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Brașov, piața mare Nr. 80.
Scrisori nefranoats nu Ba 

prizncsn. — Muuu»cripto nu bq 
rotrimet,

IHSE3ATE sâ primesc la Adml- 
nlstr&țltine în Brașov și la ur- 
mătirelo Birouri do anunaluri: 

în Viena : Jf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Kosse, A. Opyeliks 
Nachfolger; Anton Oppolik, J. 
Dannebcr, în Budapesta : A. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bcmat; în 
Bucureaci: Agcr.ce Havas, Suo- 
ouTsale de Boumnnie; în Ham
burg: Haroiyi & Liebmann.

Prețul Ir.GarțlunlIor: o acria 
garmond pe o colână H cr. și 
30 or. timbru pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Roolame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. adu 30 bani.

„Gazeta1* iese în trâ-care dL
AScnamente jemiu Austro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.« pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Peatru România sl străinătaie:
Pe un an 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără lu tdte otioiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. aoieotori.

Ahnnamrani jsniin Brașov 
administrați una a, piața ar o, 
Târgul Inului Nr. 30 otagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șdae 
luni 5 0,, pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
12 B., pa 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un esemplar 5 cr. v. a. 
s^u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inse.rțiuniie sun? 

a se plăti înainte.

Nr. 37. Brașov, Sâmbătă, 17 $9) Februarie 1896,

Condeiul simbriaș.
ii.

Brașov, 16 Februarie v. 
închipuiți-ve un conglomerat de 

afirmări false, care de care mai în- 
drăsnețe, de idei și păreri scâlciate, 
contracjicetore, lipsite de ori-ce basă 
principiară și de ori-ce cunoscința 
esactă a stărilor reale și presărate 
cu o lăudăroșiă de nesuferit la adresa 
personei proprie și a amicilor săi, 
și cu cele mai perfide insinuări și 
infame denunțări la adresa bărba
ților, cari nu consimt cu ei, precum 
și la adresa întregei obște națio
nale, și veți ave icona broșurei po
litice a lui loan Slavici: .„Tribuna 
și Tribuniștii“.

Cel ce va fi în stare se des- 
fășure atâta paciență, ca se-o ce- 
tescă pănă la sfârșit, îi va da fără 
îndoâlă testimoniul, că este produc
tul unui cap în adevăr sucit și mă
iestrit.

Înainte de tote trebue să cons
tatăm. că d-1 Slavici pârtă un con- 
deiă, care afară de angajamentul luat 
de a turbura apele într’o direcțiă 
seu într’alta și de-a intriga pentr’un 
scop său altul, nu cunăsce nici un 
fel de responsabilitate și nu simte 
nici un fel de pudore, nici față cu 
cele ce le scrie, nici față cu cei des
pre cari și contra cărora scrie.

Pe când scriea încă la Sibiiu, 
în „Tribuna", d-1 Slavici susținea, că 
are o „pudore literară". Acum se 
vede, că și-a perdut’o și pe acesta cu 
desăvârșire, căci cât pentru pudărea 
politică, seu cum o numim noi, „onore 
națională", i-a lipsit totdeuna chiar 
și conceptul.

P6te că acesta este a se datori 
și împrejurării, că d-1 loan Slavici, 
cum el însuși a declarat într’un pro
ces de presă al „Tribunei" „încă ca 
copil și-a pierdut consciința de 

rassă, obiclnuiudu-se a vede în om 
numai pe om".

Destul, că în broșura, despre 
care vorbim, loan Slavici aruncă cele, 
mai miserabile invective în fața tu
turor Românilor, pe cari nu i nu
mără între „amicii săi", și-o face 
acesta cu-o ușurință, ca și când s’ar 
juca cu-o minge, simțindu-se la adă
post acolo, de unde scrie, și decla- 
rându-se el însuși degagiat de ori-ce 
răspundere, când c|ice:

„Eu pot să vorbeso fără de reservă, 
fiind-că nu suni personal interesat în luptele 
politioe si nu fac parte din nici un partid 
politic, nimic nu risc și pe nimeni nu pot 
angaja, ori și cine mă păte desavua fără su
părare. (pag. 92)

Vedeți așaderă, că de causă I6n 
a lui George Sîrbu-cojocarul nici ha
bar nu are. De ce să-și frământe el 
creerii săi slabi cu considerațiunl 
față cu cauBa Românilor, când nimic 
nu- riscă, decă de dragul „amicilor 
săi", și ca se-și facă șieși reclam, 
spre a fi admirat de „Gură-cască", 
se presentă obștei române ardele- 
nescl, ca cel mai primejdios ignorant 
pentru causa ei.

Ei bine, un om, care scrie o 
broșură de 92 pagine despre sine și 
„amicii săi politici", înșirând numu 
și fapte ale lor și bruscând cu ei 
totă lumea românescă, ce și-a păs
trat încă mintea și convingerile sale 
sănătose, și care tot atunci declară, 
că nu i pote angaja, că ei îl pot 
desavua fără supărare, pbte fi ori și ce, 
numai om politic nu, pbte ave ori 
și ce intențiuni, numai aceea nu de 
a lucra cu consciința curată.

Câtă valăre politică se pbte 
atribui scrierei acestui oracul al așa 
cțișilor „Tribuniștl" va sci să judece 
fiă-cine, decă îi vom pune în vedere 
câte-va probe despre cunoscința is
torică, ce-o desfășură.

Basa, pe care ’și întemeiază 
Slavici tbte deducțiunile „politicei" 

încâlcite, pentru care cțioe, că a mi
litat de 12 ani împreună cu amicii 
săi, este, cum pretinde el, „politica 
dinastică". Acesta o esplică ast-fel:

„Tribuniștii" au soiut să vorbescă de 
interesele mari ale întregului nâm românesc 
și se fiâ cu t6te aceste propagatori oăldu- 
roșl ai tradițiunilor de neclintită alipire că- 
tra Casa de Austria".

Slavici susține, că acâsta poli
tică, a format „curentul represen- 
tat de „Tribuna" și pe basa ei s’a 
întreprins „acțiunea politică repre- 
sentată tot de „Tribuna". El face 
apoi deosebire între aceia, cari au 
mers contra curentului amintit și 
între aceia, cari au mers cu curen
tul representat de „Tribuna" „fără 
ca să-l înțelegă". Intre cei din urmă 
numără pe d-1 Dr. Rațiu și pe soții 
săi, cari n’au făcut disidență, și afir
mă, că aceștia n'au înțeles nici-odată 
cum „Tribuniștii" pot să facă mi- 
minunea - se vorbăscă de interesele 
mari ale neamului românesc și to
tuși să fiă propagatori ai credinței că- 
tră casa dommtbre.

Trebue să fiă cineva bătut cu 
leuca în cap, și să n’aibă nici o 
ideiă despre des voltarea nbstră is
torică, ca se susțină o asemenea ab
surditate, că numai „Tribuniștii" ar 
fi învățat pe Românii ardeleni să 
sciă uni datoria lor cătră națiune 
cu datoria lor față cu tronul.

