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Nr. 52. Brașovt, Lunl-Mar#, 7 (19) Martie

Cabmetulti Banffy șî constelația în 
camera magnațiloru.

BrașovO, 6 Martie v. 1895.
Peste puține 4^© se va începe 

în camera magnațiloru din nou dis- 
cuțiunea asupra celorO doue proiecte 
de lege bisericescî-politice, cari au 
tostu respinse de acestă cameră în 
tdmna trecută, adecă asupra proiec
tului privitorO la liberulu-esercițiu re- 
ligionarfi și asupra proiectului pri
vitorii la recepțiunca religiunei mo- 
saice

Precum se pare, guvernul!! Bânffy 
spereză, că va dobendi votarea aces
tor u proiecte de cătră majoritatea 
camerei magnațilorti, făcendu-se o 
modificare neesențială numai în pro- 
iectulu privitorii la liberul u esercițiu 
religionaru.

Scimîi, că magnații au combă
tută cu deosebire acelfi paragrafu 
despre egala îndreptățire a cel oră 
ce nu aparțină nici unei confesiuni, 
nevoindă se admită nicidecum „ne- 
confesionalitatea11. Acuma se crede, 
că decă 9e va șterge acestă para- 
gratii și va fi lăsată cestiunea ne- 
confesionalității în grija guvernului, 
■ca elO s6-o reguleze prin ordonanțe, 
se va pute stabili o înțelegere cu 
majoritatea magnațiloru.

In ce privesce însă paragralulă 
de trecere dela 'creștinismă la reli- 
giunea mosaică, care paragrafu se 
cuprinde în proiectulu pentru recep- 
țiunea EvreilorO, și este asemenea 
aspru combătută de oposiția cleri
cală, guvernulă nu vrea se scie de 
o modificare a lui și stăruie ca pro
iectulu să fiă primită en bloc.

Lucru firescu. că falanga evreo- 
maghiară nu se păte învoi cu-o mo
dificare a legei în sensulă amintită, 
căci tocmai la aceea țintescă ei, ca 
religiunea jidovescă se fiă pe deplină 
egalu îndreptățită cu cele-l’alte reli- 

giunî. Organulă loră „P. Lloyd11 cjice, 
că cestiunea trecerii libere dela o 
religiune la alta e punctulă decisivă 
ală egalității și susține, că negarea 
acelei cestiunl ar învdlve chiar o 
directă vătămare a religiunei ji
dovesc!.

Marea întrebare este acuma 
decă speranțele ministrului-președinte 
Banffy se voru împlini ori nu. Nouă 
ni se pare, că oposiția din camera 
magnaților!! nu numai că nu s’a slă
bită, dâr s’a întărită multă din 
tomna trecută, căci de atunci s’a 
înființată „partida poporala11 cato
lică și s’a începută pe totă linia 
lupta în contra legiloră bisericesc!, 
dându-se lozinca despre „revisui- 
rea“ lorii.

In asemeni împrejurări este forte 
greu a crede, că cabinetulă Bânffy 
îș! va pută câștiga majoritate. Nu-i 
va succede acesta nici prin noua 
tactică a oficioșiloră de a suspiționa 
pe Ferdinand Zichy și soți, că ar 
sta în legătură cu „ultraiștii român!11 
și cu antisemiții „creștinl-sociali11 din 
Austria.

Aceste suntu apucători prea 
deochiate și decă br. Bânffy nu dis
pune de alte mijloce de a-’ș! câștiga 
voturi între magnați, va face unu 
teribilă fiasco.

De geaba suntă și declarările 
prealabile ale pressei guvernamen
tale, că prin eventuala respingere 
înoită a proiecteloră din cestiune 
posiția guvernului nu va fi alterată, 
și că aceste proiecte voră face atunci 
erășl plimbarea la camera deputa- 
țiloră și înderetă.

Vede și simte orl-și-cine, că în 
casulă unei asemenea desastru ca
binetulă Banffy, care și așa stă pe 
o basa forte șubredă, ar suferi o 
sguduitură mortală.

Stările interne din Ungaria.
Intoleranța guvernului maghiarii față 

cu naționalitățile nemaghiare, pe <ji ce mer
ge devine totă mai mare, și se pote con
chide cu siguritate, că în aoâstă privință 
cabinetuliî Bânffy e hotărîtă a continua 
politica ministeriului de mai înainte, 4'cs 
ună diară vienesă. Deci plângerile Româ- 
niloră și ale celorlalte națiuni nemaghiare 
din Ungaria privitore la asuprirea națio
nalității lorii, niol decum nu suntă neîn
dreptățite. Ou tote că Maghiarii, lățescă 
prin pressa europână espunerl false despre 
stările interne ale Ungariei, totuși întrâga 
lume soie despre terorismul!! Maghiarilor!! 
față ou națiunile nemaghiare,'și nu se pdte 
denega faptulă, că în Ungaria esistă drep
turi numai pentru Maghiari său pentru cei 
ce voră să se facă Maghiari.

Dâr cu tote că partidele maghiare 
suntă una în ce privesce ura și terorismul!! 
față cu Slavii și Românii, totuși starea in
ternă politică în Ungaria e tristă, de3olată 
și trebue să ducă la nimicirea sistemului po
litică actuală. Crisa în Ungaria a devenită 
staționară. întregi! ministerulu Bânffy se 
clatină, și partida liberală e aprâpe de di- 
solvare. Baronul!! Ivor Kaas caracteriseză 
starea internă politioă a Ungariei dicendă, 
qă ducerea în deplinire a legiloră biseri- 
cescl-politice nu este altă ceva, decâtu es- 
tinderea luptei parlamentare peste totă 
țâra. Guvernulu voiesce să introducă că
sătoria civilă obligătore făr’ de procedura 
matrimonială. Cum vrâ elă să duoă în de
plinire legea materială, fără lege formală? 
Numai legea pote crea mandatulă judecă- 
toresoă. A crea însă mandatulă, pe oale de 
ordinațiune, ar însemna înoăloarea consti 
tuțiunei. Totul!! dovedesce, oă programul!! 
guvernului e o absurditate și e ireali- 
sabilă.

