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Retragerea lui Plener.
Brașov, 22 Iunie v. 1895

Din Viena sosesce soirea, că 
Dr. Plener, fostul ministru de fi
nance, și-a depus alalta-erl mandatul 
de deputat.

Retragerea lui Plener a produs 
firesce mare sensațiă în cameră, 
de ore-ce nu se pdte nega însemnă
tatea ei fatală pentru partida libe
rală germană, a căreia șef a fost el 
de un șir lung de ani, tocmai acuma, 
când se cerea ca partida se-și ra
lieze forțele, luând posițiă față cu 
noua staie de lucruri, destul de 
gravă și încurcată.

T6te încercările aderenților săi 
de a-1 face se renunțe la intențiunea 

sa, au rămas zadarnice. Se vede, că 
Plener s’a săturat de-a mai face po
litică militantă cu așa puține șanse 
de succes ca pănă acuma.

Der și cei-l’alți corifei ai parti
dei centraliste germane, ca Dr. Suess 
și contele Khuenburg, au făcut de- 
clarațiunl, din care se pdte conchide, 
că s’au obosit și s’au convins de 
sterilitatea activității lor politice.

Acăsta însă însemnă pentru li
beralii germani, cari în timpul din 
urmă au pierdut și așa fărte mult 
din prestigiul și influența lor ca 
partid de guvernament, un adevărat 
desastru intern, inaugurarea succesi
vei discompuneri a partidei lor.

Este der forte justificată îngri
jirea, ce a cuprins pe membrii par
tidei în urma pasului lui Plener, 
care este viu discutat de totă pressa 
austriacă.

Noi vedem în retragerea con
ducătorului partidei germane centra
liste un semn, că s’a convins și el, 
că cu sistemul de luptă de pănă 
acuma nu mai merge, că trebue să 
se facă o nouă grupare de partid, 
să se formeze o nouă coalițiune, care 
să fiă capabilă de a stabili un gu
vern parlamentar durabil în Austria. 
Și pdte că prevăzând acesta radi
cală schimbare, Plener nu mai vrea 
să ia răspunderea, nesimțindu-se ca
pabil de a renunța, fiă și numai în 
parte, la vederile sale politice de pănă 
acuma.

Și care să fiă acea viitore gru
pare, din care să iesă noua situațiă, 
ce trebue să Că dorită de orl-ce om de 
stat austriac consciențios ?

La acesta întrebare este greu, 
fdrte greu răspunsul. Cine scie ce 
va mai eși încă în cele din urmă 
din chaosul de interese și nisuințe 
contrare, ce’l presentă acjI parlamen
tul austriac?

Der pdte că nu vom remâne de
parte de adevăr, dăcă vom susține, 
că și în cercurile competente a stră

bătut convingerea, căreia i-a dat es- 
presiune alaltăeri un deputat din ca
mera vienesă, că numai printr’o îm
păcare a Germanilor cu Cehii se pdte 
crea o coalițiune trainică, care să fiă 
în stare a da o adevărată partidă 
de guvernament în Austria.

Cei dela cârmă văd acăsta, dăr 
ce fac și ce vor face?

Aici e problema cea grea, și 
decă Plener prin retragerea sa, a 
crecjut că va ușura, fiă și numai în
tru cât-va, eventuala ei resolvare, 
atunci a lucrat ca un adevărat băr
bat de stat austriac.

CRONICA POLITICA.
— 22 Iunie.

In cercurile politice din Viena a pro
dus mare sensațiă retragerea lui Plener 
de pe arena politică. La sfârșitul ședinței 
de alaltăeri a parlamentului austriac, s’a 
cetit scrisbrea lui Plener, adresată preșe
dintelui, în care îi face cunoscut, oă-șl de
pune mandatul, oa representant al camerei 
comerciale și industriale din Eger. In scri- 
sorea acăsta se (fio© • „Formarea unei ooa- 
lițiunl din partidele moderate, a întâmpinat 
fiasco. Fiind-că eu m’am luptat din tăte 
puterile în ultimii doi ani pentru realisarea 
acestei idei politice, și fiind-că înoercările 
acestea s’au zădărnicit, aflu de consult a 
me retrage din viața parlamentară, din care 
oare causă îmi depun mandatul14. Plener a 
representat numita cameră, din 1873 înce
pând pănă acum. In timpul din urmă el a 
fost și ministru de finanțe și șef al par
tidei stângei germane unite, care seim, că 
a eșit dm coalițiune în urma conflictului 
în cestiunea gimnasiului din Cilii. Plener 
era încarnat dușman al Cehilor și a tutu
ror naționalităților negermane din Austria, 
față de cari nu era nici c’un percent mai 
bun, decât șoviniștii unguri din guvernele 
ungurescl față cu naționalitățile nemaghiare. 
Ungurilor le pare râu de retragerea lui 
Plener, căci au pierdut un bun prietin și 
consoț în nedreptățirea și prigonirea na
ționalităților din monarchiă.

O telegramă din Constantipol dice 
oă pășirea pretensivă a Bulgariei față de 
Porta, a făcut rea impresiune chiar și 
asupra acelor reprcsentanțl diplomatici, 
cari au o deosebită simpatiă față cu Bul
garia. Guvernul otoman a aflat ocasiune 
de a face atent pe cabinetul bulgar la 
marginile pănă unde pbte merge Bulgaria 
față cu Sultanul suzeran.

*
Din Sofia se telegrafieză, că autori

tățile turcesc! au oonfiscat tote năile și 
barcele de pe rîul Varda, ca astfel să potă 
împiedeca legătura insurgenților de pe am
bele maluri. Insurgenții s’au refugiat în 
Babula Pianina, unde au loc de convenire.

O soire telegrafioă din Belgrad spune, 
că guvernul serbesc a trimis pe comisarul 
din Serbia veche BrankovicI, și pe doi 
oficerl de stat-major la Pristina și Ueskueb, 
ca să stabilăsoă măsuri militare cu autori
tățile și oomandele turcescl. „Male No vine u 
(jioe, că cercurile diplomatice din Belgrad 
iau în serios cestiunea macedonănă și sunt 
oonvinse, că acăsta va trebui discutată de 
un Congres internațional.

„Corespondența Politică11 află din 
Constantinopol, că Porta ar fi informat în 
mod ofioios pe ambasadorii celor trei pu
teri de intențiunea ei de a adopta în esența 
sa proiectul de reforme pentru Armenia, 
cu singura reservă a numirei comisarului 
superior al acestei provinoii, fără confir
marea puterilor.

*

Din Londra se telegrafiază, că parla
mentul engles se va disolva, dăcă pănă 
Sâmbătă se vor sfârși desbaterile.

Cela comună.
Ședința din .? Iulie n. a representanței ora

șului Brașov.
Brașov, 4 Iulie.