Der Bărnuț și cu soții săi ce 
au făcut? Nu au jurat ei pe Câm
pul Libertății din Blaș credință Casei 
Habsburgilor. Și 6re să fi fost ei mai 
puțin pătrunși de interesele nea
mului românesc decât „Tribuniștii" 
lui Slavici?

Și ce însemneză a <}ice, că toți 
cei ce nu se numesc „Tribuniși" nu 
înțeleg a fi Români buni și tot-o- 
dată credincioși casei domnitore ?

In afacerea subsidiului bisericei ro
mâne unite. „Pest. LI.* de astăcjl publioă ur
mătorul comunicat, pe care-1 reproduoem din 
vorbă ’n vorbă: „Mai multe (jrire române 
lățeso faima, că guvernul a detras preoți- 
mei greco-oatolice subvenția anuală de 
30.000 fl. Față cu aoeste faime se asigură, 
că guvernul, din potrivă, a completat în 
mod favorabil ajutorul clerului, și că asem- 
narea sumelor nu s’a putut face pănă acum 
din causa întârcjierei aprobărei budgetului."

CRONICA POLITICA.
— 16 (28) Februarie.

Din Budapesta se anunță, că cei mai 
mulți membri ai episcopatului oatolic și-au 
anunțat deja participarea la conferența 
episcopală, oare se începe astăzi în palatul 
primațial. Absentarea și-au escusatjo pănă 
acum episcopii: Pavel, Lonhardt, Schuster și 
Hidassy.

*

Patriaricul sârbesc Branlcovicl a con
vocat sinodul episcopesc sârbesc la Carlo- 
veț pe diua de 5 Martie c. pentru alegerea 
episcopului sârbesc din Verșeț. Convocarea 
congresului pe luna Maiu, cum se anunță 
din Carloveț, cu greu se va pute faoe, de- 
ore-oe lipsesc mijlocele pentru acoperirea 
speselor.

*
Lui „Pol. Corr.u i-se anunță din Con- 

stantinopol, oă în cercurile diplomatice de 
acolo se vorbesce despre nisce pași, pe 
cari Porta ar ave de gând să-i întreprindă 
în cestinuea egiptână. Ar fi vorba, adecă 
despre aceea, ca Anglia să fiă scâsă cu totul 
din Egipt. Se afirmă, că o astfel de aoțiune 
în tot cașul ar fi de a-se atribui influinfei 
rusescl.

*
Din Constantinopol se anunță urmă- 

torele soiri de mare importanță: Murad 
Bey, oare de present se află în Egipt, și 
care fu osândit la mârte din partea Sul
tanului, a scris la adresa Padișahului o 
sorisore, în care îl provocă să-și reirayă în 
timp de 10 dd0 sentința, căol din oontră

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Resbunarea Eveî.
Povestire istorică de A. Berthold.

(Fine)

4.
Ddmna de Schulenburg, conform da

tinilor de pe atunol, insa-șl se îngrijia de 
gospodăriă ți bucătăria. Astădi era pentru 
ea cestiune de onore, având un Pspe la 
masă.

Ddmna de Schulenburg însă și în de- 
oursul ooupațiunei avuse timp, de-a vorbi 
ou Eva, oare ocupa la dânsa mai mult lo
cul unei prietine mai tinere, decât al unei 
servitore. Și dama nu avea să regrete, oă 
ea, când fusese în Berlin, luase la sine pe 
Eva. Ambele merseră apoi la Breslau și 
râmaseră acolo pănă ce înoepti resbelul. 
Domna de Schulenburg îșl aduse atunci 
aminte, că prințul Piocolomini, unchiul ei, 
este comandant al fortăreței Brieg; deci se 
refugia la el, pentru de-a afla în apropierea 
lui scut contra nevoilor resbelului, care s’a 
început așa de pe neașteptate.

Pregătirile pentru prând o ooupară 
atât de mult pe dama, încât ea fu surprinsă 
prin reîntdrcerea generalului și a ospelui. 
Generalul merse în odaia sa de lucrat, er 
călugărul în odăia pentru ospețl, care i-se 
pusese la disposițiune...

Zander ședea la masă, cu oapul ple
cat și aștepta momentul în care sâ între 
paza în odaiă și să’l aresteze.

Fuga nu s’a putut realise, el a șovăit 
prea mult și n’a outezat să facă săritura 
desperată. Și când în fine voi să-o faoă, ge
neralul se îndreptă spre linia a doua de apă
rare, și pe acolo nici într’un cas nu putea 
să scape.

Se audiră pași în coridor. Cineva bătu 
la ușă.

La răspunsul lui Zander, întră Eva.
Eva inohise după sine ușa și se apro

pia de omul surprins.
— „N’am putut", d^s0 ea încet și cu 

ochii plecați la pământ, „n’am putut, să 
predau morții rușinâse pe bărbatul, pe care 
l’am iubit odinioră. Dâr să-mi juri, că omenii 
casei nu vor suferi niol o„ nenorooire prin 
tăcerea mea".

— „Iți jur, Eva. Cu femei și cu per
sons civile nu portă resbel Prușii".

— „Nu vorbi așa tare, ne pot audi. 
Aci pe țidula acâsta am însemnat tot oeea- 
oe i-am povestit domnei despre cunoscința 
ndstră de mai dinainte. Cetesce, pentru oa 
să nu te trădezi".

Zander luă țidula și o apucă pe Eva 
apoi de mână.

— „Mi-ai dăruit viăța, Eva; viâța 
aoăsta nu are nici un preț pentru mine, 
dâoă nu-mi spui, oă îmi poți ierta — că 
mă iubesol încă".

Părea, că Eva luptă un moment ou 
sine. Privirea ei era ațintită la pământ.

— „Iți ierți Eu — nu te urăsc! Os- 
pele e asoeptat în sufrageria".

In proximul moment ea dispăru.
Zander desfăcu în mod mechanic ți

dula și oeti. Eva sorisese pe țidulă, că ea 
a făout cunosoință ou el în Westfalia, oând 
era înoă noviț. Părinții ei ar fi trăit pe 
atunci în Westfalia, în orașul Miinster.

Eva il mântuise, îi iertase! Așa dâr 
și acum îl iubea! Era aprope să esolame 
de bucuriă!

Der trebuia să facă față seriosă, și 
să mârgă la prinoipele, unde era aștep
tat ■ • • •

Săra îl oonduse însuși generalul Pio
colomini pe ospe pănă la marginea forti- 
ficațiunilor, pentru oa să se pâtă furișa în 
întunereo printre anteposturile prusiane. 
Eva nu mai văduse pe Zander.