La ce gradă de confusiune a ajunsa 
starea internă a Ungariei, se pote vedâ și 
din aceea, că unQ organă ală guvernului 
maghiară pretinde directă întrebuințarea 
săbiei și a temniței contra preoțimei, oare 

agitâză. Partida liberală îșl susține încă po 
sițiunea în Ungaria, însă lupta a pierdut’o. 
Domnesce o zăpăoâlă completă, oausată 
prin politica terorismului, a intoleranței na
ționale și a corupțiunei.

Epistola Papei
cătră contele Ferdinandu Zichy.

Papa Leo XIII a adresată con
telui Ferdinand!! Zichy, șeful!! „parti
dei poporale11, o epistolă din inciden- 
tulu, că Zichy a încunosciințatu Pa
pei formarea „partidei poporale11 și 
înființarea unei foi catolice. Epistola 
Papei e următdrea:

Iubitulă meu fiu! Nobile bărbată !
Mântuire și binecuvântare apostolică! 
înaintea ta și a poporului maghiară e 

destulă de cunosoută cu câtă sîrguire și 
bunăvoință am urmărită totă ce s’a întâm
plată în timpulă din urmă în interesulă 
religiunei din Ungaria.

Ne-a durută fdrte multă, că causa 
catolică — care dela regele St. Ștefană 
a înflorită statornică în voi — este ataoată 
cu apucături așa de măestrite, încâtă a 
ajunsă aprope în mare perioolă. Din pri
cina acesta, parte în virtutea datoriei, oe 
emanâză din ofioiulă nostru apostolioă, 
parte din deosebita iubire, ce o simțimă 
față de voi, nisuimă din tote pnterile, ca 
se indemnâmă sufletele Maghiariloră spre 
apărarea sacramenteloru catolice.

Cu bucuria ve aducemă vouă laudă pu
blică chiar și de aceea, oă n’ațl lipsită mai 
multă a-ne sprigini în nisuințele ndstre; 
der mai virtosu ne-amu bucurată, că catolicii 
au făcutu o nouă grupare pentru a apera in 
parlamentulă țării drepturile sfintei biserici și 
splendărea religiunei Ungariei. Vă gratulămă 
apoi din adânculă inimei, că conducerea 
acestei grupări s’a încredințată ție, alu meu 
iubită fiu, și contelui Maurițiu Nicolau 
Eszterhâzy, acestui nobilă bărbată.

Epistolele vostre pline de omagii și 
de iubire, oenili-ațl trimisă (Șilele treoute, 
dovedescă, că ce voință deosebită vă oon-

FOILETONULU „GAZ. TRAN8.“

InțreprincJătorulU de pompe funebre.
Novelă, de Alccsandru Puschn.• - f *

Cele din urmă mobile ale intreprin- 
Zătorului de pompe funebre Adrian Proc- 
horoff, fură așeejate pe carulă mortuară și 
o păreche de cai închiarițl îlă duseră pe 
acesta pentru a patra oră dela Bassmannaja 
la Nikitskaja, unde se mută dimpreună cu 
întrâga sa familiă. După ce-șl încuiase ve
chea sa prăvâliă, lipi pe ușe o însciințare, 
de cuprinsul,!, că acea oasă este de vân- 
ejare, său de închiriată, și o porni apoi pe 
josă la noua sa locuință. Când se apropia 
de casa cea galbenă, care-i preocupase atâtă 
de multă f-.ntasia și pe care o cumpărase 
în fine cu o însemnată sumă de bani, Proc- 
horoff se uimi de-odată, din causă, că inima 
lui nu-i bătea de bucuria. Er când păși 
dânsulă peste noulă pragă și află noua sa 
locuință în cea mai mare disordine, suspina 
adâncă la amintirea vechei colibl, în care 
opt-spre-cjece ani de-a rendulă domnise în 
tote privințele cea mai perfectă ordine și 
certa pe ambele sale fiice precum și pe 
servitorea sa pentru întârdierea loră. După 

aceste apoi începu însu-șî, să așeeje diferi
tele scule la loculă cuvenită.

In curând ordinea fu restabilită. Sori- 
nulu cu icona Domnului, oglinda, masa, di- 
vanulă și patulă îșl ocupară în odaia din 
dărăptă ungherele destinate loră ; în bucă
tăria și în odaia de locuită fură așeejate 
obiectele industriale ale stăpânului, sicriurl 
de totă oolărea și mărimea, și dulapurile 
fură umplute cu pălării de doliu, ou man
tale și cu facle. De-asupra porții se ivi în 
curând ună scută, oare representa pe ună 
corpolentă Oupidon cu o făcliă înfășurată 
în mână și sub acestă scută se afla insorip- 
țiunea: „aici se vândă și se înfrumsețâză 
cosciuge simple și lustruite, ba să potă da 
și împrumută cosciuge și se reparâză cele 
vechi11.

Fetițele se retraseră în odaia loră, âr 
Adrian, după-oe-șl inspectâ locuința, se puse 
la ferâstră și porunci să i-se pregătâsoă nu
mai decâtă mașina de câiu.