Primarul substitut deschicjend ședința 
împărtășesce, că direcțiunea drumului de 
fier din Glușiu, la cererea comunei Brașov 
de a S9 modifica mersul tramvaiului, a răs
puns negativ. Cursele spre Nou nu se pot

FOILETONUL „GAZ. TRANS*

*) Seht, wie gross ist sein Bemuhen,
Um denWlachen zu erziehen,

Ihn zu bilden und zu lehren,
Zu Andern ihn zu bekehren, 

Die im Reich der Volkarschaften
Bluhen in den "Wissensohaften.

**) Was der Pesther Wlaehe that,
Um der Wissensohaften Saat 

In seine Schul einzufuhren,
Und die Sprach’ zu kultiviren,

Das urtheile jedermann,
Der die Sach’ am besten kann.

Societatea femeilor române din 
anul 1815.

De 0. Lugoșianu.
(Fine.)

întâmplarea a făout să ne oadă în 
mână o broșură de 24 pagine întitulată: 
„Present de anul nou. Domnilor și Dom- 
nelor, cetățeni și cetățene de națiune ro
mână din Pesta, oferit în săra de 31 De
cembre 1819 de PetrovicI*.  Este o odă ti
părită la Buda în tipografia Universității*).

Oda începe prin a aduce laude Ro
mânilor, cari au sciut să se arate viteji în 
tote vremurile grele din trecut, și-i îndămnă 
a fi recunoscători împăratului Francisc I, 
căci cjice autorul acestor versuri:

„Vedeți cât de mare silință îșl dă, ca 
eă educe pe Român, să-l formeze, să-l în
vețe și să-l facă a ajunge pe celelalte po-

*) Neujahrs-Geschenk den Herrn und 
Frauen Biirgern und Biirgerinnen walachi- 
scher Nation zu Pesth, am Abend des 3 l-ten 
December 1819 dargebracht vom Petrovitsch 
K. P-r. Ofen gedruckt mit Konigl. ung. 
Universitătsschnften. 

poare din Imperiu, cari înfloresc prin sci- 
ințe“ *).

Arată după aceea, ce sacrificii! au fă
cut Românii din Pesta pentru a introduce 
sămînța sciințelor în școlele lor și a-șl oul- 
tiva limba**).

Broșura acăsta ne aduce amănunte 
forte însemnate asupra constituirii unui 
fond școlar, din oare să se clădăscă și să 
se întreție școli pentru Români, Sârbi și 
Greci; aici vedem cum gândirea pentru 
cultivarea nămului a început a stăpâni pe 
orl-ce Româncă cu dare de mână din Pesta, 
și cum, cu un an înainte, trei-decl și trei 
de femei de aci s’au constituit în socie

tate*).  Scopul societății, aflăm mai departe, 
era de a termina clădirea începută deja de 
împăratul Francisc I și destinată pentru 
șcăla copiilor de ritul grecesc neunit; fiă- 
care dintre societare îșl lua sarcina de-a 
contribui în tot timpul vieții, după puterile 
sale, pentru mărirea fondului școlar, din 
care să se întreție șcăla, să se plătăscă în
vățătorii și să se dea stipendii tinerilor, 
cari s’ar distinge la învățătură.

In nota dela finele broșurei repro
dusă de autor din Ofner Zeitung Nr. 89/90 
1817 găsim date și mai preoise ou pri-

*) Als neulich kaum vor einem Jahr
Der grosse Zweck entiăthselt war, 

Wozu man sucht Gelderquellen,
Um die Sohulfonds zu bestellen 

Durchdrang sogleich der Edelsinn 
Jedwede Pesther Bomerinn.

Bewusst ist es ja liberali,
Das drey und dreyssig an der Zahl 

Ihrer siud, die sich gesellten,
Und einen Verein bestellten;

Zweifelst doch an dies Bereitung, 
So sieh’in die Ofner Zeitung f).
ț) Aici se face alusiune la o dare de 

semă apărută în Gazeta de Buda Nrii 89/90 
1817, pe care autorul o publică în nota 
dela finele broșurei.

vire la acestă cestiune. Etă în resumat cu
prinsul notei:

Progresele satisfăcătore în tote ramu
rile instrucțiunii făcute de tinerimea șco
lară sub conducerea Inspectorului suprem 
și Directorului școlelor greco-orientale Uroș 
NestorovicI, au atras atențiunea naționali
tăților respective, cari au început să par
ticipe la sprijinirea școlelor. Așa, oă tăte 
stările ritului gr. neunit, fără deosebire, se 
întreceau prin contribuțiunl de bună-voiă 
să sporăscă fondul național școlar. Aceste 
intențiunl lăudabile le-au împărtășit și fe
meile. Româncele din Pesta, însuflețite de 
dorința de a veni în ajutorul culturei, au 
format o societate și s’au obligat, în pu
terea unui Statut, să contribue fiă care anual 
cu o sumă anumită de bani.

împăratul, înștiințat despre acăsta prin 
deputațiunea administrativă a fondului șco
lar, nu numai oă încuviințeză formarea so
cietății, der le adreseză cele mai mari laude 
prin acea deputațiune. Membrele societății, 
puse în cunosciință despre acesta, fură pă
trunse de o viă reounosciință și, pe basa 
statutelor aprobate acum, procedară la ale
gerea unei Presidente. Se alese Elena Gra- 
bovszky, pentru meritele sale netăgăduite 
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înmulți, fiind-oă nu are destule locomotive 
la disposițiune.

Cu acâstă ocasiune d. C. Fabritius și 
alțl vorbitori au constatat, că fără de nici 
o cerere direoțiunea a fost gata de a pune 
la disposiția celor ce visiteză teatrul un
guresc de aici un tren dela Brașov la Să- 
cele, care plâcă în totă cjiuâ, când e re- 
presentațiă, noptea după 10 6re de aici, dâr 
când e vorba de-o cerere a orașului în in
teresul tuturor locuitorilor lui, răspunde, că 
nu p6te face nimic.

Mai departe spune primarul, că în 
Scheiu unii făcători de rele au stricat fân
tânile publice și apa a ours totă nbptea 
din acuaduct. Din aoest incident magis
tratul va adresa un Apel cătră popora- 
țiune.

Dr. Lurz interpelâză, cum vine de res
tauratorul Erdelyi ooupă loc din promenadă 
fără a fi primit condițiunea de a plăti 200 
fi. taxă anuală ? Primarul promite a răspunde 
în ședința proximă.

ț)eoe membri fac propunerea de ur
gență, ca să se înainteze o representațiune 
la Ministeriul de justiția, și de agricultură 
pentru numirea unui al doilea jude de co- 
masațiă pe lângă cel actual, ca prin acesta 
procedura să mârgă mai repede. Se pri- 
mesce. Urmezăordinea cHlei-

Punct 1. Propunerea magistratului de 
a se controla socotelile cassei orașului pro 
1894 se primesce. Membrul C. Fabritius 
primesce la apelul primarului misiunea de 
a controla împreună cu un amploiat.