Acesta îșl luă rămas bun dela gene
ralul și dispăru prin întunerec. O 6ră mai 
târdiu Btetea el erășl în oasa țărănesoă din 
Mollwitz, înaintea regelui Prusiei. _  _

„Asaltul surprindător asupra fortăreței 
Brieg" astfel scrie un martor ocular al ce
lor ce s’au întâmplat, „se făcu ou oinol 
bataliâne din regimentele Grăvenitz, Fin- 
kenstein și Glasenapp. întreg oorpul de 
asediu stetea gata în tdtă liniștea la 10 
ore (în nâptea dela 4 Mai 1741). Tunurile 
de asemenea steteau gata, ca, în oas dâcă 
n’ar reuși asaltul, dușmanul să nu potă face 
o năvală perioulosă. Cu pedâpsă de morte 
era interdis fumatul și conversarea; foou- 
rile din tabără însă se întrețineau, pentru 
oa inimicul să nu observe nici o schimbare. 
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va avâ să-și asorie sie-șl urmările. Altă 
soire este, că prîm-eunuohul Sultanului a 
foat arestat cjilele trecute, împreună cu alțl 
enunohl, pe motiv că s’ar fi conjurat con
tra vieții domnului lor. Faptele acestea în- 
tr’atâta l’au înspăimântat pe Sultanul, în
cât el nu mai voesce să mârgă în 15 a 
lunei Ramazan in moșea sf. Sofie, după 
cum se îndatinau în tâte timpurile Sultanii, 
și pretinde să i-se aducă în palat reliquiele 
Profetului. Consiliul ministerial, însă nu 
voiesce se sciă nimio despre acesta și a 
deolarat, oă mai bine dimisioneză, decât să 
se espună mâniei poporului, care în faptul 
amintit ar vede o rupere și o ofensare a 
tradițiunilor. *

piarul bulgar „Progress'1 află din isvor 
sigur, că în Sofia au apărut agenți serbesci, 
cari încârcă de-a înrola âmenl tineri pen
tru roseola din Macedonia. La aoestea numi
tul Țar observă, că agenții aceia vor faoe 
un fiasco complet, deore-oe Sârbii nu au 
nici un drept asupra Macedoniei, și de 
aceea acțiunea lor nici nu pote ave vr’un 
resultat.

♦

Din Petersburg se depeșâză, că în 
25 c. s’au adunat acolo toți comandanții 
cercurilor militare din guvernamentale 
Rusiei, afară de comandanții din Moscva, 
Kasan și Finnlanda, cari însă de asemenea 
sunt așteptați. Se cjice, că ar fi vorba de 
însemnate disposiții militare. Guvernorul gene
ral din Kiew, oontele Ignatieff, și cel din 
Wilna, Oschcwsky asemenea i-au parte la 
adunări. După cum se anunță din isvor 
sigur aoestea două guvernamente vor înceta 
dq-a esista de sine stătător, și vor fi con
topite într’un guvernament general numti 
guvernament-Wolga, sub conducerea gene
ralului Baranoff.

Slavii și „partida poporală".

Foia croată „Agramer Tagblattu, or
ganul partidei lui Starceviol, într’un artioul 
de fond polemiseză cu „Pester Lloyd44 în 
cestiunea unei apropieri între „partida po
porală'1 si intre popărele slave, respective între 
naționalitățile din patriă.

„Pester Lloyd1* făcuse adecă „par
tidei poporale14 imputarea, oă se aliază cu 
naționalitățile și propagă panslavismul. 
Acestă aousațiune o făcu foia jidano-ma- 
ghiară mai virtos din incidentul, că „par
tida poporală14 a adresat o circulară oătră 
toți preoții din Ungaria de nord, prin ur
mare și cătră Slovaci, în care circulară se 
face provocare la programa „partidei po- 

u
La acestea foia oroată observă, că a 

vrâ să opresol desvoltarea programului și 
propagarea ideilor unui partid nou, acâsta 
în sine este o absurditate uriașe, care ca- 
racterisâză liberalismul unguresc. Ceea ce 
însă îngrozesce pe „liberali44 este ac
centuarea oircularei, oă doresce „să nu ră

Fiăcare dintre oele cinci bataliâne căpăta 
un anumit număr de scări. Cu ducerea și 
aședarea fiă-cărei scări erau încredințați câte 
trei soldați.

„Precis la 11 ore se așe^a-ră scările la 
acele părți ale fortului, unde nu erau legați 
butuci. Cu o iuțâlă nespusă se urcară sol- 
dații, tot câte trei odată, in sus. Cei din
tâi au fost prințul Leopold de Dessau și 
— Zander. Indată-oe ajunseră pe fortifica- 
țiunl, soldații se aruncară cu bajoneteie 
asupra pazelor, alergară la locurile indicate 
de Zander, puseră mâna pe tunuri, și prin
seră întrâga armată din garnisonă, înainte 
de oe și-ar fi venit acesta în ori.44

A saltarea neașteptată a fortăreței Brieg 
succese, făr’ de-a coeta vr’o perdere. Gar- 
nisânei i-se puseră condițiunl de capitulare 
forte favorabile. Oficerii fură puși pe pi
cior liber, pe cuvânt de onore, că nu vor 
fugi.

Prințul Piccolomini împreună cu ne- 
pâta sa plecară deja cjiua următore la bu
nurile sale din Boemia.

Eva rămase în Brieg ca fidanțata lui 

mână literă roârtă legea privitore la egala 
îndreptățire a naționalităților, oe s’a adus 
cu câte-va decenii înainte, ca statul să sa
tisfacă justelor și echitabilelor postulate 
ale naționalităților și ca legea, întru oât 
conține greșeli, să se reotifioe44.

Nu sunt ore aoestea principii grozave, 
întrâbă foia croată, în contra cărora tre- 
bue luptat cu fier și foc? Nu este 6re o 
agitațiune contra moralei și a eticei, când 
în circulară li-se spune mai departe Slo
vacilor, că „partida poporală nu oonsideră 
cu totul neîntemeiate plângerile naționali
tăților în contra maghiarisărei forțate și nu 
este neîndreptățită nici plângerea ce-o ri
dică în contra redactărei esclusiv în limba 
maghiară a hârtielor oficiose și a celor 
dela tribunal14. Orl-oine pote înțelege „se- 
ridsa44 scandalisare a patrioților cu gura 
mare ai Ungariei de adl în fața unor doc
trine ca acestea, prin cari se aooentuâză 
ducerea în deplinire a legei, ce tinde la 
împăcarea naționalităților.

Dâr, continuă „A. T.“, foia guvernului 
unguresc uită, că unitatea de limbă e nu
mai o ficțiune, oe niel-odată n’a esistat în 
Uugaria. Când partida poporală voesce să 
pună erășl Ungaria pe basele, pe cari a 
stat o muă de ani dela înființarea sa, îșl 
împlinește chiămarea, oa partidă conserva
tivă, în înțelesul cel mai nobil al cuvân
tului, er Ungaria prin acâsta își va do
bândi garanțiile esistenței, pe oarl liberalis
mul unguresc le-a subminat.

Cultivarea sentimentului național, 
după „Pest Lloyd14, duce la panslavism și 
ortodoxiă. In realitate însă, încheiă foia 
oroată, chiar acâstă cultivare a sentimen
tului național dă monarchiei unica garan
ția sigură de esistență, căci Slavilor li-se 
face printr’asta posibil, de-a se simți la ei 
ca în patria lor, și cu drept cuvânt Slavii 
pot Ji recunoscetori „partidei poporale^, pen- 
tru-că acesta i-a luat în apărare și a procla
mat desvoltarea lor.

