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Tactică ungurescă.
Brașov, 12 Iunie v. 1895

Afacerea cu nunciul Agliardi 
încă n’a încetat de-a servi în mâna 
oposițiunei maghiare ca o puternică 
armă pentru de-a lovi în Banffy și 
în soții sei dela guvern.

Totă lumea a remas uimită de 
modul neașteptat, cum s’a resolvat 
conflictul iscat în acestă cestiune 
între Banffy și Kalnoky. Se credea 
atunci, că prin retragerea lui Kal
noky, care era taxată de pressa ma
ghiară însa-șî ca un strălucit succes 
al ministrului președinte Banffy, afa
cerea va fi aplanată.

Cei ce au crecjut acesta înse 
s’au înșelat. Apetitul vine mâncând 
și, decă li-a succes Maghiarilor, cum 
se susține, de-a trânti pe Kalnoky 
față cu un Banffy, pentru-ce se nu 
le succedă dre de a storce ceva și 
mai mult, continuând de-a se arăta 
nemulțumiți și de-a striga mereu, 
pănă când li-se vor împlini tote do
rințele?

Acesta este politica Maghiari
lor și de aceea e ușor de înțeles, 
pentru ce oposiția maghiară conti
nuă și astăfll de-a presenta afacerea 
Agliardi ca o afacere cât se pote 
de compromițetdre pentru „națiune* ; 
peste retragerea lui Kalnoky oposi
ția trece la ordinea c|.ilei și continuă 
de-a pretinde „satisfacțiune*.

In ce privesce învinuirile opo
sițiunei la adresa lui Banffy, că acesta 
a umblat cu minciuni și că prin 
acesta a compromis ambiția „națiu
ne?1, ele sunt, ce-i drept, forte înte
meiate. Banffy a procedat în cestiu- 
nea Agliardi într’un mod atât de 
viclen și nedemn tot-odată, încât 
abia și-ar mai pute afla părechiă.

După ce el însu-șl a invitat pe 
nunciul Agliardi se vină în Ungaria, 
după ce întrega pressă guvernamen
tală îșl esprimă bucuria pentru ve
nirea lui, lăudându-i prin articuli de

fond tactica și precauțiunea, Banffy 
pe de altă parte, fără de-a fi fost 
silit prin nici o împrejurare, îl de
nunță contelui Kalnoky, că s’ar fi 
amestecat în afacerile interne ale 
țerei, cerendu-i tot-odată, ca să-i tri
mită textul pentru un răspuns la o 
„eventuală* interpelațiune, ce ’i s’ar 
face în causa acesta.

Kalnoky i-a comunicat, că el nu 
pbte da respuns la o interpelare, ce 
încă nu s’a făcut, der decă nunciul 
a eșit din cercul seu de competență și 
s’a amestecat în afacerile interne 
ale țerei. el e gata de a face recla- 
mațiuni la Roma. Peste câte-va cțile 
Banffy ceru din nou textul răspun
sului la necunoscuta interpelare și 
facerea reclamațiunilor la Roma. 
Atunci Kalnoky a respuns, că el re- 
clamațiunl la Roma nu pdte face, 
deorece nu cunosce încă faptele, 
prin cari Agliardi ar fi eșit din cer
cul său de competență. Ceru dâcî 
lămuriri, pe cari însă Banffy nu ’i 
le-a dat.

Intr’aceea deputatul guverna
mental Terenyi a și făcut „even
tuala* interpelare, ce fusese dinainte 
prevăzută, er Banffy a respuns 
imediat, afirmând, că în afacerea 
Agliardi s’a și trimis o notă oficiosă 
la Roma, arătând tot-odată și cu
prinsul notei trimise.

Curend după asta Kalnoky a 
dimisionat, dând tot-odată publici
tății faptul, că Banffy a mințit în 
cameră, deorece nu s’a trimis la 
Roma nici o notă.

Acesta este o rușine și un bla- 
magiu, de care numai un Banffy 
pbte fi capabil. Nu e nici o mirare 
dâr, dâcă oposiția continuă de-a fo
losi acestă armă în contra ministru- 
lui-președinte unguresc, care a fost 
„prins cu mâța ’n sac* într’un mod 
atât de rușinos.

Afacerea însă nu se opresce aici. 
După ce însu-șî ministrul-președinte 
a declarat în parlament, că nunciul

a eșit din cercul seu de competență 
și s’a amestecat în afacerile interne 
ale țerei, urma de sine, ca Banffy 
seu se se dea din nou de minciună 
recunoscând, că declarațiunile lui 
din cameră despre Agliardi au fost 
numai o născocire, lipsite de orl-ce 
adever, sâu să câră o satisfacțiă prin 
depărtarea lui Agliardi.

Nu s’a făcut însă nici una, nici 
alta. Lui Banffy îi va fi fost rușine 
de-a arăta, că cele susținute de el 
în cameră despre Agliardi au fost 
simple minciuni, âr pe basa minciu
nilor se’nțelege de sine, că satisfac
țiă față cu nunciul n’a putut do
bândi. La Roma, cum se vede, aîn- 
timpinat Banffy mult mai mari greu
tăți față de Agliardi, decât la 
Viena față cu Kalnoky, debre-ce 
Agliardi stă Ia postul său și tote 
nisuințele maghiare, de a-1 delătura, 
au rămas fără succes.

Se aștepta, ca în delegațiunî 
se se resusciteze afacerea acesta, 
der s’a trecut peste ea fără de-a 
face nici o amintire. Oposiția a de
venit prin acesta și mai înverșunată 
și. prin pressă, țipă acum după „sa
tisfacțiune*.

Acum vadă Banffy ce va face. 
Scopul e, ca el se stbrcă favoruri 
pentru interesele „națiunei*, âr tac
tica, de care se folosesc Maghiarii 
în acest scop, trebue se recunbscem, 
că e practică și norocbsă tot-odată. 
Esemplul lor ar trebui bine studiat, 
pentru ca să învețe și alții, de-a nu 
se mulțumi cu puțin, ori chiar nu
mai cu câte-uu os de ros.