Punct. 2. Fiind resultatul unei lici- 
tațiunl prin oferte nefavorabil, se decide 
prețuirea din nou a obiectelor de vândut 
(mori și alte obiecte din dominin) spre care 
scop se alege o comisiune de esperțl.

Monument din incidentul mileniului.
La punct 3, o discusiuue forte lungă 

și interesantă a provocat hârtia, prin care 
ministrul-președinte br. Banffy cere dela 
comună învoirea de a se pune în vârful 
Tâmpei unul din cele șâpte monumente 
proiectate din incidentul serbării mile
niului.

Dr. C. Lurtz cjice, că dreptul de auto
nomia comunală e un drept prețios, care 
trebue păstrat și esercitat în mod conscien- 
țios fără considerare ou cine avem de-a 
faoe. Constatând, că nici în hârtia ministrului 
nici altfel nu să spune ce feliu de monu- ; 
ment voiesoe se ridice aici comisia din i 
Pesta, propune amânarea dicisiunei pănă când 
se vor da deslușirile necesare în privința 
acâsta și oonsiliul comunal va fi în stare 
să cunoscă întreg planul monumentului. 
Căci nu e indiferent pentru locuitorii Bra
șovului, că ce se va pune în vârful Tâmpei. 
Domnii din Pesta, după probele ce le-au 
dat și le dau necurmat despre șovinismul 
lor, sunt în stare să așecje pe Tâmpa și 
statua lui Kossuth și aoâsta de sigur nu 

s’ar uni cu sentimentul publio al locuitori
lor Țării Bârsei.

Dr. A. Mureșianu epee, că basată pe 
dreptul ei autonomie representanța orașului 
trebue să spună franc, ministrului-președinte 
ceea ce vede și simte. După cât soim, în- 
tregei serbări a mileniului i-se dă un ca
racter esclusiv maghiar și și monumentelor 
din cestiune li-se atribue numai scopul de a 
glorifica rassa maghiară domnitore. Aici, în 
mijlocul unui ținut, unde loouesc în mare 
preponderanță bașl și Români, nu este 
locul potrivit pentru ridicarea unui astfel 
de monument, țliarele maghiare spun, că 
pe Tâmpa s’a proiectat a-se așeeja chiar 
statua lui Arpad. Tot respectul de acâstă 
figură istorică, dârArpad este numai eroul 
Maghiarilor, și ce ar căuta statua lui în 
Ardâl, unde el niol n’a pus piciorul ? Dâr 
vor cjice cei din comisia din Pesta, prin 
eternisarea lui Arpad pe vârful Tâmpei s’ar 
da espresiune părerii lor, că acest stat este 
cucerit de Maghiari și prin urmare un 
stat național maghiar. Tocmai aici însă 
acâstă părere vine în conflict ou sentimen
tul public al Românilor și Sașilor, cari vor 
să păstreze statului caracterul său fireso 
poliglot și sunt oonscii, că în cursul vâcu- 
rilor ei au luptat alături cu Maghiarii pen
tru apărarea și conservarea lui. Alta ar fi, 
dâcă s’ar ridica pe Tâmpa un monument, 
oare să înfățișeze conlucrarea și apărarea 
comună a poporelor din Transilvania, ară
tând că la susținerea statului au contribuit 
în mod însemnat și națiunea săsâscă și ro
mână. Dâr tocmai contrariul se are îd 
vedere ou monumentul proiectat. De aceea 
vorbitorul propune, ca comuna să răspundă 
ministrului-președinte, că în împrejurările 
de față nu află consult a-i ceda locul ce
rut pentru ridicarea unui monument maghiar; 
ministrul, vrând a-șl realisa dorința, să-și 
alegă o looalitate mai potrivită, bună-oră 
in ținuturile ourat maghiare.

Advocatul Dr. C. Schnell nu consimte 
cu propunerile antevorbitorilor, nu le vede 
justificate. Mai bucuros ar vedâ, dâcă s’ar 
primi fără modifioare propunerea primăriei 
și a comisiunei permanente, de a se ceda 
looul cerut în vârful Tâmpei, susțiindu-se 
dreptul de proprietate al comunei asupra 
solului. Dâr în vederea, că planul monu
mentului nu e cunosout, faoe propunerea 
mijlocitdre, de a se enuncia, oă în principiu 
comuna se învoesce a ceda locul cerut pen
tru monument, însă rogă pe primăriă a cere 
o schiță esactă a monumentului înainte de 
deciderea definitivă. Amânarea n’ar fi la 
loc cu atât mai vârtos, că lucrările trebue 
să se îucâpă neamâuat.

Dr. Zakarias consimte cu antevorbi
torul în cele mai multe, dâr este pentru 
propunerea comisiunei permanente. Pole- 
misând ou Dr. Lurtz și cu Dr. Mureșianu, 
cjice, că chiar de s’ar pune pe Tâmpa sta
tua lui Kossuth — ceea ce insă nu se scie 

— fiă-oare cetățân din Brașov trebue să 
privâscă ou pietate la marele luptător al li
bertății, âr cât pentru conlucrarea Româ
nilor și a Sașilor la apărarea și susținerea 
statului, ce nu o nâgă, dice, că tocmai 
acesta ar trebui să fiă pentru ei un imbold 
de a primi cu simpatiă monumentul pro
iectat în mijlocul lor. In fine vrâ să arate, 
că serbarea mileniului nu ar urmări ten
dințe esclusiviste maghiare.

Dr. G. Lurtz scie forte bine, că ve
derile politice ale anetvorbitorului sunt 
diametral opuse și oă nu se vor pute în
țelege nici-odată. Er cât pentru propu
nerea d-lui Schnell, nu-o pote primi, oăcl 
dânsul nu pote adera nici in principiu la 
cererea comisiunei din Pesta, căol n’are 
încredere în ea și în tendințele ei. Nu e 
de loc sigur, că nu vor pune pe Tâmpa 
pe Kossuth, ori pe Arpad. Alta ar fi decă 
s’ar ridica statua lui Arpad și la drâpta ar 
fi statua eroului Sașilor din Țâra Bârsei, 
Mihail Weiss, er la stânga o figură istorică 
renumită a Românilor. Der atunci și ins
cripția ar trebui să fiă nu numai în limba 
maghiară, ci în tâte trei limbile, spre a 
simbolisa ast:el unirea tuturor națiunilor. 
Dânsul însă n’are încredere în tendințele 
celor din Pesta și de aceea este pentru 
amânare și lămurire a lucrului înainte de 
a vota.

Au mai vorbit d. senator Alesius în 
sensul propunerii magistratului, adv. Schnell 
și Dr. Mureșianu pentru propunerile lor și 
în fine din nou d. Dr. Zakarias.

După aceea s’a procedat la votare. 
Propunerea d-lui Lurtz, precum și propu
nerea d-lui Mureșianu n’au întrunit maio- 
ritatea. Propunerea d-lui adv. Schnell s’a vo
tat în fine cu-o neînsemnată majoritate.