Programul mileniului.

Alaltăeri a desfășurat ministrul- 
președinte Banffy programul detai
lat al mileniului în comisiunea pen
tru mileniu. Se 41°®) că acest pro
gram n’a prea mulțămit pe membrii 
comisiunei, mai ales după-ce br. 
Banffy a recunoscut, că n’a fost în 
stare a reuși la Majestatea Sa, ca 
monarchul se invite pe capetele prin
ciare străine.

Sub titlul de mai sus „Budapes- 
ter Tagblatl11 scrie între altele:

„Nicl-odată dela restabilirea constitu
ției n’a domnit în Ungaria o mai mare ne
încredere, nemulțămire și disordine, ca 
acuma. In cătrău vei pr'vi pretutindeni vei 
găsi raporturi nesănătâse și cari nu se pot 
susține. Administrația de sus pănă jos este 
atât de degenerată, încât trebue să se mire

Zander, despre a cărui iubire în fine totuși 
se încredințase, după-ce el îșl renofipețirea.

Desore sortea tinerei părenhl aminti
tul contimporan anunță următorele :

„Regele dete suboficerului Zander o 
compamă din regimentul staționat în Bres
lau. Deoreoe însă oficerii nou făuriți au 
totdeuna o grea posițiă, astfel el era cam 
necuviincios tractat din partea oelorlalțl 
oficerl, după-ce fu ridicat din clasa de jos 
la rangul da căpitan. E drept, că bătrânul 
prinț de Dessau făcea pentru el tot posibilul, 
și chiar și regele îl favorisa ou totă oca- 
siunea, cu tote acestea insă el se văflu si
lit în fine, de ași cere demisiunea.

„Regele îi încuviință rugarea, ii asem- 
nă o pensiune de două sute taleri, pe lângă 
alte emolumente, și ouartir liber pe oita- 
dela dela Magdeburg, unde Zander muri 
în adânol bătrânețe la a. 1792.44

(„B. d. U. u. d. W.“)
8. 

omul când odată drepturile cetățenilor nu 
sunt oăloâte în piciore. Țâra e sărăcită, dă
rile devin tot mai apăsătore, naționalitățile 
si confesiunile sunt sumuțate între-olaltă, 
parlamentul este nefructifer și numai o ca 
ricatură dela aceea ce ar trebui să fiă. Și 
guvernul n’are nici putere nici vatjă și se 
jocă ou el numai câți-va „ștreberiu, pe cari 
întâmplarea i-a adus la suprafața politică. 
Dâoă, cu tote aoestea, bunaînțelegere între 
națiuni și oorână nu s’a nimicit, este a se 
mulțumi numai acestor doi factori căci gu
vernele nostre în oei din urmă ani nu arare
ori au pus în nsic chiar și aoesta bună 
înțelegere spre a susține posiția lor ame
nințată. In asemeni împrejurări a întrat 
„națiunea44 în anul mileniului.

Spune apoi „Bud. Tag.“, că disposi- 
țiunea față cu națiunea e rea în țâră, se 
plânge, că propunerea de pace a lui Ap- 
ponyi a fost respinsă de guvern și întrebă, 
dâcă nu cumva acesta crede, că la 1 Maiă 
va dispărâ ca la o comandă indisposiția 
generală și va face loc mulțăinirei și bu
curiei ?

...Oer nici chiar programul festiv, oe l’a 
desfășurat br. Banfty nu pote fi oonsiderat 
ca mulțămitor... Vorbesoe apoi despre soă- 
derile programului, între oarl înșiră urmă- 
torele :

„Au fost desamăgițl opoeiționalii au
rind, că ședința festivă comună în noua 
clădire a parlamentului nu se va ține, cum 
a fost mai înainte plănuit, în presența Re
gelui, oi numai după ședință deputății și 
magnații se vor duce în palatul dela Buda, 
oa să aducă omagii Regelui....44

Asemenea i-a surprins și i-a supărat 
mult, că după program participarea armatei 
la serbarea mileniului este eschisă. Astfel 
„poporul vitez și cuceritor44 a lui Arpad 
va debuta la serbare numai cu deputați și 
cu oălărețl de banderiu, er nu cu soldați. 
Adevărat dice „Bud. Tag.44, că Ungaria, 
afară de honveȚ, nu posede o armată de 
sine stătătâre națională, dâr acesta e starea 
legală, pe care fiă-care trebue s’o aocep- 
teze, pe basa căreia putea să se stabilescă 
partioiparea armatei la marile festivități 
naționale.

Articolul se încheiă cu plângerea, că 
națiunea maghiară n’a meritat să serbeze 
mileniul său sub un guvern atât de păcă
tos ca al lui Banffy eto. etc....

Societatea pentru cultura profesio- 
rală a femeei.

Aznga, 27 Febr. n. 1896.
Domnule Director ! In Țua de 8 Fe

bruarie v. o. s’a înființat și aici o secțiune 
a „Societății pentru cultura profesională a 
femeei*, dându-i numele de „Carmen Sylva44, 
numele iubitei năstre scriitâre și poete.

Seria discursurilor la acestă adunare 
constituantă a deschis’o Elena Găvănescu, 
presidenta „Societății pentru cultura pro
fesională a femeei44, secția Bucurescl. Au 
mai vorbit apoi d-1 Mihăilescu, învățător în 
Bușteni, d-1 Bipânv, inteligentul învățător 
din Predeal, d-na K. lonescu, învățătorea 
acestei societăți eto.

Discursul d-nei Găvănescu, ascultat ou 
multă atențiune de adunare, este urmă
torul :

Domnelor și Domnilor,
E abia un an, de când s’a întemeiat 

„Societatea pentru cultura profesională a fe- 
m'eiu în Capitala mândră a regatului nos
tru, — acolo, unde condițiunile de viâță 
sooială dau voe gândirei femeescl a-șl lua 
drumul spre sfere mai înalte și mai senine, 
aoolo flic, s’a conceput idea unei asooia- 
țiunl femeesel, al cărei scop este indepen
dența femeei pe teren economic, fiind-că 
nu se scie astă-dl ce va aduce Țua A0 
mâne, să nu fim prinse de mreaja nevoilor 
și să încrucișăm brațele în fața desastrului. 
Aceste idei d’un viitor nesigur pentru sor
tea omenescă, în țările apusului, în Anglia, 
Germania, Amerioa etc., s’a căutat să le 
subjuge și să le înfrângă prin muncă.

Obstacolile, ce le întâlnea sooietatea 
nâstră direct său indirect, erau mari, și 
mijlâcele de luptă mici, forte mici, mai 
ales că femeea română cu greu o scoți din 

obiceiurile unor vremuri de tristă amintire 
pentru noi. A trebuit energie multă, răb
dare, și nădejde și mai multă.

La apelul nostru multe Dâmne și 
Domnișâre de inimă au răspuns în număr 
îndestulător pentru a pută înjgheba o gru
pare în jurul unui drapel, pe care stă soris 
idealul nostru: „Favaza viitorului e munca 
cu sirgumță*. Dâr strigătul nostru de adu
nare nu s’a autjit numai în Capitală; pu
terea lui a fost destul de mare, pentru ca 
să răsune cât de departe, trâmbițând tu
turor vestea asooiațiuuei, ce luase vieță.