tele Dipauli au grăbit să felicite pe orator 
Din discursurile Cehilor tineri și ale Slo
venilor apar cu deosebire două lucruri: 
Mai întâiu ei au dat espresiă posibilității 
de-a sprigini atât guvernul actual provisor 
din Austria, cât și viitorul guvern defiinitiv 
pe lângă anumite condițiunl, contra libera- 
lilor-naționall germani, cari trec în oposi- 
țiă. AI doilea, ei s’au. pronunțat cu mult 
mai puțin dușmănos față de tripla alianță, 
decum au făcut păn’ acum. Ei au declarat 
ce-i drept și de rândul acesta, că nu sunt 
amicii triplei alianțe, fiind-că actuala poli
tică internă a Austriei, care nu-i favora
bilă pentru interesele Slavilor din monar- 
chiă, este consecența politicei esterne ba- 
sată pe tripla alianță. Cu tote aoestea însă 
ei n’au urgitat desfacerea alianței și apro
prierea de Rusia, cum au făcut’o în anii 
precedențl. Interesant a fost discursul lui 
Bianchini, delegat croat, care îșl înoepu 
discursul în limba slovenă, apoi în limba 
germană, dând în general un program 
federalistic și a organisărei monarchiei 
„maghiare-slovene-austriace*. Delegatul ceh 
Pașak vorbi despre o monarchiă „austro- 
sloveno-maghiaro-cehă.*

*
Piarul din Viena „Parlamentar" în

tr’un articol de fond condamnând politica 
volnică de limbă a Maghiarilor dice în 
introducere următdrele: „Maghiarii tind 
din tote puterile sistematice, de-a pune cuțitul 
la gâtul tuturor naționalităților nemaghiare. 
De ani de cjile esistă în Ungaria o lege silui- 
târe de limba maghiară, care după inten- 
țiunile urzitorilor ei are menirea de-a des- 
naționalisa deja în anii cei mai fragezi 
în mod volnic pe Slavii, Germanii și Ro- 
mânii de sub corona Sf. Ștefan. Copiii slavi, 
germani și români trebue să îmbrace cisme 
împitenate și limba „cultă* maghiară tre
bue să se cânte și să sune singură ca limbă 
a statului dela Leitha pănă la CarpațI, dela 
Krivan pănă la Dunăre. OrI-cine pote în
țelege, că naționalitățile, adânc indignate 
în internul lor, reageză puternic contra 
acestui proces volnic de asimilare. Slavii, 
Germanii și Românii văd instinctiv în le
gea de limbă un pericol pentru esistința

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24) Iunie.

Ia ședința dela 22 Iunie a delegațiu- 
nei nustriace s’a discutat starea internă a 
Austriei. Cea mai importantă a fost vor
birea delegatului Herold (Cehtînăr). Discur
sul lui Herold a făcut efect forte bun și 
Hohenwart, Zalesky, contele Badeni și con-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ Napoleon cu tâte acestea nu șl as
cundea naturelul său tiranic nici chiar față 
de membrii familiei sale, dela cari cerea 
ascultare necondiționată. Așa era și față 
de prințul Eugen, chiar și în viața sa pri
vată, după cum ne arată romanul acesta.

Intr’o di i ordona împăratul să se că- 
sătorescă — întocmai ca și când i-ar fi dat 
un ordin militar.

Nobilul prinț Eugen trăia în fericire 
ocupat eu afacerile tînărului regat, când 
într’o di primi o scrisore importantă din 
Miinchen dela Napoleon. împăratul împăr
tășea fiului său vitreg, în scurte cuvinte, 
că a „arangiat* căsătoria aoestuia cu prin
cipesa Augusta de Bavaria ; legătura acesta 
iminentă este deja și publicată, Napoleon 
adăogâ, că a primit visita principesei și 
a afiat’o frumușică. El îi trimite și por
tretul ei, der trebue să observe, că origi
nalul e eu mult mai plăcut, ca portretul. 
Și două dile mai târziu primi o altă sori- 
sdre dela Napoleon, în care îi porunoea lui 
Eugen, în mod laconic și în termini deli- 
ca.I. dâr ■ gic, să vină imediat la Mun-
chen, .ude avea să se facă căsătoria fără 
amânare.

Ișl pote cineva închipui, ce senti-

mente mixte au provocat aceste epistole 
dictatorioe în inima prințului Eugen, care 
era orl-ce, numai marionetă nu. El se ia 
în căsătoria o priucesă, de numele oăreia 
nici nu audise, care îi era cu totul necu
noscută, și al cărei portret nu-i plăcea de 
loc. Informațiunl culese în grabă îi mai 
desvăluiră afară de aceea, că princesa iu- 
besce pe vărul ei principele Carol de Baden 
și oă între curțile de Bavaria și Baden încă 
de multă vreme se plănuise o legătură în
tre acești tineri. Firesce, că în Miinchen 
nu îndrăsnise nimenea să dea un răspuns 
negativ lui Napoleon, când acesta ceru 
mâna principesei pentru fiul său vitreg; 
ba chiar se simțiră fericiți să între în le
gătură de rudenie cu gloriosul imperator, 
al cărui puternic cuvânt era decisiv în Eu
ropa. Dâr în Eugen totul se împotrivea 
față de acest proiect de căsătoriă: inima 
și capul, sentimentul și rațiunea. Să ia în 
căsătorie o femeiă pe care nu o iubia și 
care nici măcar nu-i plăcea, și afară de 
aceea o femeiă, care iubesce pe altul. Ce 
perspectivă durerisă i-se desfășura înaintea 
privirilor sale! Ce încercare grea pentru 
un tener de sentiment și de caracter, care 
totdâuna arătase un spirit de independență.

Der împăratul ordonă, aici nu mai 
încăpea niol o împotrivire. La ce ar fi și 
folosit! Afară de aceea afacerea acesta de
venise publică, der mai mult, ca căsătoria 
acesta fatală îl îngrijea ideia, de a încru- 
oișa planurile tatălui său adoptiv. Astfel 
ascultă de cele scrise în epistolă și supu- 
nendu-se sorții, plecă la Miinchen. Ba el 
se conformă și dorinței lui Napoleon și 
lăsă să i-se radă mustățile, cari în timDul 
acela valorau ca semn revoluționar și de 
care se temea împăratul, că va putâ să 
facă o neplăcută impresiune asupra princi
pesei. Principele fără mustață așa dâră se 
presenta; și principesa ascultă de „argu
mentele diplomatice* și astfel câte-va c]ile 
rr ai târdiu se celebră căsătoria tinerei pă- 
rechl.

Totă lumea îșl cpcea: încă o căsă
torie, cu care cruda politică a sfărîmat 
inimi și a călcat în picidre cele mai deli
cate sentimente.

Der se întâmplă cu totul alt-ceva. 
Tinerii căsătoriți, cari au fost legați unul 
de altul în mod atât de ciudat, fură în 
curend cuprinși de o simpatiă reciprocă, și 
în mijlocul dramei napoleonide cu victoriile 
sale amețitore și cu luptele sale sângerose,

o ioilâ.
In cjilele acestea a apărut în editura 

F. Didot în Paris un op interesant întitulat: 
„[The Idylle sous Napoleon I*. Autorul lui 
este cunoscutul scriitor american Albert 
Politzer.