Inteligentulă meu cetitoră scie, că 
atâtă Shakespeare, câtă și Walter Scott au 
presentată pe îngropătorii lord, oa pe nisce 
veseli și glumeți tovarăși, pentru-ca prin 
acestă contrastă să ne esoite și mai puter- 
nioă fantasia. Din respectă pentru adevără 
însă, eu nu le potă totuși urma esemplulă, 

și ast-felă mă simtă necesitată, de a măr
turisi, că oaracterulă întreprinzătorului nos
tru de pompe funebre era în perfectă ar
monia cu trista sa misiune. Adrian Procho- 
roff era de obiceiu tăcută și gânditoră. 
Numai din când în când era întreruptă tă
cerea acâsta a sa numai cu scopulă de 
a-șl dojeni fiicele, dâcă Ie afla stându fără 
ocupațiune și privindă de pe ferâstră la tre
cători — sâu dâcă marfa sa era cerută pe 
ună preță neașteptată din partea acelora, 
cari — din nefericire, une-orl însă și din 
fericire — aveau lipsă de ea.

Ast-felă și acum Adrian, stândă la 
ferestră și sorbindu-șl a șâptea câșcă de 
ceiu, era, ca de obiceiu, cufundată într’o 
melancolia adânoă. Dânsulă se cugeta la 
povoiulă, care înainte cu optă Z^e isbuc- 
nise tocmai în acelă momentă, când se în
cepuseră ceremoniile de înmormântare ale 
concediatului comandantă de brigadă.

Multe mantale de doliu fuseseră, din 
oausa acesta, fesțelite și multe pălării se 
stricaseră. Dânsulă se convinse deci, că erau 
de lipsă nouă cheltuell, de-ore-ce vechiulă 
său deposită de haine de doliu se afla în
tr’o stare demnă de compătimită. Spera să 
ia însă o frumosă și rotunj >ră sumă dela 
îmormântarea bătrânei soții a negustorului 

Truschin, care deja de-aprdpe ună ană sta 
pe marginea mormântului. Dâr bătrâna 
damă trăgea de mârte în strada Rasgulai 
și Prochoroff se temea, că moștenitorii aceș- 
teia, cu totă promisiunea loră, nu voră tri
mite la dânsulă din causa depărtărei și că 
se voră putâ înțelege cu cei mai apropiațl 
întreprinzători de pompe funebre.

Aceste sbuciumărl de minte fură fără 
de veste întrerupte printr’o întreită și franc
masonică ciocănire în ușe.

— „Cine e acolo?“ întreba întreprin
zător ulă.

Ușa se deschise și întrâ ună bărbată, 
în care deja dela prima vedere puteai re- 
cunâsce ună industriașă germană, care 
se apropia cu o față veselă de întreprin- 
Zătoră.

— „ScusațI, stimate vecine", Zise dân
sulă în acelă dialectă rusescă, pe care nu-lă 
puteai asculta fără de-a nu suride; „scusa- 
ți-mă, că vă molesteză cu visita mea... Dâr 
voescă cu orl-ce preță, să ve facă cunos- 
cința. Eu sunt pantofară, mă numescă 
Gottlieb Schulze și locuescă colo, în casa 
aceea, care se află tocmai în fața ferestri- 
loră D-Vostră. Mâne îmi serbeză nunta de 
argintă și viu să vă învită, pe D-Vostră și 
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duce pe voi în continuarea eminentei vob- 
tre activități. Amintiți în acestea și împre
jurarea, că sub titlulă „Fejărmegyei Napier 
ați fundată o nouă fdiă pentru promovarea 
soopuriloră credinoioșiloră catolici; și aces
ta o aprobămă cu bucuriă. Dâr după-ce tu 
și colegii tei nicl-odată nu vă veți abate 
dela sfaturile și autoritatea episoopiloră, 
țineți cu cea mai mare stăruință și la 
aceea, ce am prescrisă deja de mai multe- 
orl editoriloră de 4lare: adecă la iubirea 
de aprâpelui, la moderațiune în espresii, 
la atențiunea față de autoritățile lumescl, 
și în fine la deplina concordia cu episcopii, 
d&r mai alesă cu sfântulă Scaunii.

Și acum săriți cu curagiu și vitejia la 
aceea, ce vă demandă iubirea de patriă 
și splendorea religiunei străbune. Noi însă — 
pentru-ca Dumnecjeu, la rugarea patronei 
Ungariei, nemaculata Vergură Maria, să 
promoveze activitatea Vostră— trimitem cu 
mare bucuriă dinecuventarea nostră aposto- 
lioă ție, iubitulă meu fiu, nobilului bărbații 
Nicolau Maurițiu Eszterhâzy și tuturora 
acelora, cari cu voi dimpreună ni-au adre
sată epistola.

Roma, 6 Martie 1895, anulă XVIII 
ală guvernării nostre papale.

Leo XIII.

„Catolicii maghiari în Romania'1.
Sub titlulă acesta publioă „Budapesti 

Hirlapu dela 16 Martie ună articolă, în care 
se ooupă de sortea catoliciloră maghiari din 
România din incidentulă numirii noului 
episoopu latină din Buouresol Otto Zar- 
detti.

Zardetti ajfăcută — dice foia ungurescă 
— o călătoriă la Budapesta și a fostă pri
mită în audiență de primatele Vaszary. In 
legătură cu acâstă foiă ungurăscă se ocupă 
și de starea bisericeloră și confesiuniloră 
din România, apoi spune, oă Zardetti este 
celă dintâiu a cărui numire nu s’a făcută 
cunosoută din Roma pe cale diplomatioă, 
ci și-a înscințat’o elă însu-șl ministeriului 
de culte română, declarândă totodată, că 
vră se pășdseă în legături mai sirînse cu mi
nisterială română de culte și instrucțiune pu
blică.