*
P. 4. Primarul F. de Brennerberg 

cere a fi dispensat de facerea raportelor 
pe anii 1888 — 1894. Comuna deoide însă 
contrar și cere raporte scurte și neti
părite.

P. 5. Biuroului pentru străini să vo- 
tâză o subvențiune anuală de 300 fl. pe 3 
ani (1895—1897).

P. 6. Se primesce licuidarea prețului 
de cumpărare al locului dela capul uliței 
negre în sumă de 14,213 fl. 94 cr.

Cu acâsta ședința se încheie.

Din ciudățeniile nonelor reforme.
Aoum, că s’au răspândit în lume, or- 

dinațiunile referitore la esecutarea nouălor 
reforme bisericescl-politice, nu va fi de pri
sos a scâte la ivelă câteva ciudățenii, ce 
cuprind ele.

Și anume : Orele oficiose sunt indi
cate minunat. Fiind-că conducătorii de ma- 
tricule sunt de obiceiu persone, cari îm
plinesc și alte funcțiuni, precum: notari, 
solgăbirăi, primari etc., ordinațiunea minis

terială (jice, că orele oficiâse ale nouăi lor 
funcțiuni se estind pe întreg periodului ji- 
lei, adecă 24 ore. Ei, în sensul ordinațiu- 
nilor, sunt obligați a funcționa și <Țua și 
năptea.

Matrieulatorii pot să citeze, sub pe- 
dâpsă, pe orl-și oine înaintea lor, și pot se-i 
asculte. Arară de matriculă trebue se se 
facă și o copiă pentru archiva comitatului.

Titlul de „forendi" este a-se indica la 
fiă-care nou născut, cel de „nemeș" numa 
la dorință.

Nu se pot primi încunosciințări des
pre cașuri de nasoerl, decese, deoât dela 
persone trecute de 7 ani. Se lasă însă la 
buna judecată a matriculatorului, ca să cons
tate capabilitatea morală a personei, care 
face încunosciințare outărui cas de nascere, 
deces eto. Așa d. e., dâcă un băiat de 7 
ani merge la matriculator și-i anunță, că: 
„acjl nopte mama a oumpărat pe tărîțe un 
copil", atunci în cașul acesta matriculato
rului ’i stă în drept de-a trage ia îndoială 
capabilitatea psiohologică a respectivei per- 
sâne trecute peste etatea de 7 ani.

Dâr statul nu și-a uitat nici de tim
bru. Pe estrasele matrioulare trebue să se 
pună timbru de 1 coronă sâu 50 or.

Cașul de nascere este dator a-l aduce 
la cunoscința respectivului conducător de 
matricule : tatăl, mama, moșa, medicul, c’un 
cuvânt toți aceia, cari au fost de față la 
nascere, chiar și stăpânul casei.

Timpul în matricule se împarte în 
două zone: înainte și după amâcjl. Se pote 
scrie „12 ore la amâdl", âr alt-fel trebue 
să se scrie seu „înainte de amâjl" seu 
„după amâdl". Espresiunea „meciul nopții'-4 
nu se pote întrebuința, ea trebue esprimată 
prin „12 6re după amedl". Așa dâră, din 
punct de vedere al imatriculării, întrâgă 
vieța nostră decurge „înainte și după 
amâ.cjl".

Acum ceva interesant din legea des
pre căsătoria civilă. In cas de morte sâu 
de despărțire de bărbat, femeia numai peste 
10 luni pdte publica mortea, sâu căsătoria 
ei nouă. Astfel dâră femeile sunt condam
nate la doliu oficios, afară de cașul, deoă 
în deoursul acestor cjece luni a avut o 
nascere. Nu se pote publica căsătoria per- 
sânelor sub vârsta de 12 ani. Bărbatul sub 
18 ani și femeia sub 16 ani pot păși la 
oăsătoriă numai cu permisiunea ministrului 
de justiție. Atară de publicare, seu de ves
tire, numai în două cașuri se pote încheia 
căsătoria: 1) Prin dispensare dela minis
trul de interne, sâu dela primul funcționar 
administrativ și 2) Decă încheierea căsăto
riei este urgitată prin un morb, ce ame
nință cu morte.

De obiceiu dela vestire pănă Ia în
cheierea căsătoriei trebue să trâcă 3 cjile.

întru formarea societății, pe care o admi
nistra un an întreg. Ei îi urmă, ca Preșe
dintă, Maria Rozsa.

Acâstă relațiune cuprinsă în nota dela 
sfîrșitul broșurei, trebue să o considerăm 
6re-cum ca oficială, de vreme ce mai de
parte cetim:

„Deputațiunea administrativă a fon
dului national școlar de ritul greoo-neunit, 
îșl face o plăcută datorie, de a aduce la cu
noscința oelor-lalte comunități de acest rit, 
întreprinderea generosă a femeilor din Pesta 
de națiune română și a esprima în public 
mulțumirea sa pentru un saorifioiu atât de 
lăudabil adus trebuințelor școlei“.

Apoi face cunoscut numele femeilor, 
cari compun societatea. Ele sunt: Maria 
Rozsa, Helena Grabovszki, Ghatharina Gyika 
nobilă de Dezsânfalva, Pelagia Papakoszta, 
Juliana Pometa, Maria Derra născută no
bilă de Zettiry, Maria Nikolics (Președintă 
actuală), Catharina Grabovzski, Irene Raj- 
kovics, Juliana Iankovios, Elisabeth Kois- 
chor, Sophia Argiry născută Baronâsa de 
Horvâth, Rosalia Fejârvâry, Pelagia Manno, 
Sophia Vitâly, Anastasia Petrovics, Anna 
Keptenir, Juliana Sterio Zyssy, Maria D6- 
cso, Elisabeth Mutovszky, Maria Schuljov- 
szky, Dionysia Vitâly, Elisabeth Lemberg, 

Helena Maosinka, Maria Alexovics, Johana 
Theodorovio (soția preotului român de a- 
colo), Elisabeth Czvijan, Anna Malagetz, 
Catharina Lepora, Catharina Csaprâzy, So
phia Matso. Mai în urmă a aderat la acâstă 
sooietate și Maria nobilă de Puspoky din 
Oradea-Mare.

In fine Deputațiunea încheiă astfel re- 
lațiunea sa:

„Fie ca această esemplară predilec- 
țiune pentru cultura și ferioirea națională, 
să găsâsoă trecere și imitațiune și pre lângă 
alte femei cu gânduri bune din numeroa
sele comunități ale acestui rit! Fie ca multe 
dintre ele să adereze cu zel și statornioie, 
la acea sooietate, cu nobil scop, și astfel 
să-și câștige merite la recunosciința și cul
tura națională".