Eroul acestei idile este prințul Eugen 
de Reauliarnais, fiul vitreg al marelui Na
poleon. Eugen este una din cele mai sim
patice și ideale .figuri de pe timpul pri
mului imperiu, întocmai ca și tatăl său, ge
neralul Beauharnais și primul soț al împă
rătesei Iosefina, un comandant genial, care 
„salvase onorea Franciei*, după cum ates
tară în scris republicanii dela putere, și 
care cu tote aceste a fost ghilotinat.

împăratul Napoleon punea mare preț 
pe caracterul și calitățile frumâse ale fiului 
său adoptiv, și-l iubia din adâncul inimei 
sale. 11 făcu principe de Francia, îl ridică 
la demnitatea de vice-rege al Italiei, și 
atunci când împăratul nu avea nici o spe
ranță, într’un moștenitor direct legitim, îl 
designase de moștenitor al coronei romane.
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lor națională și necontenit ridică proteset 
contra acestei măsuri inscenate de-o ură 
de rassă brutală".

*
piarul frances „Gaulois1 afirmă a soi 

din isvor sigur, că in 1892 s’a încheiat 
între Francia și Rusia o convențiune mi
litară defensivă. Tn convențiune ar fi pre
cis stipulat, că în cașul dâcă Franciar ar fi 
atacată din partea Germaniei, seu Rusia 
din partea Germaniei ori Austriei, ambele 
puteri contrahente sunt îndatorate de a-și 
pune împrumutat la disposițiă 300.000 
soldați. *

Din Sofia se anunță, că guvernul bul
gar a primit răspuns dela guvernul rusesc 
că deputațiunea bulgară, oare avea să 
depună cunună pe mormântul Țarului 
Alexandru III, nu va fi primită.

Cu data de 22 Iunie se telegrafiâză 
din Kusztendsil, că poporațiunea de-acolo 
și încă trei comune din jur s’au resculat 
contra domniei turcesci. Revoltanții au 
purtat mai multe lupte cu oștite turcesci. Lo- 
ouitorii ținutului revoltat se die a fi Slavi și 
Șerbi. In atacul din urmă au căcjut 8 din
tre revoltanțl și 23 ostași turei. Conducă
torul revoltanților este un Macedonen cu 
numele Geroiki.

Aniversarea luptei dela Custozza.
AstăȚl sunt 29 de ani. de când 

s’a raportat, sub conducerea archi- 
ducelui Albrecht, strălucita învingere 
dela Custozza asupra unui inimic cu 
mult mai numeros.

Regimentul de infanteriă Nr. 50, 
ai cărui soldați în cea mai mare 
parte sunt Români și care de pre
sent staționeză aci în Brașov, în 
anul 1866 făcea parte împreună cu 
regimentul de infanteriă Nr. 75 și 
cu batalionul de vânători Nr. 5, din 
brigada generalului Eugen baron Piret 
de Beliain, și luă parte la luptă prin 
asaltul victorios dela Oliosi și prin 
atacul dela Elonte-Vento.

In acestă memorabilă di de 
luptă, regimentul 50 îșl perdu co
mandantul, pe colonelul Schwaiger’, 
apoi mai căȚură victime: 1 ofițer de 
stat major, 19 ofițeri fi 48 soldați, âr 
numărul răniților a fost: 10 ofițeri fi 
257 soldați.

Ca recunoscință pentru presta- 
țiunile estra-ordinar de vitejesci ale 
regimentului, Majestatea Sa distinse 
pe 1 oficer cu crucea de cavaler a or
dinului Leopold; pe 5 oficeri cu ordi
nul cortinei de fier cl. III; pe 16 ofi
ceri cu crucea pentru merite militare ; 
pe 28 oficeri cu recunoscință prea înaltă', 
pe 3 soldați gregari cu medalia de aur 
pentru vitejia', pe 12 soldați cu meda
lia de argint cl. Ipentru vitejia’, pe 18 

soldați cu medalia de argint cl. 11 pen
tru vitejia; și pe 15 soldați cu 
laudă.

In amintirea acestei cjile, care 
a îndemnat pe răposatul- archiduce 
Albrecht să declare, ca „decă nu erau 
Românii la Custozza, nu sciu cțeu cum 
s'ar fi decis sorții răsboiului1, regimen
tul Nr. 50 din loc a asistat astăȚl 
la 8 ore dimineța la un serviciu 
divin, oficiat în liber pe câmpul de 
lângă promenadă (la pola Cetăței), 
cu care ocasiune li-s’a ținut oștași- 
lor trei vorbiri. Prima vorbire s’a 
ținut în limba germană, a doua în 
limba română, er a treia în limba 
maghiară.

Vorbirea ținută în limba română 
prin d-1 căpitan Musteț este acesta:

Soldați! Noi serbăm astăcjl aducerea 
aminte de o strălucită învingere, la care 
a luat parte regimentul nostru înainte cu 
29 de ani în bătaia dela Custozza.

Acea rămâne pentru regiment o 
<ji de onore pentru totdâuna.

Perderile regimentului au fost mari, 
însă acela, care a cădut atunci în bătaiă, 
a cădut ca erou, și voi sunteți urmașii ace
lor viteji, de cari noi astăcjl ne aducem 
aminte.

Soldați!
Decă prea grațiosul nostru domnitor 

astăcjl ne va chiăma la luptă, atunci eu 
am încrederea, oumcă voi altă losincă nu 
cunoscețl, decât:

„ Victoriă știu morte!'1
In legătură cu festivitățile aran- 

giate în amintirea acestei cjile, s’a 
proiectat pe astăcji după prâncj o 
escursiune generală la „Fântâna 
popii“ (Honterus), er deseră la 81/2 
bre o întrunire socială împreunată 
cu dans la casa de tir (Schiitzen- 
haus.)

Crăsa-patriarchului.
Brankovici — Miron Romanul — Rădici.

Sub titlul acesta vHazănku dela 
22 Iunie publică un interesant arti
col referitor la cele ce se petrec în 
patriarchia serbescă, articol pe care 
aflăm de bine .a-1 comunica în resu- 
mat cetitorilor.

In cerourile sârbesol din Ungaria se 
vorbesce de eâte-va săptămâni înooce, că 
posiția patriarchului sârbesc este sdrun- 
cinată.