„Opinia publică română — 4i°e n®11" 
dapesti Hirlapu — a întâmpinată cu osa
nale aoâstă faptă a lui Zardetti și urgitâză, 
ca în ministerială de culte să se organiseze o 
secția catolică. Dâcă s’ar întâmpla acâsta, 
atunol biserica catolică din România îșlva 
pierde independența și va fi pusă cu desă
vârșire la disposițiunea guvernului română. 
Ori și cine pote apoi să prevadă, care va 
fi, în acestă casă, situațiunea oatoliciloră 
maghiari în România. E lucru sciută, că în 
România nu suntă preoți catolici în numără 
suficientă, cari ar fi potriviți pentru a în
griji de interesele religionare ale oatolici
loră maghiari.

„Avemă informațiă sigură, că din cer- 

fiicele D-Vostră, să binevoiți a lua parte 
la prândă împreună cu noi“.

Invitarea fu primită cu bună-voință. 
Prochoroff ruga pe pantofară, să ooupe locă 
și să bea o ceșcă de ceaiu și, mulțămită 
minunatului oaraoteru al lui Gottlieb Schulze 
dânșii în ourând începură a conversa în 
modulă celă mai confidențială.

— „Cum vă merge cu industria D- 
V6stră?u întrebă Adrian.

— „Ah!“ răspunse Schulze: „Scii, 
așa; nu mă potă plânge, deși marfa mea 
e cu totulă de altă natură, oa a D-Vostră; 
ună omă viu pâte trăi și fără ghete, ună 
mortă însă nu pote fi lipsită de ună cos- 
ciugă“.

— „Forte adevărată P observă Adrian; 
„dâcă ună omă viu nu are cu ce să-și plă- 
tâscă ghetele, nu ’i se pâte lua în nume 
de rău, deci umblă desculță, der ună mortă 
săracă primesce la orl-ce casă ună oos- 
ciugău.

In acestă modă petrecură ei cât-va 
timpă. In sfîrșită pantofarulă se ridică și 
luându-șl rămasă bună dela întreprincjătoră, 
îșl reînoi invitarea.

(Va urina). 

ourl private s’a făcută, pe oale confiden
țială, întrebare la Roma, că nu s’ar pută 
aplica la episcopia din Buouresol ună preotă 
catolică maghiară ou rangă mai înaltă, în 
calitate de preposită, ori de episcopă titu
lară, oare apoi să se îngrijâscă, oa preoții 
catolici maghiari în numără suficientă, să 
se intereseze de afacerile religiose ale cre- 
dincioșiloră maghiari. Răspunsulă a fostă, 
că Curia va satisfaoe acestei dorințe, în
dată ce i-se va da espresiă din partea co
rului episcopescă, și va propune la postulă 
acesta ună omă potrivită.

„Credemă — finesce „Budapesti Hir- 
lap“, — că preoțimea superioră oatolică ar 
lucra forte patriotică și corespun4ătoră in- 
tereseloră bisericei catolioe, dâcă în direc
ția indicată ar face pașii neoesarl, — oăol 
dâcă d-lă Zardetti merge mai departe în 
direcția începută, atunol biserica catolică 
din România ajunge cu desăvârșire sub tu
tela guvernului română de culte, ăr acesta 
se va îngriji, ca pe preoții maghiari oato- 
liol să i suplinescă cu preoții gr. cat. de 
naționalitate română din Ungaria, și rorna- 
nisarea elementului catolică maghiară va fi 
și mai rapidă. Amă ajunsă la ora a două
sprezecea. E târdiu, dâr nu tocmai așa, ca 
negligențele de pănă acum să nu le repa- 
rămă în parțe“.

Câtă îngrijire de sortea Ciangăiloră 
din România!

SOIRILE mLEX s
5 (17) Martie.

Cum se respectă dreptulu limbii ro
mâne în afaceri bisericesci-scolare. Ună 
casă aprope analogă cu celă alu Episco
pului Popea dela Caransebeșă i s’a întâm
plată Consitorului română gr. or. din Si- 
biiu. In ședința com’siunei administrative a 
Comitatului Turda-Arieșă, inspectorulă soo- 
lară a raportată, că în afacerea posturiloră 
de preoți-învățători, Consistorulă gr. "or
din Sibiiu a trimisă numitei comisiuni ună 
rescriptă „în limba valahă.* Comisiunea a 
retrimisă rescriptulă cu provocarea, se i-se scrie 
unguresce, in „limba statului.LL Mai departe 
comisiunea a luată disposițiuni, ca învă- 
țătorulă gr. or. din Ghertană și învățăto- 
rulă suplentă din Ofenbaia să fiă opriți 
de a mai propune, deore ce nu au diplome 
de învățători. — Etă, d-le Szapâry, cum 
se respectă dreptulă limbei române în afa
cerile bisericesci-scolare și ce concepte au 
stăpânii dela guvernă asupra autono
miei bisericescl, cu care ai făcută atâta 
gălăgiă în dietă!

— o —
Coiiferența episcopiloru catolici. Car- 

dinalulu-primate Vaszary a convocată pe 
cjiua de mâne, 19 Martie, o conferență a 
episcopiloră catolici, cari, după cum se asi
gură, voră merge toți la Budapesta, mai 
alesă în vederea desbaterei din Camera 
magnațiloră a proiecteloră bisericescl pen
dente.