Cât va fi funcționat aoâstă societate, 
nu soim. In ce privesce întemeierea ei, este 
sigur, că ea s’a întâmplat eu doi ani cel 
puțin înainte de publicarea relațiunii amin
tite în Ofner Zeitung din 1817. Lucrul se 
pote vedâ ușor după Presidentele, cari au 
condus’o. Așaa vem în anul I societar Pre
ședintă pe Elena Grabovszky, în al II pe 
Maria Rozsa, și. în 1817 pe Maria Nikolics. 
Tote aceste sooietare erau Românce mace
donene, și credem de datoriă a revela fru- 

mosa lor conlucrare la opera cea mare a 
Românismului. Nu e mai puțin adevărat, 
oă în timpurile acelea s’a născut aci un pu- 
ternio curent național, care, prin tipărituri 
pe de o parte, er pe de-alta prin călăto
riile, ce boerii și negustorii țărilor româ- 
nescl făceau îu capitala Ungariei, a contri
buit în mare măsură la redeșteptarea nâ- 
mului românesc. Multă vreme Buda a fost 
pentru Principatele Dunărene legătura de 
unire ou țările cultivate ale apusului. Și în 
tipografiile de aci se editau o mulțime de 
cărți românescl, cari se desfăceau în țările 
române.

Un semn îmbuourător ne întâmpină 
la începutul secolului al XIX: trebuința, 
ce simte Românul de a scrie istoria tre
cutului său și a o face obștește cunoscută. 
Se soiu și sunt apreoiate după drâpta lor 
valora silințele lui Șincai și Petru Maior 
în acest sens.

Pornind din aceeași necesitate, au oău- 
tat și Românii Macedoneni din Pesta se-șl 
afirme naționalitatea lor una și nedespărțită 
de a Românilor din Dacia Traiană. Ast-fel 
între altele aflăm o încercare istorică a 
unui George Munteanu (Montan), oare ti- 
păresce în 1819 o broșură de VIII—{—29 pa- 

gine, întitulată: Scurtă istoriă a națiunei 
române din Dacia și Macedonia*).

*) Kurzgefasste Geschichte der Wla- 
chischen Nazion in Dacien und Macedo
nian, Vom Georg Montan, Gedruokt bay 
Franz Joseph Patzko 1819.

Lucrarea în sine n’are nici o însem
nătate, der lista de la fine a oelor, cari 
au ajutat la tipărirea cărții, ne dă o ideiă 
asupra personelor, ce alcătuiau eforia fon
dului soolar greco-orintal și asupra unor 
Români Macedoneni din Buda și Pesta.

uită acâstă listă numai în părțile, cari 
ne interesâză pe noi:

„însemnare de binefăcătorii protec
tori, cari cu zel patriotic pentru pro
movarea culturei naționale au încurajat 
edarea acestui opuscul prin sprijinul lor 
generos":

Consilierul Uroș Ștefan de Nestoro- 
vitz, Inspector suprem al scolelor naționale 
greco-neunite din Ungaria, Directorul pre- 
parandielor din Arad și Zombor (St. An
drei) și Vioe Președintele Deputațiunei (Efo
riei) fondului soolar... din Buda.

George de PetrovicI, Advocat, Direo- 
torul scâlelor naționale greco-neunite din 
Buda,... și Asesor în eforiă.
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„Brâneleu noului soiu de „preoți“. 
Cetim în „Hazânk“ de acjl, că ministrul de 
interne Perczel și-a sfărmat mult capul cu 
felul cum să fiă „brenele“ noului soiu de 
„preoțl“ după tipicul lui Wekerle-Csâky- 
Bânffy, După multă svereolire în drâpta și 
în stânga, ministrul a stabilit cu croitorul 
Spitz Bernât din Budapesta forma și esten- 
siune nouelor .„brene11, adecă a eșarpelor 
trioolore maghiari, ce au să le porte con
ducătorii de matricule, când încheiă căsă
toria. Ele vor consta din o lată fundă tri
coloră maghiară, care se sfîrșesce într’un 
ciucur. De sigur, că d-1 Perczel va fi re- 
suflat odată ușurat și cu suflet liniștit va 
merge la vilijeatură, mândru de începutul 
rnarei „epoce“ a reformelor bisericescl — 
păgâne.

— o—
Nou consilier ministerial. Monarchul, 

■ 4ioe •nMagyarorszăgu-, a numit pe fișpanul 
br. Gabriel Apor din comitatul Ternavei- 
marl, consilier ministerial în ministeriul a 
latere.

— o —
Noi conți și baroni. Aceea-șl fâiă 

aduce scirea, că afară de cei 4 magnați, 
numiți în urmă, Majestatea sa va numi, la 
propunerea lui Bânffy, încă 3 prinți și o 
grămadă de conți și baroni. Prinții vor fi 
numiți din membri familiilor Karolyi, An- 
drâssy și Festetich.

—o —
deducerea percentelor legale. Cu 1 

Julie n. c. a întrat în vigore legea, prin 
care percentele legale după oapitalele ne
plătite la timp, se reduc dela 6 la 6. Legea 
acesta se referă la cașurile, când oine-va a 
perdut un proces, prin care este osândit să 
plătescă c-ui-va un capital împreună ou per
centele de întârdiare dela timpul folosirei, 

:seu împrumutărei acelui capital. După noua 
lege, judecătoriile vor socoti aceste per- 
cente de întârdiare cu 5 la sută, âr nu cu 

■6, oum a fost pănă acum. De ore-ce însă 
noua lege se refere nu numai la datoriile 
private, ci și la cele publice, prin ea vor 
ave un avantagiu și contribuabilii, cari 
după darea neplătită la termin, în loc de 
6, vor ave să plătescă în viitor numai 51a 
.sută percente de întârdiare.

—o —
Furt în Ploești. „Tiinpul“ sorie, că 

un furt îndrăsneț s’a comis alaltă-ierl nâpte 
la Ploești. Nisce făcători de rele, întrodu- 
cendu-se în prăvălia d-lui Duțu R. Panțu, 
au spart casa de fier și au furat tot ce au 
găsit într’ânsa, și anume: 100,000 lei în 39 
hârtii a câte 1000 lei și restul în hârtii de 
■câte 100 lei. D-1 Mladoveanu, primul pro
curor al tribunalului Prahova, îndată ce a 
fost pus în cunoscința acestui îndrăsneț 

.furt, a telegrafiat poliției capitalei să oer- 

ceteze, de dre-ce se bănuesce, că ar fi 
amestecați și doi cunoscuțl spărgători din 
Bucurescl. De și pănă acum hoții nu sunt 
prinși, justiția se crede a fi pe ur
mele lor.

— o —
Bismarck bolnav. Din Friedrichsruhe 

se telegrafiâză, că prinoipele Bismarck se 
află greu bolnav. Lipsa de apetit e totală. 
Cei din jurul bătrânului ex-cancelor nu au 
mari speranțe la vieța lui. O scire telegra
fică din Hamburg cjice, că la sfatul medi
cului, Bismarck, de va mai trăi, va pleca 
la Gastin înainte de August.