După mortea patriarchului Anghelicl 
(1890) spiritele între serbime au început 
să se mai liniștescă, fiind-că Congresul a 
ales cu mare maioritate de voturi pe can
didatul guvernului, George BrancovicI (epis
cop în Timișâra), la demnitatea de patriarch. 
Lui BrancovicI nu-i creau greutăți niol ul- 
traiștii sârbi, sperând ei, că-șl va renega 
principiile maghiarone de pănă acum.

Acesta însă nu s’a întâmplat, și înainte 
de acâsta cu doi ani, cj’arhtul sârb din 
Neoplanta Dr. Gruicl ridică în public o 
gravă acusă contra patriarohului, invinuin- 
du-1, oă pe timpul, când era vicar în Zom- 
bor, a manipulat în mod nefidel banii co
munei bisericesol Sândor.

Afacerea acâsta nu este nouă, și în 
timpul din urmă s’a dovedit de neadevă
rată, dâr ou tote acestea ea a causat crisa 
actuală. Și âtă cum :

Când pentru a treia oră au ajuns în 
oamera magnaților proiectele bisericesc!, și 
guvernul „liberal" și-a făcut socotâla, că în 
cașul cel mai bun proiectele vor cădâ ârășl 
cu un vot, atunci br. Bănffy și-a luat re
fugiul la afacerea-Sândor și a soris patriar
chului, că „până când nu se va lămuri în 
actistă afacere, se nu cuteze a păși în camera 
magnaților1. BrancovicI însă sciindu-se ne
vinovat, n’a pus preț pe scrisorea minis
trului președinte, ci s’a dus la Pesta și a 
votat centra proiectelor.

Proiectele așa-dâră se aflau în mar
ginea căderii, și trebuia ca voturile să fii 
egale pentru a pute hotări votul președin
telui. Spre soooul acesta metropolitul Mi
ron a votat „din crore1 pentru proiecte.

BrancovicI deveni disgrațiat.
O altă causă a orisei este afacerea 

împletii scaunului episcopesc din Buda. Gu
vernul ungureso doria la acest post pe ar- 
chimandritul Rădici, cunoscut pentru senti
mentele lui maghiare. Patriarchul Branco
vicI însă voia pe un fost preot militar, pro- 
tegiat de Kăllay. Contra lui Radiol s’a în
ceput lupta pe întregă linia. Nici unul, 
nici altul nu voiau să cedeze.

Ast-fel stăteau lucrurile, când Branco
vicI a fost chiămat înaintea Majestății Sale 
în Viena. Aici i s’a dat de scire, că este 
de dorit o împăcare între guvern și pa
triarch.

BrancovicI a fost silit așa dâră să se 
plece, și ast-fel s’a hotărît, ca în Iulie să 
se întrunescă Sinodul electoral, în care 
BrancovicI va candida pe Radiol, însă așa, 
ca în Buda să mergă Nectarie, episcopul 
Verșețului, âr în locul acestuia Radiol.

Alianța israelită în Ungaria.
Comitetul central din Paris al 

societății „Aliance Israelite Univeselleu’ 
a adresat o circulară cătră tote co
munitățile bisericescl israelite din 
Ungaria, care, în resumat, e de ur
mătorul cuprins:

Jidovimea maghiară îșl va recăpăta 
toomai acum deplina egală îndreptățire ou 
celelalte confesiuni. Un guvern luminat 
(cel unguresc) ră(jimându-se pe opinia pu- 
blică(!) a țării, va face, ca religia ebraică 
să fiă recunoscută de cătră stat, punând 
prin acesta sfirșit legilor escepționale se
culare.

De trei-cțecl și cinci de ani Alianța lu- 
criză pentru egala îndreptățire a Israeliților; 

în interesul aoestei cause umblă să câștige 
opiniunea publică; intervine la guverne, ca 
să aducă la cunosoință nedreptățile, siluirile, 
ale căror jertfe sunt Jidanii. Der mai ales 
Alianța obosesce, ca să combată omorul ri
tual, și Israeliții maghiari de sigur îșl vor 
aduce aminte de împrejurările, când Alianța 
nu s’a spăriat de cele mai mari jertfe în
tru aflarea adevărului și întru disparițiunea 
acuselor. In Rusia, România, Turoia, Ma- 
rocco și Persia a ușurat multă miseriă, a 
mântuit rnulț,! individl. Ea a sărit în ajutor 
fraților noștri, cari au fost siliți să-și pără- 
sâscă patria.

Pentru înălțarea nivelului moral și 
spiritual al Israeliților, Alianța a înființat 
scole elementare îu România, Bulgaria, 
Turcia, Tunis, Marocoo și a ridicat ateliere 
pentru însușirea măestriilor, așa încât 12,000 
de băieți au fost împărtășiți de învățătură 
și mai multe sute de omeni în măestril. Iu 
cousciența, că numai agrioultura e acomo
dată a pune păturile israelite în posiția, 
de-a părăsi micul comerciu și a-le crea o sub- 
sistență sigură. Alianța a înființat scole de 
agricultură, înainte cu 25 ani, în Jaffa și 
în oentrul pământului sfânt, în care stu
diază atji 100 tineri elevi.

Acâstă întreprindere de mare însem
nătate a oblit calea coloniilor israelite agri- 
oole și a dat avânt acelei mișcări puternice, 
care întorce pe IsraelițI spre agricultură. 
Un asemenea institut se plănuesce și pen
tru Tunis și Africa nordică.

O astfel de operă așteptă sprigin dela 
Jidanii din întrâgă lumea..,.

Seim, că nisuințele nâetre sunt urmă
rite cu atențiune de cătră comunitățile is
raelite din Ungaria, dintre cari câteva ne 
și spriginesc în mod activ. Insă datoria 
sfântă a tuturora este, ca să ia parte la 
greutățile nostre, și să se gândescă la frații 
noștri mai puțin norociți, în momentul, când 
jidovimea maghiară e norocosă în fine a fi 
egal îndreptățită ou celelalte confesiuni.

In urma acesta vă rugăm :
1) Ca comunitatea D-vostre se contri- 

butiscă pentru Alianță cu 12 fi. la an; 2) Ca 
orl-oe reuniune de binefacere, oare esistă 
în comunitatea nostră, se sprigintiscă anual 
Alianța; 3) Sti se înființeze o agentură locală, 
a cărei problemă să fiă a face propragandă 
și a câștiga membrii.

Circulara acâsta a fost trimisă 
în text german și din ea se vede 
întâiași dată, că „recepțiuuea" nu 
este opera „națiunei“, ci a Alianței 
israelite, care a „intervenit" la gu
vern. Mai departe se vede, că Alianța 
se organiseză acum și în Ungaria 
prin agenturi și propagandă.