Carpații, bătrânii CarpațI, cari în vre- 
mile negre ale neamului nostru, singuri au 
ocrotit românismul de sălbăticia dușmanu
lui, ei — martori neolintițl ai suferințelor 
și buouriilor strămoșilor noștri — nici de 
astă-dată nu și-au desmințit fala, pri
mind în sânul lor ideea pornită dela 
centru.

Aci, în valea înohisă de pisourile 
uriașe ale munților, boltită de azurul fru
mos al cerului și scăldată de șirâele cris
taline ale Prahovei, aoi, unde natura se în- 
fățișâză sub o formă deosebită, nespus de 
atrăgătâre, și unde vieța are mai mult 
farmec, aoi e locul prielnic și sigur, unde 
ideile mari și salutare prind și-și iau 
ființa.

Posta mi a adus Țlele trecute soirea 
întemeierei unei nouă secțiuni a „Socie
tății pentru cultura profesională a femeei44, 
— scire, care mi-a produs o mare bucuriă. 
Femeea română începe a gândi serios la 
posiția ei, preparându-șl ohiar terenul pen
tru luptă; îșl oțelesce armele de pândă, 
atât pentru vremuri grele, oând nenorocul 
ar deslipi-o de șeful familiei (bărbat său 
părinte), cât și pentru alte împrejurări.

De-acum sooietatea nostră, secția Bu- 
ourescl, va mai avă un nou tovarăș la 
muncă va ave sprijinul sooietății D-vostră, 
Secția Aznga. Prin danii făcute de per- 
sâne filantropice, prin representațiunl tea
trale eto. Societatea din Bucurescl a reușit 
a-șl forma un mio fond, ba chiar a putut 
deschide o șoolă profesională, unde fetele 
și femeile române să potă dobândi o me
seria în cei mai scurt timp.

D-vostră ca și noi și ca toți, de si
gur, cari au întreprins luorărl grele, dâr 
necesare, veți întâmpina dificultăți multe 
la început. Dâr nimic să nu vă desarmeze 
de curagiul, ou care a ți întrat în acțiune 
și oare vă face cinste. Prin comună înțele
gere și îndelungată stăruință, socotind de 
altă parte și sprijinul asooiațiunei din Ca
pitală, ve-țl atinge idealul, ce a ți avut în 
minte, când a-țl gândit la întemeerea so- 
cietăței, — ideal, de sigur, la care și noi 
gândim și la care trebue să tindă orl-oe 
femee, ce simte și gândesce ourat ro- 
mânesoe.

Anul acesta, sărbarea unui an de 
viâță a societății nostre, printr’o ferioită 
întâmplare, este imediat urmată de serba
rea înaugurărei unei filiale a acestei socie
tăți. Am fi prea fericite, dâcă serbarea ani
versarei a 25 de ani de vieță a societății 
ar coincide ou întemeerea a unei a 25 fi
liale a ei.

Viitorul ni-e necunoscut, el pote veni 
ou bine, seu cu rele, vremea desăvârșesoe 
spiritele și nevoia înlesnesoe mijlocele; noi 
să nu ne descurajăm și cu firma credință 
în munca ce depunem, să așteptăm viitorul,— 
viitor, în care ’ml plaoe a orede, că se va 
pute cjiee:

Din CarpațI și păn’ la mare
Dela Tisa ’n răsărit
Să cântăm cu mio cu mare:
Visul nostru s’a ’mplinit.

Mulțumindu-vă de deosebita cinste, ce 
mi-ațl făout, învitându-mă s’o presidez adu
narea D-vostră, vă urez din inimă isbânda 
cea mai desăvârșită, ce păte încorona o 
operă ca a D-vostră!

In fine s’a constituit oomitetul, ale- 
gându-se presidentă d-na Maria Bersan, 
soția d-lui șef al gării Predeal. Vice-presi- 
dente d-nele : Mana Igiroșanu și Sila Zam- 
firescu. Secretare d-nele: Zoe Mihăilescu și 
Elena Christescu. Cassieră d-na: K. lonescu.

Raportorul.
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Radele lui Rontgen și mâna împăra
tului Wilhelm. Cum se soie, mâna stângă 
a împăratului german e schilavă din nas- 
cere, și e cu muit mai mmă decât oea 
drâptă. „Figaro" din Paris aduce acum 
soirea aensațională, oâ împăratul a lăsat să 
i-se fotografeze mâna schilavă, cu ajutorul 
racjelor lui Rontgeu, și in urma acesta, pri
mind o iconâ curată despre defectul manei, 
medicii de curte au declarat, că sunt gata 
în tot momentul de-a opera mâna împăra
tului. „Figaro" observă, oă acesta este un 
motiv de căpetenia, pentru-ce împăratul 
Wilhelm se interesăză atât de mult de 
Rontgen.

— o—-
Zăpadă colorată. In părțile vestice ale 

Ungariei, mai ales în Keszthely, Șopron și 
Zombor, s’a observat alaltă-erl un feno
men interesant. Cătjend adeoă zăpadă, 
acăsta nu era albă, ci galbănă-castaniă. 
Pănă acum nu s’a constatat înoă, ce ar fi 
oausa acestui fenomen. Unii susțin, că ză
pada e amestecată cu nesoe bureți, ca și 
cum s’a întâmplat de multe-orl mai înainte; 
alții erâ-șl afirmă, că aci ar fi în joc fac
tori vuloaniol și cosmici.

— o —
Morte pe tren. Din Sighișoră se scrie, 

că tînăra soțiă a unui funcționar dela căr
țile funduare din Ibașfalău, cu numele Got- 
tschling, s’a suit pe tren la gara dela Ibaș- 
faleu, cu scopul, ca să mărgă la rudeniile 
sale din Sighișoră pentru a și căuta aici de 
sănătate, fiind-că era bolnavă. Pe tren ea 
-ocupă loc în secția menită pentru dame, 
unde soțele ei de oălătoriă îi făoură loc ca 
să se culce, vă<jăndu-o așa slabă. Femeia 
adormi, er când trenul se apropia de gara 
dela Sighișoră, soțele ei din tren voiră s’o 
deștepte; mai întâia o agrăiră lin, apoi o 
■strigară pe nume, er la urmă începură s’o 
scuture, cercând s’o deștepte cu sila, dâr 
n’a mai fost eu putință de-a aduce pe 
adorm’ta femeiă la consciință de sine. Ea 
era mortă. Sosind trenul la gara din Timi- 
șora, s’au chiămat medici, der nici aceștia 
nu putură da nici un ajutor. Cașul morții 
a fost adus la ounosoința bărbatului prin 
telegraf.

— o —
Ședința festivă a studenților români 

din loc, ce s’a ținut Dumineca treoută, a 
avut un venit curat de 163 fi. 35 er., menit 
pentru sporirea fondului bibliotecei. Dare 
de semă amănunțită vcm publica în săptă
mâna vii tore.