— o—
Un oraș în flăcări. Din Lemberg se 

telegrafiâză, că orașul Glinihany din Ga- 
liția, stă în flăcări de alaltă-ieri. Orașul in
tern a ars total. Mai multe sute de familii 
au rămas fără scut.

—o—
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru re- 

gularea și conservarea unei mistuiri bune se 
recomandă cunoscutele prafuri Seidlitz ale lu 
Moli. Cutii originale 1 fi. bucata. Se pote că
păta dilnic. pri postă de cătră farmacistul A. 
Moli, iiferentul curții din Viena Tuch'auben 9. 
In farmaciile din provincia să se ceră prepara, 
tul lui Moli provădut cu marca de contravenție

Atentat asupra unui profesor 
român. Foia ungurâscă „Szabadsâgu dela 
Oradea-mare comunică următorea soire:

La Beiuș, după terminarea esamenu- 
lui de maturitate dela gimnasiul român gr. 
cat. de-acolo, steteau înaintea institutului 
comisarul ministerial dr. Finaly Henrik 
profesor universitar în Clușiu, direotorul 
suprem Nâtafalussy Kornâl, comisarul epis- 
copesc Paul Vela oanonic gr. cat. și pro
fesorii gimnasiall Vasile Stefanica și Dr. 
Florian Stan.

Pe când aoeștia conversau împreună, 
de-odată se aruncă între ei invețătorul re
format Szabo Kalman din Beiuș și, fără de-a 
dice un singur cuvent, dete profesorului Florian 
Stan mai multe lovituri puternice cu bâta 
peste cap.

In urma loviturilor, profesorului îi 
căc|u pălăria de pe cap și, plecându-se s’o 
ridice, sălbatecul atentator într’aceea din 
nou se aruncă asupra lui și-i trase încă câ- 
te-va lovituri cu bâta peste cap, așa că pro
fesorul a suferit grele vătămări. Apoi se de
părta ou cuvintele (rostite în limba ma
ghiară): „Bitangule, mișelule, Valah (le ni
mic, mi-ai oborit copilul, czine mintye*,  și 
alte asemeni ouvinte vătămătore de ondre. 
Profesorul vătămat, numai deoât a făcut 
arătare la judecătoria, cum și la autorită
țile confesionale ale bestialului dasoăl un
guresc, er comisarul ministerial Finaly a 
raportat despre acest cas la ministeriu.

*) Nume format dela localitatea Gra-
bova din Macedonia. Sufixul patronimic-„ski“

Soirea acesta o aduce și foia ungu
râscă „Nagyvărad“, care cjLe, că pe dascălul 
ungur îl chiamă Szentjobi Kâlman, âr nu 
Szabo Kalman, adăugând, oă pricina în- 
furiărei aoestuia a fost faptul, că d-1 pro

fesor Dr. Stan, a dat Aiului său o secundă 
din caligrafiă.

Ei bine acest ne mai pomenit soan- 
dal, s’a întâmplat în piâța publioă și nu 
s’au aflat la Beiuș nici’un gendarm, ori 
polițiști, cari pe periculosul atentator să-l 
fi închis imediat. Al doilea, trebue să cons
tatăm, că dascălul ungur șl-a manifestat 
și în aoâstă furiă ura sa de rassă față cu 
un „FaîaAu. Incuragiat de privilegiile, de 
oarl se bucură astăcfl elementele jidano- 
maghiare față de Români, dascălul ungur 
îșl va fi cugetat, că atentatul său asupra 
unui profesor „valah“ va fi privit drept 
merit din partea mai marilor săi și a so
cietății maghiare în genere.

Etă aceste sunt resultatele, ce le pro
duce sistematioa propagare a urei de rassă 
față cu Românii.

Ce s’ar fi întâmplat ore, dâcă un ase
menea cas s’ar fi ivit din partea unui în
vățător român ? De sigur s’ar fi pornit ime
diat cercetări în contra șcâlei și a supe
riorilor săi confesionali, âr atentatorul ar 
fi fost numai decât escortat între baionete.

Căletorâi prin Ardeal.
Făgăraș, 30 Iunie n. 1895.

Totă lumea scie, că Țâra Oltului este 
locuită de Români băștinași din timpurile 
cele mai vechi. Aici poporul român lo- 
ouesce mai în massă, oa ori unde. Singurul 
centru mai de ceva este Făgărașul, care 
însă, durere, așa este de strein și de pu
țin românesc, încât nici n’ai crede, oă el 
e capitala unui comitat curat român.

Făgărașul are vre-o 6000 locuitori, 
între cari sunt Români peste 2200. Sunt 
familii distinse, proprietari aleși, dâr inteli
gența de aici este mai desbinată dâră ca 
ori și unde. Dovadă împrejurarea tristă, că 
ori de câte-ori se începe ceva românesc, 
se gată cu fiasco. Este o petrecere română, 
ne copleșesc Jidanii și alții, cari îșl bat 
joc în orl-ce moment de noi. In adunarea 
municipală Românii sunt în maioritate, și 
totu-șl lucrurile decurg atât de slab, încât 
omului îi stă mintea în loc.

Românii din centru sunt desbinațl, 
cei din jur sunt indolențl. Unii, ca: Her- 
sânyi (Hersean), Kerestinyi (Cristian), 
Kapocsânyi (Căpucean), Bozdogi (Buzdu- 
ghină), Boer etc. etc. au lăcomit la blidul 
cu linte și aoum sunt cei mai turbați „pa- 
trioțl;“ alții din cărturarii dela sate voeso 
să le apuce drumul. Cum s’a putut ajunge 
la acâstă deplorabilă stare în Făgăraș, sin
gur Dumnecjeu scie.

Aici se fac cele mai mari isprăvi anti- 
române; de aiol se pornesce gona contra 
Românilor din comitat și noi ne visăm vi
sul cjilei d® mâne.

Dâoă cine-va constată aceste apari- 
țiunl durerose între făgărășenl, pune fiesoe- 
care vina pe altul.

Viâța românescă în vechia loouință a 
voevocjilor Negrești, e zero. Dovadă și oele 
două reuniuni de femei, una greoo-catol. și 
alta graco-orientală, cari deși vechi de ani, 
mai că nu le mai aucjim nici de nume, jcu 
atât mai puțin de vre-o ispravă de dai 
Dâmne!

Am âmblat trei sări de-arândul pe 
promenadă, și prin mulțimea preumblători- 
lor am aucjit vorbind românesce numai 
două persons 1 Nimic românesc, nimio na- 
ț’onal. Nici o firmă de român (afară de 
una, care jocă rola lui Juda și care este a 
Jidanului Sohul pe sub mână), nici un ro
tar, băoan, ori vre-un păpuc&r român; 
Românii de aici cumpără oțăt, ca să-și facă 
zamă, dela Jidani, și Jidanii mănâncă de 
pe costele Românilor carne friptă!