Ce cji° la acesta „patrioții" ?

La festivitățile dela Kiel.
întreg publioul, oare a luat parte la 

sărbările de Kiel, cjic®, că trecerea vapâre- 
lor prin oanal a avut un aspect grandios.

cu înfrângerile sale gloriâse și cu oăderea 
sa tragică, se născu în Milan, unde adu
sese vioe-regele Italiei pe tânăra sa soție, 
cea mai dulce idilă, ce și-o pote închipui 
cineva. înclinarea principesei cătră vărul ei 
din Baden de sigur fusese numai fugitivă 
și oopilărâscă, căci inima tinerei femei se 
aprinse în curând de o iubire pasionată și 
mândră cătră bărbatul ei, a cărui caracter 
cavaleresc esercita o mare influență asupra 
modului de gândire al soției sale. Eugen 
era și soldat, cu talente de comandant și 
lui Napoleon nici prin minte nu-i trecea 
să lase nefolosite aoeste talente în favorul 
tandrului roman, ce se desfășura în Milan. 
Ce e drept, împăratul îșl manifesta necon
tenit bunăvoința sa față de tinera părechiă. 
Intr’o scrisâre oătră prinoesa Augusta se 
dice între altele: „Intre multele mele afa
ceri, oea mai scumpă îmi este de a asigura 
fericirea copiilor mei. Crede-mă, Augusto, 
că te iubesc ca un părinte și sper, că pen
tru mine vei simți totă tandreța unei fiice. 
Cruță te în cursul călătoriei". Intr’o altă 
scrisore, care amintesoe fericitul eveniment 
în casa vice-regelui, recomandă principesei 
o oruțare deosebită. „Nisuesce-te a nu ne 

dărui o fiică", dioea el într’un avânt de 
umor suveran. Apoi îi împărtășesce o ve- 
ohiă regulă corsicană, de a căpăta fii, care 
constă în aceea, ca femeia să bea în fiă- 
care di puțin vin curat. El o asigura, că 
mijlooul acesta e forte escelent. „Dâr nu-mi 
vei crede", adăogâ el.

Cu tote că Napoleon manifestă față 
de tinăra păreche, cel mai viu interes și 
bunăvoința cea mai delicată, totuși el nu- 
hesitâ nici un moment să 1 chieme sub dra
pel pe Eugen, când fanfara răsboiului ră
sună din nou. Eugen Beauhardnais juca 
un însemnat rol în răsboiele lui Napoleon. 
El câștigă viotoriile dela Raab și Gross
gorschen, comandă corpuri de armată și 
avuse câtva timp și comanda supremă peste 
armata marelui împărat.

Lui și mareșalului Ney are a-se mul 
țămi, oă retragerea marei armate s’a făcut 
în ordine, după înfârngerile suferite în Ru
sia; el adună și organisă din nou trupele 
împrăsciate pe teritoriul german. El desfă
șură o mare activitate, care oerea un om 
cu putere mare de muncă și ÎDzestrat cu 
facultăți înalte. Dâr pe lângă tdte acestea 
avea timp, ca să scrie scumpei sale soții, 

care tremura pentru dânsul, cele mai gin
gașe epistole. In mijlocul viscolelor Rusiei, 
unde gerul grozav curmase viața multor vi
teji, află Eugen timp să culâgă o viorea, 
pentru soția sa și să i-o trimită intr’o epis
tolă. Epistolele sale sunt în general o do
vadă de iubire și afaoțiune pentru soția sa. 
Având în acest roman istoric seria acestor 
epistole, desbrăcate de orl-oe raporte poli
tice și răsboinice, putem să ne facem ideiă 
despre idila, ce se desfășura în dosul sce
nei, pe oare treceau furtunile răsboiului. 
Prinoesa bavareză ține din totă inima la 
iubitul ei bărbat, ea se identifică cu causa 
pentru oare el se luptă ou sabia, sufletul 
ei se entusiasma pentru faptele sale răsboi
nice și pentru gloria Franoiei. Și veni o (ji 
în care ea ii apăra oausa cu elocință și 
demnitate. Predarea cumnatului său Murat 
umplu sufletul lui Napoleon cu bănuială 
față de toți membrii familiei sale, cari 
aveau a-i mulțămi posiția lor, âr unii amici 
de afaceri cercară să-l facă bănuit și pe 
Eugen. Intr’o sără tinăra femeiă, care în 
timpul acela era să devină erășl mămă, 
primi fără do veste porunca, ca imediat să 
părăsâscă Italia și să vină în tabăra împă

ratului. Napoleon cunoscea iubirea fiului 
său vitreg cătră Augusta și de aceea voia, 
ca să și-o asigure pe ea, ca pe cel mai 
bun obstateo în cașul unei eventuale tră
dări. Respunaul principesei așa a fost alcă
tuit, încât numai prin tonul ei risipi bănu
iala lui Napoleon.

„Noi n’âvem" așa soria mica princi
pesă, al cărei spirit și oaracter devenise 
matur în aoel timp plin de mari eveni
mente „niol un alt conduoător, decât ondrea 
și virtutea. Voift asculta de porunoa D-tale, 
der datoria și inima mea îmi ordonă să nu 
părăsesc pe soțul meu, și de-orece D-ta 
pretincjl să-mi pun sănătatea în joc, voesc 
cel puțin să am mângăerea, să îmi sfîrșeso 
cjilele în brațele aceluia, care posedă în- 
trâga mea afecțiă și e pentru mine întrega 
mea fericire".

Tonul acestei epistole îl lămuri cu 
totul pe Napoleon și-i cjise, oă s’a înșelat. 
El renunță la oălătoria prinoipesei și a so
țului ei, a cărui însoțire îi fu ei anunțată, 
îsicl odată de aici înainte nu mai turbură 
vre-o umbră de bănuială încrederea ce o 
avea Napoleon în fiul său vitreg. Se scie 
în ce mod nobil, chiar cu sacrificarea avan- 
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nostru de Du-' sera,

Indată-ce se apropia o nae, mulțimea erupea 
în strigăte entusiate.

In 21 c. diminâța împăratul Wilhelm, 
însoțit de toți prinții și representanții străini, 
în fața unui public de circa 250.000 de 
persone, a mers la Holtenan, unde a pus 
ultima petră la oanal și prin acesta a des
chis canalul, predându-1 circulației genei ale 

‘Canalul a primit numirea de „Canalul îm- 
perat-Wilhelm*. După acesta a urmat defilarea 
vaporelor, care se dice,, că a fost grandios 
de impunătore. împăratul Wilhelm stătea 
pe vaporul „Hohenzollern" și de acolo 
primea saluturile tuturor vaporelor defi- 
lânde.