—o —
Erăși atentat cu dinamită. Lui „Ko- 

lozsvâr" i-se comunică, că un muncitor 
croat dela minele din Poiană, în comitatul 
Albei de jos, cu numele Iacob Staiduvar, 
aflându-se cjilele acestea în cârciuma femeii 
.Maria Mușca, a împușcat în looalul oârclu- 
mei de patru-orî cu patrone de dinamită. 
Urmarea a fost, că în urma sguduiturei 
cumplite s’au spart tâte ferestrile oârclu- 
.mei, vre-o nenorocire însă nu s’a întâmplat. 
Se oonchide însă cu tdtă probabilitatea, că 
respectivul muncitor a avut ca gând să 
arunoe în aer întrâga baracă, pentru care 
lucru și era deja pregătit. La el s’au găsit 
7 umplăturl gata de dinamită, 97 capsule 
ou dinamită și un fitil lung de 7 metri. 
Atentatorul a fost escortat la închisore in 
Alba-Iulia, unde se va face și oercetarea.

— o—
i’rințnl Boris — fără confesiune. 

Țliarul franoes „Figaro" afirmă, că sărma- 
nu1 prinț Boris de present este fără con
fesiune. Chiar și Țarul, cjice numitul 4,ari 
nu recunosce pe Boris ca aparținător bi- 
sericei ortodoxe, debre-oe el în depeșa tri
misă prințului Ferdinand spune apnat, că 
„generalul Golenitscheff-Kutusoff va asista 
în numele meu la ceremonia trecerei prin
țului Boris în sinul bisericei naționale bul
gare". Cum se seie însă, biserica bulgară 
este privită, ca șismatică din partea bise
ricei ortodoxe, la care aparțin Rușii, Gre
oii, Românii și Serbii. In conciliul ecume
nic din 1872 patnarcul Anthiniu VI a 
.anatemisat b'.serica bulgară, și singur ea, 

dintre tote bisericele orientale,'n’a căpă
tat sfâ itul mir. Prințul Boris de asemenea 
n’a fost miruit cu „adevăratul mir Bfănt 
ortodox", deci el, vrn??.jul, este de o 
parte pierdut pentru biserica catolică, 
dâr nu este primit nici în sînul bisericei 
ortodoxe, deci este — fără confesiune.

—o—
Vifor mare. Viforul dela Beclchere- 

cul mare, despre care am amintit, s’a 
oontinuat erl cu o vehemență și mai mare 
ca alaltăerl. O telegramă spune, că vân
tul a pustiit oase și a inundat căile cu 
năsip. Pe linia dintre Verșet și Cubin tre
nul s’a înglodat în năsip, — care acopere 
șinele cu un strat gros de trei metri, — 
rămânând acolo pănă astăcjl. Urmă apoi 
o nindre puternică, care face să sosâscă 
tote trenurile cu mari întârzieri.

Asentarea în comitatul Coșocnei se 
va faoe în ordiuea următdre: In cercul 
Cluși,-’iii la 5, 6 și 7 Martie; în ceroul 
Năd'lșJului la 9 și 10 Martie; în orașul 
Coșlocua la 11 Mart.; în ceroul Gelăului la 
13 șijl4 Martie; în al Huedinului la 16, 
17 și 18 Mart.; în al Almașului la 20 și 
21 Martie; în al Ormenișului de Gâmpiă 
la 31 Martie și 1 Aprilie; în al Tecei la 
7 și 8 Aprilie; în ceroul Modului Ia 11, 
13 și 14 Aprilie. Cu totul sunt citați la 
asentare 2949 tineri.

—o-—
Asigurarea Teatrului Liric. Societa

tea de asigurare Dacia-Română a plătit 
Zilele aceste d-Iui Maican suma de 195,000 
lei, drept despăgubire pentru dauna suferită 
de d-sa prin incendiul dela Teatru I 
din Buourescl.

—o—
Rentorcerea generalului Duchesne. 

Pilele treoute s’a făcut în Mars, ’.’a o pri
mire entusiastă generalului francos Duchesna, 
comandantului espedițiunei francase din 
Madagascar, cu ocasiunea rentdrcerei sale 
în patriă. Tntre altele este de amintit faptul 
marcant, oă după-ce Duchesne fu salutat 
de generalitate, și de prefect, se adresă că- 
tră el d-1 Flaissieres, primarul sodalist al 
Marsiliei, Zicend, că, deși dânsul (primarul) 
e contra 'armatei, nu pbte să nu salute și 
felicite în termini călduros! pe bravul 
general, în numele populațiunei entusiaste.

Coresp. part a „Gaz. Trans.“
Șintereag, 1896. 

(Fine).
Printre cei ce au sprijinit opera edi- 

ficărei bisericei nostre mai avem de amin
tit pe D-1 notar Traian Farkas ou soția 
sa Teresia Floth, cari au înfrumsețat alta
rul ou 4 candelabre de argint, er Constan
tin Blaga, tabelar în Brașov, de nasoere 
din Șintereag, încă a trimis 2 candelabre 
fbrte frumbse, preoum și două cruci de 
lemn forte frumbse. Const. Belciug a sol
vit pentru facerea tabernaoulului de pe 
s. pristol. Icbne frumose mai mari, în rame 
aurite, au donat Chirtoșiu George două, 
Ioan Coroianu cu soția sa Ana două, Va- 
siliu Terheșiu două, Ilie Miroea două, Iacob 
Boldijaru una, N. Ursu una, Ales. Galan una și 
alții încă alte 4 mai mici, dâr numele dona
torilor, nu se scie. InvăiitorI frumose pe 
pristol, pe masa de pregătire, pe tetrapod 
și alte trei măsuțe au donat: Ileana Bren- 
dea năso. Belciug, Candedia Belciug născ. 
Fagărășian, Maria Brendea, Karâcsonyi 
Ana, Susaua Făgărășian năso. Belcmg, 
domnișorele Luoreția și Eugenia Sigarteu, 
Regina Novac și Nastasia Ciompoieș.

Vasilie Drăgan și soția Doehia au 
dăruit un lustru și o cădelniță, Iosif Mu- 
ranschy un zar tare la portița de intrat 
în aula bisericei, Kis Jânos 4 țîțînl și oâr- 
lige tari pentiu aceeași portiță, er Michail 
Ventu a făout masa, de lemn de pe pris
tol, er soândurile le-a donat d-1 Iosif N. 
apoi Vasiiie Terhesi și soția ea Sofia două 
sfesnioe mari înaintea fruntarului iu preț 
de 6 fi.

Mulțămită se aduce și ou. preot Gr. 
Pop din Telciu și senatului biserioeso de 
acolo, cari au donat bisericei un rând de 
vestminte, mai departe d-lui Petru Fersedi 

din Minthiu și soției sale Sara, cari au do
nat bisericei 15 fi. și o coronă frumosă. 
Cu piă aducere aminte, amintesc pe ră
posatul Iacob Brendea, oare a donat bise
ricei câte-va jugăre de pământ, formând 
un isvor sigur de ajutorare pentru viitor. 
Asemeuea răposatul George Brendea a lă
sat la biserică 50 fi.