Aici e residența unui renumit Popa 
Radu Aron, care a outezat să numâscă 
Făgărașul „comitat de model!“

Este aiol și o societate de diletanțl 
români, care după ani de-arendul s’a trecjit 
din somn la anul nou 1895 cu faimosul d-n 
Șenchea în frunte, ca președinte. Acest 
onorabil s’a făout renumit din anul trecut, 
oând a tipărit invitările la petreoerea dată 
de studenții din Brașov în limba maghiară, 
prin ce a causat un scandal pentru toți,*  
âr pentru următorii studențl disgust de-a 
se mai apropia de Făgăraș. Președinte de 
diletanțl și asesor la sedria orfanală în 
Făgăraș!!

Aferim, acest domn român se teme a 
asoulta o melodiă română din musica ți
ganilor, și cu tote acestea e președintele unei 
societăți române de diletanțl. Și așa ceva 
e posibil în Făgăraș!

Mai am încă multe de spus despre 
aoest loc renumit, oa patria lui „dummer 
Kerl“, a căror revelare însă o las pe mai 
târcjiu. M.

Sciri telegrafice.
Viena, 4 Iulie. In ședința de erî 

a camerei Dr. Lueger a atacat vehe
ment dualismul și în genere pe jidano- 
maghiari. Ministrul conte Kielmann- 
segg a declarat, că guvernul se simte 
dator a susțină amicabilele relații 
cu guvernul maghiar. Sczepanowski 
combătu pe Lueger susțiind, că Un
garia e tare, er Austria di visată.

Viena, 4 Iulie. Din Berlin vine 
scirea, că marile puteri au admo- 
niat pe guvernul bulgar, ca să nu 
ațîțe cestiunea macedonenă.

Belgrad, 4 Iulie. Ministeriul 
ChristicI și-a dat dimisiunea.

Proprietar: Dr. Aurel Murețianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Michail de Witkovits, Advocatul efo- 
riei fondului școlar.

De Berits, grefierul eforiei.
Naum de Petrovitz, Cassierul-percep- 

>tor al scolelor naționale din Regatul Un
gariei.

Paul Nedokianszky, Cancelistul jurat 
al eforiei.

loan Theodorovits, preotul greco-neu- 
nit din Pesta și Asesor în Consistoriul din 
Buda.

loan Witkovits „
George Margo „
Ioan Emanuel Gyika de Dâsanfalva.
Ignat Stankovits, cetățân în Pesta și

Asesorul eforiei administrative a fondului 
-scolelor din partea stării civile și negusto- 
rescl a Iliriei.

Atanasie Grabovszky, al doilea Preșe
dinte al corporațiunii negustoresol, primul 
Epitrop al bisericii greco române neunite 
și Asesorul eforiei din partea cetățenilor și 
negustorilor Români.

Nicolae Rozsa, Asesorul eforiei din 
partea cetățenilor și negustorilor Români.

Naum Derra, cetățân și negustor.
Atanasie Pulievițs, cetățân și Epitrop 

școlar.
George Lazar „ „

Alesandru Lepora „ „
Anastasie Ziko „ „
Dintre negustorii români din Pesta au 

subscris următorii:
Ștefan Vitali, Naum Zembo, Naum 

Argiri, Constantin Argiri, loan Papa Costa, 
Nicolae Jancovits, Constantin Grabovzsky, 
Ioan Raikovits, Sterie Fardi, loan Barâty, 
Atanasie Scutari, George Macso, Anastasie 
Derra, George Vitali, George Czikb, Sebas
tian Oekonom, Naum Mutso, Nicolae Ma- 
lagets, Michail Csancsafy, Naum Gyon, 
Toma Kuischor, Constantin Derra, Stamo 
Pometa, Stoian Hagy-Petrovits, Naum, 
Bujukly, Petre Kazakovits, Dimitrie Mus- 
siko, Constantin Lazar, Michail Dritska 
oomptabil, Constantin Csaprazy, Michail 
Constantin, frații Gutta, Dimitrie Georgie- 
vits, Teodor Muty, Michail Sedsiny.

Etă acum și „numele văduvelor și ne- 
gustoreselor, cari s’au prenumerat pen
tru promovarea cnlturei națiunei româ- 
nescl“ :

Iuliana Pometa, Elisabeta Mutovsky, 
Maria Schuliovsky, Elisabeta Kuischor, Ana 
Keptenar, Maria Alexovits și Anastasia 
Wulpe (un nume, pe care nu-1 aflăm în și
rul sooietarelor).

Din Buda au subscris:

George Csappa, Dimitrie Csappa, Di
mitrie Bandy, Michail Pulja, Dimitrie Dia- 
mandi Kuzaku, Zacharia Karkaleky librar- 
editor românesc pe lângă imprimeria Uni
versității din Buda, loan Bozda direotor 
școlar în Buda și negustor la Balassa- 
Gyarmath.

Din cele relatate se vede, oă colonia 
macedonână din Pesta se ocupa esolusiv 
cu comerciul. Intre numele oitate găsim 
multe, cari și-au creat titluri neperitore la 
recunoscința Românilor prin sentimentele 
lor frumose patriotice și prin ajutorul, ce 
au dat la propășirea culturei naționale. Așa, 
sub acest raport, sunt destul de cunoscute 
familiile Mutovsohi, Muciu, Economu. Dâr 
dintre tote, aceea, care s’a distins mai mult, 
este fără îndoială familia Grabovschi,*)  oare 
a numărat mulțl și însemnați membri. Cel 
mai înfocat însă pentru binele națiunei ro
mâne era unohiul Mitropolitului Andrei Șa- 
guna, Atanasie Grabovschi. „El ducea o 
casă deschisă, și sta în relațiunl amicale 
ou persone înalte: cu episcopii, cu aristo
crații din Pesta și cu boerii din Buouresol, 
între cari cu deosebire familia Golesci- 
lor**) “.

In colecțiunile Aoademiei Române se 
află o broșură manuscrisă de 5 pagine. 
Este o odă în acrostich dedicată lui Ata- 
nasie Gabrovschi de cjLa sa onomastică, 
18 Ianuarie 1824. Pe pagina a doua se ce- 
țesce oa motto: „Fiește-căruia după faptele 
sale“. Literile dela începutul versurilor ce
tite de sus în jos ne dau numele autorului: 
„Ștefan PopovicI Ivațetor Romanesc î 
Pesta“ și numele sărbătoritului Maeoenas 
al Românilor: „Domnule Athanasie Gra- 
bovsci de Apadia“.

Autorul îl numesce patronul Româ
nilor și Sârbilor, și arată cum îu anul 1815 
a dat îmbrăcăminte la cei 12 învățăcei din 
scâla preparatâre dela Sânt-Andrei (Zom- 
bor), cum a îngrijit de biserioa și de scola 
românâscă din Pesta și cum, pentru tote 
aceste și alte merite, Curtea Imperială l’a 
făcut nobil de Apadia.

se datoresoe p6te faptului, că acâstă fami- 
liă va fi emigrat mai întâi îu părțile Po
loniei. Același lucru se pote (jioe și despre 
familia Mutovschi. Ce e mai mult, între 
societarele din Pesta găsim numele de Eli
sabeta Lemberg, probabil după localitatea 
unde se așezase acâstă familiă.