In 21 c. sera s’a dat un bal de ma
rină, care a succes splendid și la care ofi- 
cerii francesl încă au luat parte în număr 
complet, sub ^conducerea admiralului Me- 
mard.

Din incidentul sărbărei deschiderei 
canalului, împăratul Wilhelm a împărțit 160 

■de decorațiuni.
In 22 dimineța împăratul Wilhelm 

făou incognito o visită flotei austro-ungare
Săra orașul Kiel deja începu să se 

golâsoă. Străinii și ospeții începură a pleca 
cătră casă. Flota austro-ungară a plecat 
■din Kiel ieri diminâță.

SGimLE OILEL
9

— 12 (24) Iunie.
Procesul (Jiarului „Olvasd" despre 

care amintisem în numărul 
mineca, s’a finit alaltă-eri. Jurații au votat 
cu 6 contra 6 voturi, că articolul încrimi
nat nu conține agitare, și ast-fel aousatul, 
Dr. Takâes a fost achitat, esemplarele con- 
■fiscate ale lui „Olvasd" s’au liberat și era- 
rul are să plătâscă spesele prooesului. Ast
fel se pedepsesc agitatorii maghiari!

-o—
Casinaromână din Blașiu — dice „Uni

rea" — care s’a reorganisat în anul tre
cut pe basa statutelor aprobate de guvern 
în 1863, după mai multe șioanărl din par
cea auctorităților administrative, s’a decla
rat de disolvată din partea ministrului de 
interne, pe motivul, că nu are statute. Pe 
.cum suntem informați, comitetul casinei a 
■eBmis o oomisiune de trei, care să lucre 
un proiect de statute. Aoesta va fi presen- 
tat adunării generale, și de-odată cu pu
blicarea ordinului de disolvare se vor vota 
nouăle statute, cari se vor subșterne mi
nistrului spre aprobare.

—o—
Esamenul de cualificațiune la prepa

randia din Blașiu s’a terminat în 15 Iuniu. 
La esamen au fost admiși 43 de învățători. 
Din aoeștia 19 au depus esamenul cu suc
ces, âră 24 au căcjut, partea cea mai mare 
>din limba maghiară, deși unii din ei vor- 
-beso unguresce pote mai bine decât prim- 
sministrul unguresc. Dintre oei căduțl 20 pot 
repeți esamenul după trei luni, âră 4 sunt 
relegați pe un an.

tagiilor prețiâse, refusâ prințul Eugen de 
Beauharnais, ou energiă, să i-a parte la vre
un paș, în contra lui Napoleon. Aliații în
vingători respeotară acest caracter integru 

.•și nepătat și făcură un arangiament, care 
asigura lui Eugen provincia Leuchtenberg 

.și principatul Eichstatt cu titlul de duce. 
El trăi încă multă vreme fericit cu iubita 
sa sotiă și cu oopiil săi și fu întemeiătorul 
familiei ducilor de Leuchetenberg, prinții 
de Romanowski, care este și astăcjl una 
dintre familiile cele mai înfloritâre și cava
leresc!.

Acela, care se interesâză de figura 
simpatică și nobilă a prințului Eugen și de 
peripețile epooei gloriose a marelui împă
rat, să nu trăgăneze a ceti acest roman, 
care pe lângă că procură cetitorului o des
criere amănunțită istorioă, mai are facul
tatea de a-’l desfăta în ârele sale libere, 
de-6rece cartea este scrisă într’un stil 

.■fluent și atrăgător.
București.

Ucu.

Viile în România. După o statistică 
mai nouă, suprafața viilor din România a 
fost în 1892 de 138,742 hectare; ele au 
dat o recoltă de 3,121,716 hectolitri vin, 
ceea-ce face o producțiune mijlocie de 
22.50 hectolitri la hectar. Valorea lui to
tală se pote socoti la 42.250,819 franci. In 
1892, hectarul de vie a adus un venit brut 
de fr. 304.50 și 187 franci net în termin 
de mijloc. Comparând viticultura din 1865, 
cu aceea din anul 1892, găsim, că acâstă 
ramură a agriculturei a sporit de atunci, și 
pănă acum cu 60.10°/0, deși viile au 'fost 
bântuite în anii din urmă ai acestui res- 
timp, de filoxeră, care a făcut stricăciuni 
însemnate, mai ales în județele Prahova și 
Buzău.

-‘O —
Petrecere. Inteligința rom. din Bet- 

lean (comit. S.-Dobâca) cu conoursul mai 
multor tineri academici învită la balul fi
lantropic, ce se va arangia în sala casinei 
din Betlean la 11 Iulie n. 1895 căi. vechiu, 
în favorul bisericei și școlei rom. gr. cat. 
Intrarea: de personă 1 fi. 20 cr., âr în fa
milia 1 fl. Inoeputul sera la 7'/, ore. Su- 
prasolvirile și ofertele marinimose se vor 
chita pe cale 4iaristică.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Băsescî, 20 Iunie n.

Imormentarea Domnei Maria Pop de 
Băsesti. Iu (jiua de Rosalii, pe la 9 ore 

a fost lovită de apoplexiă D-na Maria
Pop născ. Losonczi, soția d-lui George Pop 
de BăsescI, care, după cum se scie, pentru 
gloria puternicilor cjilei de a<jl sufere mar
tiriu în închisârea de stat din Vaț.

Cașul s’a comunicat numai decât so
țului iubit, dâr abia în 12 Iunie, după multe 
încercări și după schimbarea mai multor 
telegrame atât din partea medicilor, cât și 
a stimabilei d-sale fiioe, D-na Hossu-Longin, 
i-a succes a fi eliberat pentru 10 cjil®- Când 
însă d-1 Pop sosi lângă patul soției sale, 
era prea târdiu, căci aoâsta era în agoniă 
și nu-șl mai putură lua nici măcar rămas 
bun unul dela altul. In aceeași seră, 12 
Iunie n., ea adormi în Domnul, după ce 
fu provăcjută mai întâi cu s. taine.

In 13 după amecjl s’a săvîrșit îmor- 
mântarea, la care deși era o ploiă forte 
mare, a luat parte inteligință și popor din 
tote părțile. Ceremonia funebră s’a făcut 
de 15 preoți, în frunte cu Revds. D-n Gre- 
goriu Pap, Archidiacon și parochul locului; 
Rvsds. D-n Alimpiu Barboloviciu vioariul 
Silvaniei; D-nii protopopi Al. Coste din 
Oarța de sus și Al. Varna din Asuagiul 
de sus.

