE.
Averea familiei Rotschild. După oum 

serie 4iarul frauoes „Signal", averea fami- 
liei jidovescl Rotsohild se urcă de present 
la 10 miliarde de franci. Dintre aceștia 
cade pe linia Rotschil4ilor din Fraucia 
un miliard. In anul 1875 n’avea nici mă
car jumătate din acâstă sumă, deol averea 
Rotschil4ilor francesl în timp de 20 ani 
s’a duplat. S’a calculat, oă dâcă pănă la 
1965 averea lor va cresce tot în acestă mă
sură, atunci se va urca la 300 miliarde, 
din ale căror interese anuali ar pută să 
trăâsoă toți locuitorii Franciei, 37 miliâne 
la număr. Cum se scie, în 1800 străbunul 
Rodschiklilor n a avut nici o avere și nu
mai după lupta dela Waterloo a început 
să se îmbogățâscă. El a fost cel dintâi 
speculant, care, după cum se narâză, as
cuns în apropierea câmpului de răsboi, 
aștepta resultatul luptei, și îndată oe vă4u 
armata francesă fugind, grăbi călare la 
Londra și folosi pe piața de bani soirea 
despre catastrofa lui Napoleon I, despre 
care încă numai el soia.

Nou abonamentu

wAZETĂ mMILWni
Cw 1 Aprilie 1895 st. v.

s’a deseliisu nou a 1» o n a na en tu 
la «are învitămu pe toți ainieil și 
sprijinitorii fl iei mostre.

IPreiuSâ abossamenitaSsais 
Pentru Austro-Ungaria:

pe vuzx-a. azvă.................................. 12 fl.
pe șese lixzxi ................................. © fl.
pe trei 1-u.zxz ................................. -fi

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă,: 

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu ............................................. 2 fl.
pe șese luni ........................................ I fl.

Abonarea se pote face mai ușoră 
prin mandate posiale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei™.

Domnii abonenți, cari 
încă nu și-au reînoitu abonamen- 
tulu, suntu rugați a grăbi cu re- 
înoirea, ca espedarea diarului s6 
nu sufere întrerupere.

Administrațiunea

..Galetei Ts'asisiivauiei”.
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Literatură.
Alumnii seminariului gr. cat. din 

Gherla, constituiri în societatea bisericdscă- 
literară „Alexi Șincai“, anunță, că în cu- 
rendă voră scote de sub țipară, în limba 
română, și tom ulii alu treilea din Cate- 
chismulu de Jos. Deharbee, care va costa
1 fl. 60 cr. Din tom. I tote esemplarele 
s’au trecută, er din tom. II mai suntă dis
ponibile. Doritorii de-a avâ însă tote trei 
tomurile suntă rugați a-se insinua, pentru 
ca să se pdtă retipări și tom. I.

*
In Institutulă de editură Ralian și 

J gnat Samiica din Craiova a apărută: Nove 
le țerănescl și Noii căsătoriți, oomediă în
2 acte, — precedate de portretulă autorului 
și de ună studiu critică asupra operei sale, 
de Georg Brandes, traduse de I. Hussar. 
Prețulă 30 bani (15 cr.)

*

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

Prourietar: fiwfe! RSureșăawa/.
Redactor responsabil: Gpegoriw

Henneberg-Seide
— nur ddjt, menu bireFt ab ineineit ^abrifen 
bețogeu, — fditvarț, meifs unb fatbig, nou S3 kr. bis ffl. fil.65 p.'wer — 
glatf, geffreift, farrtert, gemufterf, Damafte 
etc. (ca. 24O uerfdp (Ș)ual. unb 2000 vetfdp 
^arben, Deffiins etc.), porto- tind steuer- 
frei ins Haus. ZHufter umgefyenb. Doppeltes 
Sriefporto nadj ber Sdjtvcij.

Seiden-®'a?»rik.eii

11 (k. u. k. Hofl.) Zfiri’cll.
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Am onâre a aduce la cunoscința publică, că cu c|iua de 
astăcjl deschisă în Brașov la casa mea pro
prie, ©aEea gărei SSr. 48 

unu depositu de bere, 
sub conducerea Domniloru

EC'g'nai dc Szăntc.
Acestn depositu principală va conține tote spe

cialitățile de bere, ce produc berăria din Schwe- 
chat și Steinbruch în butoie și butelii, calitatea cea 
mai bună și prospetă.

Vcncțarea cai prețurile ©riglaiale.
Numai acelea butelii cu bere,a căror dopuri 

și vignete vor fi provăcjut6 cu marca ală
turată, suntu a se considera ca productulu meu.

TeSepSum Nr.
Cu t6tă stima: l

Anton Dreher.
oww000©©00000000000©0000000©©i

I►pa

I
I
V

te<
8
►^

►. A

ăl

ar Ia vita® k g,b0aam®afâî "sas 

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu 
l‘a

foiă Shustrată pentru familii.
„VATRA“ îndeplinindu tbte condițiuniîe cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumaru bogatu, variații și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunl spleudidu reușite, dintre can o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului româuescu, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este cea Hiai res- 
pândită revistă ilustrată si «cug>ă S-u8aa Bocii în 
literatura beletristică română.

„VATRA/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregT, de câte 
I 4 coli mari 4°, tipărite luxosa -pe hârtie extra-velină.