— O —
Exposiția Cooperatoriloru români se 

va redeschide la 1 Mai viitoră în grădina 
Cismigiu. După deschiderea exposițiunei se 
va distribui esposanțiloră, într’o Z de săr- 
bătore, recompensele oe ll-au obținută anulă 
trecută. Distribuirea se va face în presența 
A. S. R. Principelui Ferdinand, președinte 
de onore ală esposițiunei. n

— o —
Semiiiarulu românii din Lipsea. La 

18 Februarie, scrie „Timp.u, s’au închisă 
cursurile seminarului română din Lipsea 
printr’o serată dată de d-lu dr. G. Wei
gand eleviloră săi. Fiind-că unulă dintre 
seminariști, studentulă Dunker, care la esa- 
menulă depusă pentru dootorată a reușită 
magna cum laude, tratândă cu ună deose
bită talentă tesa sa despre: „Gramatica 
macedo-română de M. Boiagi“, d-lă dr. 
Weigand a ținută să ridice întâiulă toasta 
în sănătatea d-sale, căol a făcută să se dis
tingă seminarulă română și dorindă ca și 
ceilalți seminariști să se silescă a imita pe 
meritosulă loră colegă. La acestă toasta a 
răspunsă d-lă Dunker, mulțămindă atâtă 
d-lui Weigand, câtă și d-nei Weigand, că
reia mai cu semă i-se datorescă aceste ffu- 
inose serate. Au mai vorbită d lă Sakelarie, 

în limba română, d-lă Nicols în limba en- 
glesă, d-lă Papahagi în limba arumânâscă, 
cărora d-lă Weigand le-a mulțămită în ter
meni forte călduroșl. In urmă, gentila d-nă 
Sanzeviol, născută Cernavodeanu, fostă 
elevă a seminarului, a făoută să răsune sala 
de arii românescl, esecutate cu deosebită 
măestrie la piano. In semestrulă de ‘vară, 
d-lă dr. Weigand va începe ună cursă 
asupra „Gramaticei istorice a limbei ro- 
mâne“ și anume, întâiu va face „Fonetica 
ei“, âr în semestrulă de ârnă va vorbi des
pre „Flexiune“.

— o —
Procesulu socialiștilorn dela Hodme- 

zovâsârhely, care a durată 11 4^Ie> s’a ter- 
minată Sâmbăta trecută. Prin sentința tri
bunalului r. din Seghedină, aousatulă prin
cipală Szânto-Kovâcs Jânos a fostă condam
nată pentru agitațiune în contra dreptului 
de proprietate și pentru împotrivire față 
cu autoritățile la o ani inchisdre grea, 500 fi. 
amendă și perderea oficiului pe timpă de 
10 ani. Pentru împotrivire față de autori
tăți au mai fostă condamnați totă la în- 
chisâre grea înoă 20 de socialiști, și anume: 
unulă la 3 ani, unulă la 2 aul, patru inși 
la câte 1 ană și șâse luni, ună-spre-4ece 
inși la câte 1 ană și trei inși la câte 8 luni. 
Au mai fostă oondamnațl trei inși la închi- 
sâre ușâră de câte 8 — 30 dile. Ceiulalțl 36 
acusațl au fostă achitați. Cei condam
nați la închisore grea au făcută recursă, 
pănă la a căruia resolvare, afară de pri- 
mulă acusată, toți ceialalțl au fostă lăsațl 
în libertate.

—o—
Bani risipiți de gâba. Foile unguresoi 

aducă scirea, că Curtea de compturl din 
Budapesta a făcută întrebare la ministe- 
riulă de interne, că pe ce s’au cheltuită 
cei 146,000 fl., cari au fostă luațl ca plus 
de cheltuell din partea ministeriului de in
terne în decursulu anului 1894. In urma 
acestei întrebări, ministrulă de interne a 
dată Curții de CompturI următorea lămurire: 
„Pentru scopulă de a-se năbuși mișcările 
de naționalitate și pentru a-se lua disposițiu- 
nile de lipsă, a fostă necesară a-se insti
tui despărțăminte provisorie și garde nouă, 
adeoă gruparea de trupe de gendarmi, mai 
alesă pe timpulă pertractării Memorandului. 
Er în urma epidemiei de coleră amenință- 
tore, a devenită necesară instituirea de 
posturi de gendarmi. In urma tuturoră 
acestora, ministrulă de interne, pe basa 
autorisației, ce a primit’o dela consiliulă 
ministerială, deja la finea anului precedentă 
a sporită contingentulă gendarmeriei“.......
De ce tote acestea ? De ce ațâți bani pră- 
dațl de gâba ? Pentru-oa gendarmii să potă 
sevârși cu mai multă înlesnire barbarii de 
soiulă celei făcute cu părintele Popescu?

—o —
Inspectoratele generale ale trupelor». 

Postulă unui inspectoră generală ală ar
matei austriaco, vacantă din incidentulă 
morții archiducelui-mareșală Albrecht, nu 
va mai fi ocupată de nimeni, și în casă 
de resbelă Majestatea Sa va lua însu-șl 
comanda supremă a armatei. Din contră 
însă s’au înființată trei inspectorate gene
rale ale trupeloră, cari în timpă de mobili- 
sare se voră preface în comande de ar
mată. De-ocamdată, după cum anunțasemă 
în depeșa de alaltăerl, s’au numită doi in
spectori generali titulari, adecă br. Sehon- 
feld și prințulă Windischgrătz.

—o—
Delegațiunile. Din parte oficiosă se 

anunță, că s’a stabilită definitivă, ca dele
gațiunile austro-ungare să se deschidă în 
Viena Ja 5 Iunie.

—o —
Inovațiunî la poște și telegrafe în 

România. In urma stăruinței directorului 
generală ală poșteloră și telegrafeloră — 
scrie „Timpulă“ — peste două săptămâni 
celă multă orașele Craiova și Iași voră fi 
legate cu capitala prin telefonă. De ase
menea se va stabili o comunicația telefo
nică între lași și Botoșani. Se voră înființa 
cărți poștale de felicitare și depeși poștale, 
cari voră sosi la destinație celă multă după 
o oră. Pentru a înlesni și mai multă comu
nicațiile telegrafice, se va scădâ prețulă 
cuvântului dela optă la cinci centime pen

tru totă țera, plusă o taxă de 25 bani pen
tru fiă-care telegramă.