Frumosul catafalc și cosciugul pom
pos de metal era împodobit cu mulțime de 
corâne, cari de cari mai frumose. Prin aces
tea am vădut câte-o coronă din partea 
d-lor: Barbolovioiu, Andrei Cosiră direc
torul Silvaniei, Al. Pap jude, Florian Co- 
cian advocat, Demetriu Suciu advocat din 
Ceh, Dr. George Pap advocat, Dr. Nichita 
advooat în Zelau, Vas. Mica din Odorheiu 
și mai multe din partea membrilor fami
liei etc.

Afară de preoții fungențl, a mai fost 
un număr forte frumos de preoți din jur, 
mai mulțl notari de cerc, fisolgăbirăul Kis, 
solgăbirăul Gallo etc. Popor apoi a fost 
fârte mult, pănă și din comunele cele mai 
îndepărtate. Cântările au fost esecutate de 
învățătorul local loan Chira, de învățătorii 
din jur cu ajutorul D-lui Mica și a preoți
lor fungențl. Predica a fost ținută de preo
tul din Băiță, d-1 Emilia Bran, âr iertăciu
nile au fost luate de Revds. D-n Barbo
loviciu.

O îmormentare așa împosantă, rar se 
pote vede. Parastasul pentru răpaosul de
functei a fost celebrat în 14 1. c. de Rvs. 
D. Vioariu Barboloviciu, protopopul Varna 
și Dimitrie Pap preot din Motișiu, la care 
între alții au luat parte toți membrii fa
miliei.

In 18 1. c. d-1 Pop de BăsescI s’a re
întors ârășl la Vaț spre a suferi restul 
osândei, spre lauda și mărirea șovinismului 
maghiar.

Dragostea poporului, dovedită și cu 

acâstă ocasiune, servâscă-i oa mângâiere în 
perderea, ce-a îndurat, precum și în su
ferințe.

Sentinela.

Prospect
pentru snbscrierea de 200 bucăți acțiuni 
(neoptate) din emisiunea II. a institutului 
de credit și de economii „Albina" în Sibiiu.

In sensul prospectului Nr. 7600 din 8 
Aprilie a. c., au optat, pe lângă observarea 
tuturor oondițiunilor prescrise, pănă la ter- 
minul ficsat pe diua de 15 Iunie 1895 st. 
n., 548 acționari, în total 2800 bucăți ac
țiuni din emisiunea II de acțiuni a institu
tului nostru.

Au rămas deci nesubsorise 200 bucăți 
acțiuni, oari în sensul conclusului Nr. VII. 
al adunării generale din 27 Martie a. o. 
sunt reservate tot pentru aoționarii de păn’ 
acum ai institutului cu prețul de 200fl. v. a.

In sensul aoestui conclus direcțiunea 
subsemnată desohide subsoripțiunea la aceste 
200 bucăți acțiuni pe lângă următorele 
condițiunl:

1) Drept de opțiune au toți acționarii 
aotuall ai institutului.

2) Insinuarea se face după formularul 
trimis acționarilor de-odată cu acest pros
pect, pe lângă indicarea numerilor aoțiuni- 
lor și a numărului, sub care aceste au fost 
introduse în registrul emisiunei nouă. Pre
sentarea acțiunilor deja stampiliate nu se 
recere. Aoționarii însă, cari pănă la 15 Iu
nie nu s’au insinuat la emisiunea nouă, au 
să observe întru tâte, oondițiunile fixate în 
prospeotul Nr. 7600 din 8 Aprilie a. o.

3) Terminul ultim al insinuării este 
4iua de 31 iulie a. c. st. n.

4) Prețul acțiunilor de 200 fl. v. a. 
se va răspunde, în sensul § lui 9 din sta
tue, în o rate trimestrale de câte 20%, și 
anume: 1 și II. rată pănă la 1 Octomvre 
1895; III rată pănă la 1 Ianuarie 1896; 
IV rată pănă la 1 Aprilie 1896; V rată 
pănă la 1 Iulie 1896. Se pot plăti însă și 
mai multe rate, său prețul întreg de-odată.

Față cu aoționarii, cari nu vor plăti ra
tele regulat, se va aplica §. 10 din statute 
(în sensul oăruia pentru ratele de acțiuni, cari 
nu s’au numărat la terminul fixat, sunt a 
se plăti institutului 5% interese de întâr- 
diare etc).

5) Acțiunile nouă se vor estrada ou 
datul de 1 Iulie 1896 și vor participa la di- 
videnda anului 1896, din care causă după 
ratele, ce se vor solvi după 1 Ianuarie 1896, 
sunt a-se respunde și 5°/0 interese dela 
acest termin. Pe anul 1895 acționarii vor 
primi după valorea nominală 5°/0 interese 
pe timpul dela sosirea banilor la cassă pănă 
la 31 Deoemvre 1895.

6) Numărul acțiunilor, ce le pote sub
scrie fiă-oare acționar, este nelimitat. La 
cas, dâcă pănă la terminul de 31 Iulie se 
vor subscrie mai multe acțiuni, decât 200, 
reducerea se va face în proporțiunea fîo- 
sată în §. 6 al statutelor, însă astfel, ca în 
primul rend fiă-care optant să primâscă 
oâte 1 acțiune, er însinuându-se mai mulțl 
acționari decât 200, diferența se va soote 
prin sorți.

Sibiiu, 16 Iunie 1895.
„Albina", 

institut de credit și de 
eoonomii:

Directorul esecutiv: Cosma.

Convocare.
Conform §. 21 din statutele Associa- 

șiunei transilvane, precum și în sensul con
clusului subcomitetului despărțământului din 
2 (14) Iunie c., prin acâsta se conchiamă 
a V-a adunare generală a despărțământului 
XXVII (Cohalm) al „ Associațiunei transil
vane pentru literatura română și cultura 
poporului român", ce se va țină Dumi
necă în 2 (14) Iulie e. la 2 ore p. m. în 
localul scolei gr. ort. din Cohalm, cu ur
mătorul :

Program. 1) Deschiderea adunărei prin 
directorul despărțământului; 2) Constatarea 
membrilor, înscrierea, de membri noi și în- 
oassarea tacselor; 3) Raportul subcomite
tului și al cassarului; 4) Defigerea locului 

și timpului ținerei adunărei generale proc- 
sime; 5) închiderea adunărei.

La acâstă adunare se învită toți mem
bri dimpreună cu întrâga inteligență și po
porul român, precum și alțl iubitori de pro
gres ai poporului român din acest despăr
țământ.

Cohalm, 7 Iunie v. 1895.
N. Mircea, Pompiliu Predoviciu, 

dii ector desp. actuar.