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

1/n n » / 2 n « • •
Cei ce dorescu a se abona, suntfl rugați se binevoiescă a 

■ trimite costulu abonamentului, prin mandatu poștala la librăria 
editors, C. Sfetea, Bucuresci, căci „Vatrail nt se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulu I. alu „Vetrii“ se mai găsesefl broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai Scorțele cu fl. 1.50.

600,28—30

fl. 12 
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Bi cuagărați dda tairt eiMI
(Este ună proverbe vechili.)

Aceste proverba se potrivesce la stabiiiineniulu meu celu mare, care cum
pără cantități mari de mărfuri; avăndb cheltuieli puține pota vinde și eftiuă.
MfielrP pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum
IvlUOli C «II CiytJibl v nu s’att mai vedutfl pănă acum, pentru croitori, nefrancato.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru inaltulă clerfl, stofe prescrise pentru uniformele fuuc- 

ționaritoru c. r., asemenea pentru veterani, ’•ompieri, gimnastici, livrfee-urî, postavuri pentru bili
arde (mese de joefl), și trăsuri. — Asortimentu forte liocntii de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, K’S' cu prețuri originale ale fabricei, ce 
nui pite otera nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în color! 
t'6rte moderne. — Ștofe de spălatd, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. T6te cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpere postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
nu sdrențe eftine, cari nu prețuescU nici câta cusutula croitoriului, s6 se adreseze la 

Joh. stikarofsky în Brunn. (Manchestem Austriei)
Dcposttu pro'iiînnentu de postavuri peste ’/i "dllune florină.

K'*' Trimiterea numai cu ramburse. Z*S>
11' n Vn-nntinn cumpfirftțoril de agențl și mamitlarl, care sub spitz marca „Marfa lui 
xP m IRlhnl R Stikarofsky*1 oferă alte mărfuri false. La astfelft de omeni eu nu vendtt 
UU UU ÎUIUUUU. sub nțci 0 condiție marfă. 629,14—24.
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„ALBINA»
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

-------<u
Cec -Conto 
la, postă 
Nr. 505.
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PrWSCfi depuneri spre fructificare [G 1810 4!,2°|o 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOlIffl polițe comerciale CU 5Vk
GCCOrO imprumuUri cambiale și cambial-ipotecarl Cil 6° o‘ 
dnnnhifln A , . sub cele mal avantagioseQBSCD1U6 credite m cont corrent COndițiuni;

StCMâ împrumuturi pe hârtii de vaîore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6O!oi

■pa și vMa monede și hârtii fla vaîore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

rescemneră «op ascoaișieză copoiie 
■Dâră
Efec m !z°“ încassari si șlâli 
eseeuta 
iiicteză

t

Sosirea si Blocarea irmriim în Brasen.
'Sosirea trenurilorft în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am, 
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. RomânO : 5 ore 07 m. d:mineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am. 
Irenulă mixtă: 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute sâra.
Tr. expr. Românii: 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovfl.

Trenulă mixtă : 7 ore 36 min, dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 44 mii aur
Trenulă mixtă: 0 6re 00 mim sera.

Dela Brașovu la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persăne: 3 ore 10 după am, 
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin,
Trenulă mixtă : 4 6re 50 min. dimin.

Plecarea trenurilorft din Braș.
I, Dela Brașovfl la Pesta

Trenulă mixtă : 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenulă aocel.; 2 ore 45 min, după am. 
Trenulă de persone : 7 ore 43 min. sera, 
Tr. expr. Român: 10 Ore 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă accel.: 4 ore 59 minute dimin, 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amedl, 
Trenulă accel.: 2 Ore 19 min. după am.
Tr. expr. Româuă : 5 Ore 14 m. dimin.

3. Dala Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 Ore 35 min. dimineța. 
n n 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 ore 00 min. sera.
4. Dola Ch.-Oșorlieiu la Brașovfl.

Trenulă mixtă: 8 6re 19 min. dimin.
Trenulă de persone; 1 oră 51 m. d ara. 
Trenulă mixtă : 7 ore 20 min. sera.

o

cnD’one Mă efecte române;
*------ _• _i-i- pe piețele din țâră și

! streinătate,

ă în comisiniiBtacim ils lianca itx/ 
magazine și locuri libere de depou, mnuiT 

său strada Wr. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

jriii» 
Miru asigurări jo vieia

cu celă mai 
urcată }

t
I

in calitatea sa ca representanță principală a so- nfplltn 
cietății de asigurare EQUITABLE din New-York ului iD 
- -- “:‘xn sub condițiunile favorabile, parti

al. culare a acestei societăți.

Gnorabileloru administratîunî de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°,0 ale „Albinei" 
ale esâroru enpone ne rescu»ipei*ă semestrulă fără nici o 

«leti*agerc, șă eaw se aflii <5e veaidare în eurgsa! dileî a bursei 
«Ian SSuiInpesta, in giiese lie SO®, iOOO ți 9000 «Se cortine. 
Ceinparemiu cursurile și produsului ceiorlaSte efecte indi

gene, se pote susținea cu totih nireptuiu, că

Scrisurile fonciare „Albina" de 5% 
suntu «i!i reiativu cele niai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate Ea bursa din SSudapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin valorsa celu puținu întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esrnitu, prin fonduhî specialii de asigurare a scrisuriloru 
funciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.

18-* e
Oi"£le gie cassă eiela 8—i

Tipografia A. Mvreșianu, Brașovu.