Nu se cuvine a uita nici pe tînărul 
preot Pompei» Făgărășianu, care mai tare 
a insistat și îndemnat poporul la edifica
rea biserioei, precum nici pe preotul bă
trân și protopopul Betleanului, Mihail Fă
gărășian, sub a cărui preoțiă de 34 ani, 
grijind de augmentarea banilor bisericesci, 
s’au edificat biserici frumbse atât în paro- 
chia matre Tăure, oât și în filia Șinte
reag.

Planul l’a făcut un Neamț, edificarea 
ârășl sub oonduoerea unui Neamț, frun- 
tarul de-asemenea l’a făout un Neamț, âr 
ioonele s’au piotat în Cracovia.*)

Un membru din comitetul bisericesc.

Oîvorțurâle în România.
Directorul Statisticei generale C. Cru- 

penski publioă în ultimul număr al Bule
tinului statistic general un interesant stu
diu asupra divorțurilor în România, pe 
basa constatărilor statistice dela 1864 și 
pănă la 1893.

Din aceste constatări resultă îna
inte de tăte, că numărul cererilor de di
vorț merge necontenit crescând. Acest număr 
era mare, înainte de codul civil. Nouăle 
forme ale Codului, mai grele decât cele de 
mai înainte dela auroritățile bisericesci, mai 
n ioșorâză oe e drept numărul divorțurilor 
totuși ele revin curând la numărul de mai 
înainte și continuă a spori regulat. In anul 
1889 ajunge numărul cererilor noi de di
vorț la oifra de 1866, âr a celor vechi încă 
nejudeoate 4780.

In comparațiă ou alte țări, divorțurile 
sunt destul de dese în România. In ce pri- 
vesoe în special orașul București, el ar 
veni, în privința divorțurilor, în primul 
rând dintre tote orașele din Furopa. Ast
fel în anul 1894 s’au făcut în Bucuresol 
963 de despărțenii la 10.000 de căsătorii, 
cam de a doua-oră atâta oât la Berlin, prin 
anii 80 Berlinul venind în acâstă privință 
îu al doilea rând după Bucuresol.

Orașul Sen Francisco din America în- 
treoe însă la rândul său de două-orl și mai 
bine Bucureștii. In anul 1875 au fost acolo 
nu mai puține de 2233 de divorțuri la 10.000 
căsătorii.

Deși în România populația orașelor 
faoe abia 17 la sută din total, în oe pri- 
vesce divorțurile, ele se împart în două ju
mătăți aprâpe egale pentru orașe și pen
tru sate. De unde ar results, că orășenii 
divorțeză de cinci ori mii mult decât sătenii. 
Ast-fel, în anul 1893, s’au însoris divorțuri, 
la 10,000 da căsătorii, 687 la orașe și 120 
la sate; anul 1894, 649 în orașe, 105 la 
sate. Pe când, der în oe privesce orașele 
din România aoeste sunt cele dintâiu la 
divorțuri în tâtă Europa, satele sunt la un 
nivel mijlociu.

Mai resultă din datele statistice, că 
femeile cer cu mult mai des divorțul decât 
bărbații-, aprope disparent este numărul di
vorțurilor cerute de amândoi soții, și a- 
câsta dovedesoe oât de neîntemeiată e 
temerea acelora, cari văd îu acest mod de 
divorț o primejdie oe trebue să aducă 
îmulțirea escesivâ a desfacerilor legale a 
căsniciei.

Numărul divorțurilor cerute de femeiă 
este de 2 și chiar de 3 ori mai mare decât 
cele cerute de bărbat. De alt-fel u,cesta se 
întâmplă în tote țările din Europe, afară 
de Norvegia și Scoția, unde în genere 
numărul divorțurilor e forte mic. Tot așa 
în Statele-Unite din America numărul di
vorțurilor cerute de femelă este de peste 
65 la sută.

Mai mult de 90 la sută din numărul

*, Rău destul, că la ast-fel de ocasiimi se 
ajutoră din banii poporului străinii, pe când avem 
uiăestrii, architecții și pictorii noștri. Autoritățile 
superidra bisericesci nu se gândesc la asta ?

— Red. 

divorțurilor se admit pentru cause vagi, oa 
„maltratarea de oătră soț" și mai ales „ne
înțelegerile în familiă" și chiar „moravurile 
rele" în afară de adulter, — pentru regi
mul dinaintea Codului civil ; âr sub codul 
actual „escesele, cruZimile și injuriile grave1*. 
Adulterul se invdcă în mai mare număr de 
soț împotriva soției, — și acâsta se gă- 
sesce în tote țările.

In fine se pbte admite, că e cu mult 
mai mare numărul căsnioiilor fără copii, cari 
se desfac, așa că copiii pot fi considerați 
ca o causă care opresce pănă la un grad 
ore-care dela divorț.

După durată, se vede că oele mai 
multe divorțuri se fac între soții, oarl au 
trăit deja împreună dela 3 pănă la 10 ani. 
Tot așa în Franoia, cele mai multe oăsă- 
torii se desfac după o durată de 5—10 ani.

Condamnări pentru „Manifest4.
(Telegrame part, ale „Gaz. Trans.“)

Bistrița, 28 Februarie. Preotul 
Domide, ca subscriitor al „Manifestu
lui", e condamnat la 7 dile închisore 
și 50 fl. amendă, eventual, în locul 
închiaorei, 70 fl. în bani.

Sibiiu, 28 Februarie. Dr. Rația e 
condamnat pentru „Manifest* la 10 dile 
arest și 100 fl. amendă.

Rubin Patița e condamnat la 
maximul pedepsei.

SOIRI ULTIME.
Viena, 27 Febr. Aici ae vor- 

besce, că cercurile politice dătătbre 
de ton găsesc, că programa mileniului 
lovesce în suveranitatea cortinei, din care 
causă mulțî se retrag de-a lua parte la 
serbări.

Viena, 27 Februarie. AstăȚi s’au 
început alegerile pentru consiliul co
munal de aci. Colegiul al III-lea are 
se alăgă 46 membri în consiliu, și 
este ftirte probabil, că tote 46 manda
te vor cădă în manile antisemiților. 
Agitațiunea decurge fărte viu, dăr 
în ordine și liberalii își legă puține 
speranțe de alegerea de astăcjl. Iu 
unele cercuri liberalii nici nu ^«can
didați și în mai multe cercuri peste 
tot se absțin dela alegeri.

Viena, 27 Februarie. La 4 bre 
în ttite cercurile■ sunt în ma

joritate, cu t6te aceste liberalii spera, 
că vor câștiga cele 6 mandate din 
centrul orașului.

Budapesta. 27 Februarie. Grupa 
maghiară a conferenței interparla
mentare a hotărît astăcjl se ia tote 
măsurile necesare, pentru-ca tote 
parlamentele terilor străine se ia 
parte la conferența interparlamen
tară, ce se va ține în 20 Septemvre 
c. la Budapesta. Spre scopul acesta 
deputatul Bionisiu Pazmandy a fost 
încredințat să plece deja săptămâna 
viitore și se cu triere ttite capitalele 
Europei pentru de a învita respecți* 
vele parlamente în personă. Paz
mandy, cum se asigură, va merge și 
la București pentru de-a îndupleca pe 
membrii parlamentului român, ca să ia 
parte la conferența din Budapesta.