—o—
Numire. Majestatea Sa a numită pe 

d-lă Dr. Iuliu Pușcariu, subjude la judecă
toria oercuală din Budapesta, jude la tri- 
bunalulă de acolo.

— o —
Biserica gr. catolică din Bușlia (?), 

comitatulă Maramureșului, după cum i-se 
anunță lui „Pest. Ll.“, a arsă de totă. Ea 
a fostă olădită din lemnă și nu era asigu
rată. S’a constatată, că fooulă l’a oausatu 
ună țărână, care și-a lăsată în biserică lu- 
leua arejendă.

— o —
Cerealele române în Italia. D. Cava

ler Cesar Corinaldi. consululă română din 
Turină, a cerută detalii mai. multoră ca
mere de comerciu din România asupra sto
cului de cereale pe care îlu are în acestă 
momenta România și care s’ar putea es- 
pedia în Italia. Scirea acâsta va îmbucura 
multă pe agricultorii români, de-orece se 
prevede uuă esportă însemnată de cereale 
în Italia și asigurarea unui sigură venită.

—o —
La serbările din Kiel, Țarulă Rusiei 

va fi representată prin marele duoe Alexis, 
împăratulă Franciscă Iosifă prin archidu- 
cele Franciscă Ferdinandă d’Este, regele 
Umberto prin ducele de Genua și regele 
Belgiei prin principele Albert. La marea 
revistă a armatei marine voră lua parte 
40,000 omeni, și adecă: 12—13,000 matrosl 
germani și 25—26,000 din personalulă ma
rinei străine.

— o—
Imperatulu Wilhelm contra fumatului. 

Din Berlină se scrie, că împăratulă Ger
maniei Wilhelm, prin cea mai nouă poruncă, 
interzice oficierilor^ și soldațiloră de rândă 
fumatulă în stradele principale ale Berlinu
lui. Wilhelm îșl motivâză ordinulă său prin 
faptulă, că țigara îlă împiedecă pe soldată 
la salutare.

—o —
Conferință monetară internațională. 

„Berliner Borsen-Courier“ vestesce, că 
în urma declarațiuniloră făoute în parla- 
mentuiă germană de cătră oancelarulă im
periului, prințulă de Hohenlohe, guvernele 
confederate germane suntă de părere, să se 
adreseze câtă de curândă invitații puteriloră 
strâine pentru o conferință monetară in
ternațională. Suntă speranțe, că adesiunile 
voră fi numărose, nu se scie însă, care va 
fi atitudinea Engliterei.

— o —
Concortuliî Turolla. Programulă con

certului, ce-lă dă arcista Emma Turolla cu 
concursulă pianistului Wilhelm Ammermann 
Vineri în 22 1. c. în sala nouă de ooncerte, 
va fi următorulă: 1) Ariă din „Cavaleria 
Rusticana11 de Masoagni (Ema Turolla); 2) 
Sonata E-moll op. 90 de Beethoven (W. 
Ammermann); 3). a) Ave Maria din „Othello“ 
de Verdi; b) Ariă din „Mephistophele“, de 
Boito (Emma Turolla); 4) Tarantellă din
„Venezia a Napoli“, de Liszt (W. Ammer
mann); 5) Mare ariă din Gioconda, de Pan- 
chielli (Emma Turolla). Inceputulu la 8 ore 
sera.

Teatru germanii.
D-ș6ra Agatha Bârsescu ca ospe.

B r a ș o Y ti, 5 (17) Martie.

De oâte-va cple obiectulă predilectă 
de conversațiune în cercurile inteligente 
ale orașului nostru a fostă d-șora Bârsescu. 
Lumea abia aștepta să sosâscă timpulă tea
trului, pentru a se duce acolo, unde cu ma
gică putere se simțiea atrasă de joculă 
măiestrei și genialei artiste. Și astăcjl, după 
depărtarea ei din Brașovă, ne aflămă încă 
sub farmeculă impresiuniloră primite în se
rile din urmă; fără de voiă ne pomenimă, 
că ne presantă fantasia mărețele scene, ce 
ni-au pătrunsă mai multă, acum din „Hei- 
mathu, acum din ,.Deborahu, ori „Dama 
cu cameliile11, seu ne vedemă ârășl trans
portați la Tectosagl. Cele mai vii și mai 
adânci impresiun! ni-le-a lăsată însă d-șora 
Bârsescu ca „Hero^ în „Des Meeres und 
der Liebe Wellen“ (valurile mării și ale 
iubirei) de Grillparzer.
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Dela primele scene pănă la cele din 
urmă, crescea în noi admirațiunea și ado- 
rațiunea pentru artistă.

Nu ne putemă închipui pe. „Hero“, 
— preutesa templului Afroditei —mai majes- 
tosă, mai gingașă în simțirile ei, mai atră- 
gătore și mai inocentă în momentele, când 
vrea să-și stăpânâsoă pasiunea, mai natu
rală, când iubirea ei pentru Leandru totuși 
isbucnesce cu putere elementară, și se ma
nifestă într’ună devotamentîi nemărginită; 
nu ni-o putemă închipui pe „Hero“ mai 
sublimă în lupta gigantică cu înclinarea ei 
pentru „Leandru11, ou frioa și groza oe-o 
cuprinde, oând îlă zăresce în turnulă mă
năstirii, cu gingașa îngrijire pentru sortea 
lui și cu nespusulfi dorii, ce-o muncesoe 
când adâncită în dulci visuri îlă aștâptă 
sS revină, decâtă cum ni-a înfățișat’o d-șora 
Bârsescu.

A trebuită se ne cJLemu, că nu 
putea să fiă deslegată mai perfectă grâua 
problemă psihologică, ce o are aoâstă figură 
în opera poetului.