’*)  Popea (Nicolau), Arohiepiscopul și 
Metropolitul Andreiu Baron de Șaguna. Si- 
biiu 1879. Pag. 21.
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Foulard-Seide 60 kr.
bis p. 3.55 p. Zlîet. — japanefifd?e, djirtc*  
ftfcfje etc. in ben neueften Defpins unb ^ar*  
ben, fomie fdjmarje, tneijje unb farbige 
Henneberg-Seide non 35 fr. bis 
fi. 1^.65 p. ZTTet. — glaft, geftreift, farriert, 
gemuftert, Damaffe etc. (ca 2^0 netfcfy. Q)ual. 
unb 2000 verfdpb. ^arben, Deffîns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZTTufter 
umgebenb. Doppeltes 23riefporto narf) ber 
Sd/roeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg
2 (k. u. k. Hofl.), Kurieh.

Cursul la bursa din Viena.
Din 2 Iulie 1895.

lien ta ung. de aur 4% .... 123.15
Renta de cordne ung. 4% • ■ • 99.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 125.85
Impr. oăil. fer. ung. în argint41/2°/0 102.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.35
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.75

Imprum. ung. cu premii .... 158.25
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 146.50
Renta de hârtie austr.........................101.20
Renta de argint austr...................101 50
Renta de aur austr..............................123.90
LosurI din 1860 ........................ 157.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1079.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 489.75
Aoții de-ale Băncei austr, de credit. 406.80
Napoleondorî.................................. 9.62
Mărci imperiale germane . . . 59.371/2
London vista....................................121.20
Paris vista..................................  48.12'/2
Rente de corone austr. 4°/e. . . 100.50
Note italiene...................................... 46.121/,

Din 3 Iulie 1895.
Cursul pieței Brașov.

Bancnote rom. Camp. 9.56 Vend. 9.58
Argint român. Cump. 9.52 Vend. 9.59
Napoleon-d’ori Dump. 9.60 Vend. 9.62
G-albenl Onmp. 5.60 Vend. 5.65

■w
4K

#

Avis
Subscrisa are onorea a avisa On. Public, că negoțu 

Cil turte, ce există de mai mulți ani în Brașovul vechiu str. 
Lungș Nr. 3, cu mbrtea bărbatului meu nu sufere Ilici O 
schimbare, și îl voi continua ca și până acuma.

Tot-odată rog. pe On. Public a me onora cu cercetare și 
comande numerose, care le voi esecuta spre deplină mul- 
țămire.

736,1—6

Cu tbtă stima:
Fritzi Herter.

•vr

Giro-Conto 
la banca 

imp. germană.

Giro-Conto jjn i I Telefon 
U—---- j Vr. 18.

Cec-Conto la 
postă nr. 969. ---- II«---------- »

la banca 

Austro-Ungară. Casa de bancă
JACOB L. ADLER,

Brașov. Piața sare Xr. 1. Sibiill. 
cumpără și vinde monede, hârtii de valore, devise după 

cursul cj-ilei cel mai mare — respectiv© cel mai mic;
răscumpără fără nici o «letragere tot felini de 

cupone:
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă;
efectueză încassări de polițe, asignațiî, recipise, pe tote 

piețele Europei, cum și transoceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurT, monede pănă 

la 90%;
predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 

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

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

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei", institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăc]! aduc 53/4 interese; 

asigură fdrte ieftin ori și ce losuri la sorțiri cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649,12 ■ 50,
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Prafurile-Seidlitz ale lui Moll l
Veritabile numai, decă fiăeare cutiă este prove<țută eu marca de O 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa. M
Prin efectulti de lecuire durabilă alu Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- /A 

tățiloru celorîî mai cerbicose la stomachă și pântece, în contra cârceilorti și acrelei la sto- if 
machă, constipajiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoideloril și fjV 
a celorii mai diferite bole femeescî a luată acesta medicamentă de casă o răspândire, co /K 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Pretulu unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecătorescă. xs

Franzbranntwein și sare a lui
Wnnî+nkîîiu numni decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și 
VuiUdUlUI IlUllIdl, plumbulii lui A. Moli.

Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotat.il) alină durerile de șoldină și reumatismă și a altoru urmări 
recelă. Pretulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

J
CU C«3
de V

L>

Apă de gură-Salioyl a lui Moli.
(Pe basa de natron Acid-salicilicO)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și a* 
adulțl, asigureză i. cestă apă de gură conservarea sănetdsă și mai departe a dințilorfi. Pre- O 
țulă sticlei provejiute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin O

Farmacistului A. MOFF, Q 
c. și r. furnisoru altt curții imperiale Viena, Tuciilaulieu 9 Q 

Comande din provinciă se efectueză dilnicu prin rambursă poștală. ££
La deposits să se ceră anumită preparatele provecțute cu iscălitura și marca & 

de aperare a lui A. MOLL. y
Deposite în Brașovă : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victoru Roth, Fr. Kellemen și

8
f '<• uepublic HI Dra^UVU. ia U.-.LU1 ruiu. juruiiuo, vtviviu num, ii. iiciiomcii -px

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch &. Tartier, Fritz A\ 
y/ Geisberger. ‘ 22-52. W

Sosirea si Blocarea trmrilor ia Brașot.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul acoel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:
Trenul accel: 2 ore 18 min. după am.
Tienul mixt: 5 ore 20 m. după am^l. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul acoel.: 10 ore 19 minute sera.
3. Dela Zemesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 oră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 Ore 16 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.
Trenul mixt: 8 Ore 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d.am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța,
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 Ore 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat; 5 Ore 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 Ore înainte de ame^I.
Trenul aooel.: 2 Ore 19 min. după am,
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 Ore 5 min. diminOța. 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persOne: 3 Ore 5 după am.
Trenul mixt: 8 Ore 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 Ore 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persone 6 Ore 40 min. sOra.

’) Acest tren circuleză numai Joia, Dumineca și la sărbători.

II

A. Mureșianu
Brașovu, Terguiu Inului Nr. 30.

Acestu stabilimente este prove^utâ cu cele mai 
bune mi]loce tehnice și fiindh bine asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a pute esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale se primescu în biuroulu 
tipografiei, Brașovu Terguiu Inului Nr. 30, eta- 
2iulil I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTU ȘI COLORI.

CĂRȚI BE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTVTE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PB.0GRAMEJLEGA1TTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

.nt.VJTRt

REGISTRE șl IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

în lo-lă mătimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.prețurI-curențe și diverse

BILETE DE INMORMENTARî.
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Premimerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Saz. Trans/1
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

frotat.il