NECROLOG. In 20 Iunie c. a răpo
sat în Buda Georgiu Trifu, căpitan la mi- 
lițiă, și s’a îmormântat tot acolo în 22 
Iunie. II deplânge bătrâna sa mamă Maria 
Trifu, frații săi Gavril și Titu; surorile Te- 
resia, Iulia, Rosa, Aurelia și Elena, cu 
numeroși consângeni.

Fiă-i țărâna ușoră!

DIVERSE.
Impositul celibatarilor. Celebrul aca

demician trances Fracois Coppee se pro
nunță categoric în contra acestui imposit, 
într’un admiarbil articol, oe a apărut de- 
unăcjl în 4'arul parisian „Le journal*. Etă 
punctele esențiale, care l’au determinat să 
combată impositul. Acest imposit vexatoriu, 
după densul, lovind o clasă forte numărosă 
a societăței, nu este altceva, decât o formă 
mai atenuată a căsătoriilor, ce se făceau 
altă dată in stepele Rusiei, ou sila, sub 
loviturile onutului. Frumâsă libertate, indul
gență și părintâscă democrație este aceea 
care spune cetățenilor: „însurațl-vă, căci 
alminterl dâcă aveți poftă să durmițl sin
guri, trebuse să vă deslegațl băerile pungi
lor, și să plătiți bir statului’" Și-apoi 4ice 
Francois Coppee, ideia pe care ne-am fă
cut-o pănă acum despre ce libatarl e abso
lut falsă. Noi socotim, că ei au rămas ne- 
însurațl, numai pentru a se deda mai în 
voie la o viâță de desfrănărl. Ei bine, rea
litatea e ou totul altfel. In majoritatea 
oasurilor, un obstacol fârte respectabil a 
obligat pe celibatari să lupte în potriva 
instinctului așa de puternic, de a-șl lua o 
soție, de a supraviețui în progenitura lor. 
Motivul celibatului lor e în tot-dâuna le
gitim și adesea ori nespus de dureros: mi- 
seria, o sănătate rea, ori o profundă și 
tainică supărare. Unii dintre dânșii întrețin 
o familie numărosă și s’au gândit, că n’au 
dreptul să-și asocieze o femeie la traiul lor 
miserabil și precar. Alții și mai de plâns, 
sciau, că portă ’n sângele lor germenii unei 
bole ereditare și se cutremurau la ideia, că 
însurându-se ar da nasoere unor nenorociți 
osândiți la o vieță întrâgă de chinuri. Dâcă 
acest imposit se va vota, lucru puțin pro
babil, etă ce so va întâmpla. Sâu aceștia 
vor fi puși la amendă și acâsta ar constitui 
un act de nedreptate strigătdre, sâu ei vor 
avea dreptul să învooe motive de scutire. 
In cașul din urmă însă, ei vor trebui se 
vie înaintea unui funcționar speoial să-i 
mărturisâscă rușinea seu întristarea lor in
timă, să-i povestâsoă dramele lor de fami
lie și tainele inimei lor. Der se pote ore 
institui un juriu de psiohologi pentru a 
aprecia durerile sufletesol și o oomisiune 
medicală, care se va asigura, dâcă contri
buabilul e în adevăr scrofulos, sâu epilep- 
ito? Negreșit, că nu. Etă dâr, că proiectul 
acesta de imposit este grotesc. Pentru 
Franșois Coppâe aoest imposit e nedrept 
pentru tote clasele sociale. Un lucrător 
bună-oră nu se însoră fiind-oă ceea-co câș
tigă prin munoa sa, nu pote fi suficient nici 
pentru el singur, cu atât mai puțin pentru 
soția și copii, cari pot să sosâsoă mai târ- 
4iu. De ce să plătâscă acesta un bir mai 
mare, decât cine-va, căruia căsătorie îi aduce 
o zestre, din care ar putea trăi trei seu 
patru familii ? Etă, sfârșesce talentatul scri
itor, loviți zestrele cu un imposit, și ata- 
cățl rușinosul obiceiîî, pe care ’1 au unii 
tineri de a-se vinde, și părinții de familie 
de a-șl procura un ginere, cum și-ar cum
păra un cal din târg; dâr nu faceți să plă
tâscă dări absurde nisce âmenl nevinovațl 
de nenorocirea lor.

PrOîrietar: Of» Aurei ^iureșianu.
Redactor responsabil: Gregerâu (Maior.,
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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JjrîlIlBSCB depuneri spre fructificare J8 lâllO 4V|o 
netto, solvind! însăși darea de interese;

SC0H1H polițe comerciale CI] 51?. °o’, 
dCCOrJS împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl []] 6° oj 
teMu credite în cont corrent condițiunl;

SCCOrflJ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU ()\

■pa și vlnâB moiisdE și hârtii de valors
indigene și străine, în speciali de cele românesci;

UU.pUlLU| UMUUlUp LUZJU. UUpUllU JUUUUMlia} 

tt efecte române;
ÎMSSări și plăți Wă ?i 

însărcinări de ton
11111111'1828 magazine și locuri libere de depou,

seu strada (Sării 3>r. 45, care, situat! nemijlocit! lângă 
gara drumului de fier! de stat!, e legat! prin șine proprii cu 
acesta și investit! cu dreptul! de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fier! de stat!;

pnimnnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- fifnptn plllllu uD cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului 10 
TIDlltril QQiiriirăllî UD friptă sub conditiunile favorabile, parti- PullLlLl dll [IU VlUld culare a acestei societăți.

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

Scrisurile fondare de 5°0 ale „Albinei" 
ale eăroru eupone se rescumpftră seiuestrulili fără nici o 

detragere, ți cari se află «le vâiidare în cursul «filei a bursei 
«lin Budapesta, în piese «le 500. i#OO ți 90011 «le corone. 
Coniparendu cursurile ți produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totîk drcptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°0 
suntîk a «li relativii cele ni a i ieftine ți toto«lată ni a i 
productive «lin efectele cotate la bursa din Bta«lapcsta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celii puținu întreită a ipoteceloru pe baea cărora 
se esmitu, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
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Orele de cassă dela 8—I

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Iunie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Curap. 9.48 Vend. 9.55
Napoleon-d’orl Cump. 9,57 Vend. 9.60
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Scris, fono. Albina 5°/q 100.25 Vend. 101.25

Gralbenl Cump. 5.62 Vend. 5.65
Mărci germane Cump. 59.- Vend.
Ruble rjsescl Cump. 129.— Veni.
Lire turcescl Cump. 10.78 Vend.
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