D-șora Bârsescu a jucată cu totă fo- 
culă temperamentului ei. Iu scenele din 
actulă din urmă a făcută să ne cutrie- 
rămă la strigătele de durere și de despe
rare ale lui „Hero“, când îșl vede iubitulă 
ei mortă și când se desparte de elă.

După fiă-care actă artista fu întîrn- 
pinată și de nenumărate ori rechiămată de 
aplausele furtunose ale publicului. La în
cheierea actului primă d-șora Bârsescu primi 
o ounună mare și frumosă de lauri ou pant- 
JicI lato tricolore și ou inscripția: „Ro
mânii brașoveni — la revedere14. Toț-odată 
fi s’a dată unfî dară prea drăgălașă din 
partea domnișoreloră române, ună cornă 
de abundanță lucrată în argintă și bogată 
•ornamentată.

I-s’a făcută artistei în sâra acesta 
o căldurosă ovațiune și la eșirea ei din 
teatru. Publiculă în mare numără o aștepta 
în foișoră și pe scări, unde erau postați 
studențl români. Artista fu salutată cu stri
gări entusiaste de „să trăiască11, cari au în- 
soțit’o pănă pe stradă.

*
La soirea, că d-șâra Bârsescu plâcă 

Duminecă după amâcjl cu trenulă accelerată 
din Brașovă, publiculă română, dame și 
domni, precum și studențl români au aler
gată în numără mare la gară ca să-și ia 
adio dela artistă. Despărțirea a fostă căi- 
durosă. Oând trenulă s'a pusă în mișcare, 
nesfîrșite urări de „să trăiască" au însoțită 
pe artistă, oare dela ferâstra vagonului 
arunca flori îutre publiculă, ce forma ună 
șiră lungă dealungulă peronului. „La re
vedere 1“ au fostă ultimele cuvinte, cu oarl 
d-șora Bârsescu s’a depărtată din mijloculă 
nostru, lăsându cele mai frumose impre- 
siunl în urma ei.

*

înainte de plecare, d-șâra Bârsescu ni-a 
adresată următorele rânduri:

Domnule Redactoră !
Da ți’ml voiă a esprima, prin stima tutu 

D-vostre diaru, in că-odată mulțămirile mele 
fierbinți tuturoru aceloru distinși domni, domne 
și domnișore din societatea română a Brașo
vului, cari, în timpulu petrecerii mele aici, 
’ml-au dată dovecțl de simpatia, pentru mine 
.aiâtu de prețiose și onorătâre, precum și re
gretele mele, că plecarea grabnică nu mi-a 
permisii a mulțumi fiă-căruia în parte.

Brașovă, 5(17) Martie 1895.
A d-vostre devotată

Agallia Bârsescu.

„A8bina“,
Institutn fie credita și ie economii în Sibiu 

Baportulu Consiliului de administrațiune cătră 
adunarea generală a acționarilor ii din 27 

Martie 1895.
Domniloră acționari! Anulă espirată 

s’a născută în curentulă lipsei de numerară 
.și totă ast-felă s’a și terminată. In gene
rală a fostă ună ană reu eoonomică, cu re
coltă și prețuri slabe, âr în vecina Roma
nia, ale cărei raporturi economice au efectă 
.și în comunele nostre mărginașe, cu deo
sebire asupra capitaleloră, cari în timpuri 

normale se plaseză la institutele de bani, 
— a fostă o adevărată crisă eoonomică. 
De aici, și din împrejurarea, că în cursulă 
anului întregă în capitală numerarulă a 
fostă mai soumpă, decâtă normală, âr în 
provincie forte căutată, provine, că depu
nerile spre fructificare, cari în anii preoe- 
dențl se urcau mereu, au scădută puțină 
ou neînsâmnata sumă de fl. 13,000.

Țînendă contă de aceste împrejurări 
forte grele pentru clientela nâstră, aprâpe 
întrâgă agricultori, a trebuită să fimă pre
gătiți și la aceea, că debitorii noștri, avi- 
sațl la reooltă, nu voră fi în stare să amor- 
tiseze regulată din capitală, deci ne-amă 
restrînsă afacerile relativă la acordarea de 
împrumuturi nouă, îngrijindu-ne de reserve 
suficiente, ca eventuală să putem întîmpina 
orl-ce greutăți. Acâsta esplică reducerea 
esoomptului de cambii și ală creditului per
sonală țărănescă, aprâpe paralisate de-alt- 
mintrelea cu uroarea împrumuturiloră hipo- 
tecare, a crediteloră cambiale cu acoperire 
hipoteoară și a crediteloră de contă cu
rentă. Cu tote acestea însă benefioiulă netă 
s’a urcată, er la asta a contribuită în modă 
esențială și sistemulă reală usitată la insti- 
tutulă nostru la calcularea mtereseloră tran- 
sitorie și sooterea din circulațiune a scrisu- 
riloră fonciare de 6°/0, din cari, în anulă 
espirată, am resoumperată restulă de fl. 
250,000.

Vă aducemă la ourofcință, că amă 
sistemisată relută de cuartiră pentru acei 
funcționari și servitori ai institutului, cari 
nu capătă cuartiră în natură, o necesitate 
acâsta de multă reclamată, care pănă aci 
se provedea în altă formă.