Sciri telegrafice.
Viena, 28 Februarie. La alegerile 

comunale de eri, în colegiu al 3-lea 
au învins anti semiții în tote cele 19 
cercurî electorale.

Alegerea s’a făcut în liniște. 
Sera antisemiții au sărbătorit învin
gerea, cu care ocasiune lui Lueger 
i-s'au făcut mari ovațiuni. Bustul său 
a fost decorat cu lauri.

Lueger s’a esprimat, că acestă 
grandiosă învingere va fi pentru 
Badeni o învățătură.

Bozen, 28 Febr. Achiducele 
Albrecht Salvator a reposat.

Proprietar: Dr. Aewei

Redactor responsabil: GregoHta
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Revisie de

losurî gratis.

(D
10
10
(D

Promese la 
tote tragerile 

de loterie.

Comunicăm cu plăcere orî și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul ia bursa Viena.
Din 27 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% • • •
Renta de oordne ung. 4% • •
Icnpr. oăil. fer. ung. in aur 4*/2°/0 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4*/2% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri- rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavoue. '. 
Ixnprum. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr...................
Losurî din 860 ....................
Acții de ale Bănoei austru ungară 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de oorone austr. 4°/0. .
Note italiene.............................

122.20
98.80

124.-
101.65
121.50
96.80
97.—

154.—
142.—
100 95
101.—
122.20
147.—
992.—
412.-
375.75

9.57
58.97*/,

120.65
47.82 */2

101.40
42.70

C&arsul pieteâ Birașow.
Din 28 Februarie 1896.

Banonote rom. Camp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.49
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.56>/2
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.67
Ruble rusescl Câmp. 127.% Vend.
Mărci germane Cump. 58.60 Vend.
Lire turcesol Cump. 10.70 Vend. —.—
Scris. fono. Albina o°/o 100.75 Vend. 101.75

SuniM a se adresa subscrise, 
admânistratâună. In casui pw- 
blicârii uaui anastraciu mai maiSt 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de maHe-orî.

Admioistr. „Gazeta Trans.

Schutzmarke.

icatarile de stomaclin

cari au efectti escelentu în contra tu
turora boleloru de stomachu, sunta una 
medicaimee&tia weapemtfta de 
Bâg»să pentru ori-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirațiă cu mirosit greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
beuturT, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijloca apro
bata și sigura de vindecare.

La bolele indicate s’a constatata 
picăturile Mariazeller ca cela mai buna 
leacd, care confirmă sute de testimonii. 
Prețuia unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 40 Cfl’. Sticla îndoita 
de mare S’® cav Espediția centrală 
prin farmacistula GAEL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

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

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v a : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jelcelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Oberi. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jelcelius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

Avem onore a recomanda serviciile neutre în tdte afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:

Mm si vim monede de aur și argint, losurî, 
Iu hârtii de vaiore indigene și stre

ine,"“acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4ilei.
APnrilQTn QfîQllGTIPl 80% valbrea cursului pe hârtii de
AuUlllulIl dV dllulll I, valbre ale statului, scrisuri fonciare și priorități;

7O°/0 din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată.

Kescumpârăm fără nici o detragere totfeliul de cupâne.

EscooiB polițe comercile Mii uso
piețele Europei, cum și transociene. 

riihorom Phppnrî cu Prov*9ibne mici pe tbte piețele comerciale 
JjllUuldlu ulluullll europene și transociane.
TJnimim îl O TI im DPI aoc°felă, corent și bonificăm
1111111111 U 0 jJ Uliul 1 interese după învoire pănă la
Anifrupnm forte ieftin lnmnii 1& tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 
Aul&illdlll ori și cc lUulllI tru diferința cursului.

Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în 
pcsiție ori și ce hârtii de valbre a-le vinde, după cursul (filei. —

Suntem la disposiție de a da informațiunl și deslușiri specia
liste. — Convertim capitale plasate în efecte, cari aduc interese 
mici, în efecte cu interese mai mari.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și streină- 
tate în mod forte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană, a Băncei Ungare de eSCOinpt 
SÎ Schimb, suntem în plăcuta posiție de a fioalisa forte avantagios 
tbte transacțiunile de bancă.

i_

P. T. Avem onbre a-Ve aduce la cunoscință, că am Cum
părat ferestreul cu vapor aflător pe imtraviBamtraB „Al- 
fofiiaes44 din loc și împreună cu acesta ne ocupăm cu tot 
felul de comerciu de lemnariă, sub firma împrotocolată:

x a s o
"9

Cu conducerea acestei afaceri am încredințat pe membrul 
intern al firmei nostre, D-nul Mauriciu Venetianer, directorul de 
pănă aci al firmei fabricelor de ferestreu L. și Ch. Grossinger 
din Galiția.

Ținem mare deposit de tot felul de lemne, pentru construcții 
tăiete cu ierestreul și ciulite, scălldurî pentru mesari și 
dulgheri, fiețuri și șindîlî. Pe lângă asta primim comande, 
pentru lemnăria ferestrăită de orl-ce mărime, esecutându-le cât 
se pdte mai iute.

Canc&laiia:

Intravîlantul „Albinei.
Telefon W. 108

G iro-Conto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
Wr, 18.

Cec-Conto la 
postă nr.969

G iro-Conto 
la banca 

imp. germană.

ctaraijpera și 
cursul (țilei 
cimajperă 
cupâne;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă;

efectueză ÎBnesassări de polițe, asignațn, recipise, pe tote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de vaiore, losurî, monede pănă 
Ja 90%;

predă asignații pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fdrte 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 fonciare 
cu 5°/0. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei1*, institut de credit și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcți aduc 5% interese; 

asigură forte ieftin ori șâ CC losurî la sorțirl cu câștigul 
cel mai mic, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 

649:32 - 50.

vm«le monede, hârtii de vaiore, devise după 
cel mai mare — respective cel mai mic;
fără nici o detrag-ere tot felini de

Pi
oi o

pentru mușterii privați gratis și franco. (Caete CU MSOStre, cum nu 
s’au mai vădut pănă acum, pentru Ci’oitoi’i, nefrancate..

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peru vi eu și MoaSiinjr pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r,, asemenea pe., tru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri;. postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. - Asortiment forte liegnt de IHtDE N din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri tine și durabile pentru dame in colori' fârte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—44 11. T6te cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână, curată, 
nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, .=6 se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn.
Ilcposit permanent de postavuri peste milione florini, 

o’?' Trimiterea numai cu ramburse. ''Wn
m fnnnrinn cumP®rătoi’ii de agențl și rnamulari, care sub marca „Marfa lui Sti- 
nH llii linlifl kar°Lk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
UU IUI UUUU sui, njci o condiție marfă.

899.2—21.