Pentru a potența zelulă funcționari- 
Joră și a oombina interesulă loră personală 
cu cela ală institutului, §-fulă 62 lit. d) din 
statute provede pentru ei o tantiemă de 
2°/0 din profitulă netă. Numărulă funețio- 
nariloră îndreptățiți la acâstă tantiemă la 
începută era de 2—3, cu desvoltarea insti
tutului însă a crescută mereu și astăzi este 
de 23. Prin sporirea continuă a funcționa- 
riloră, deși lucrulă și răspunderea loră 
crescea, tantiema individuală scădea, din 
care motivă direcțiunea, considerândă și 
scumpetea traiului, care din ană în anu 
progreseză atâtă aici, câtă și în Brașovă, 
de ună șiră de aul cerea dela adunarea 
generală o remunerațiune extra pentru 
funcționari, ca adausă la tantiema loră de 
2°/0, o remunerațiune, carea cam corespun
dea chiriei ouartirului loră.

Din echitate deci, cătră acești munci
tori ai institutului și pentru a le asigura 
dotațiunea usitată, direcțiunea a credută 
de sosită timpulă, ca să le sistemiseze și 
relută de cuartiră, și l’a sistemisată egală 
cu 20°/o ală salarului loră fundamentală. 
Credemă, că și d-vostră sunteți de acordă 
cu noi, când susținemă, că acâstă sistuni- 
sare s’a făcută în interesulă institutului.

Cela mai însemnată dintre obiectele, 
asupra cărora aveți să decideți, este pro
punerea pentru urcarea capitalului socială. 
Este ună postulată ală timpului și ală si- 
tuațiunii institutului nostru acestă urcare. 
Prestigiulă, ce și-l’a câștigată institutulă 
nostru cu luptă intensivă și onestă în cursă 
de 23 ani, desvoltarea afaceriloră lui, apoi 
legitima considerare, ce datorimă intere 
seloră deponențiloră și creditoriloră noștri, 
în fine soliditatea nostră reclamă imperiosă, 
ca și noi, urmândă esemplulă altoră insti
tute de bani consolidate, să sporimă capi- 
talulă socială. Direcțiunea propune deo
camdată urcarea capitalului socială la du- 
plulă celui actuală, adecă sporirea lui cu fl. 
300.000, împărțiți în 3000 acțiuni nouă a 
florini 100.

Astfelă, după-ce aoționarii actuali, în 
sensulă §-lui 7 din statute „au dreptă de 
preferință la primirea aoțiuniloră emisiunei 
nouă în prețulă loră nominală în propor- 
țiunea aoțiuniloră, ce posedă din emisiunile 
precedente11. — fiăcare acționară va putâ 
acuira atâtea acțiuni nouă, câte acțiuni 
vechi are, cu prețulă de fl. 100 de acțiune, 
deși considerândă averea actuală a institu
tului și rentabilitatea acțiuniloră, acelea re- 
presintă o valore multă mai mare.

Ținendă contă de disposițiunile §-lui 
9 din statute, noulă capitală socială nu

mai la 1 Iulie 1896 va fi întregă vărsată, 
pe când cu ajutorulă fondului specială de 
reservă va fi creată și fondulă de garanță 
pentru scrisuri fonciare de fl. 200,000; și 
astfelă la acelă dată vomă dispune de ca
pitală socială fl. 600,000, fondă de garanță 
pentru scrisurile fonciare fl. 200,000; fondă 
generală de reservă fl. 100,000, fondă de 
pensiuni pentru funcționari peste fl. 100,000 
— totală peste unit milionă florini, plusă 
fondă specială de reservă, ceea ce va oon- 
tribui multă la desvoltarea sănătâsă a ope
rați uniloră nostre, și va potența oreditulă 
de care în așa mare măsură ne bucurămă 
și astăcjl la bănci și la marele publică, care 
îșl încredințâză administrațiunei nostre eco- 
nomisările sale.

Urcarea capitalului socială în modulă 
propusă de noi involvă și modificarea §-lui 
6 din statute. Deci, folosindă ocasiunea, 
vă presentămă și o propunere pentru 
dificarea statuteloră, atâtă în punctulă

mo- 
in

dicată, câtă și în alte disposițiunl ale sta
tuteloră veohî, primindă unele sohimbărî 
reclamate de pracsă și de desvoltarea ope- 
rațiuniloră institutului.

Cifra profitului net nl-ară permite ur
carea dividendei în măsură considerabilă.
Direcțiunea crede însă, că interesulă bine 
pricepută ală acționariloră este observarea 
tradițiuniloru conservatore ale institutului, 
care culmineză întru asigurarea prestigiului 
câștigată prin crearea de fonduri, cari ga- 
rantâză creditulă institutului, mulțămin- 
du-se cu dividendă moderată. De aoeea 
urcândă dividendă numai cu l°/0 și de 
astă-dată vă propunemă dotarea fondului 
specială de reservă în modă estraordinară 
ou peste fl. 38,000, carele astfelă alimen
tată în anulă viitoră va trece peste fl. 200,000 
și ne va elibera suma de fl. 200,000 din 
capitalulă socială, vinculată în sensulă 
§-lui 97 din statute dreptă fondă de ga
ranță alu scrisuriloră fonciare.

La efecte amă avută profită de cursă: 
la centrală fl. 6,192 și 30 cr., la filială 
fl. 2945 și 18 cr., totală 9,137 fl. 48 cr., 
care s’a contată la fondulă specială de 
reservă.

După ordinea vechimei esă din con- 
siliulă de direcțiune domnii Alesandru Lebu 
și Petru Nemeșu, cari în sensulă §-lui 36 
din Statute se potă realege.

Diu pretensiunile avute contra a patru 
firme comerciale falite în 1893 în piața Si
biului, în cursulă anului espirată s’au în- 
cassată fl. 52,654 și 78 cr. și mai restâză 
contra două masse concursuale fl. 20,486, 
53 cr., din cari circa fl. 8000 suntă asigu
rați și prin hipotecă. Sperămă, că în cursulă 
anului curentă se va limpedi și acestă po- 
sițiune. Acestea premise, ne luămu voiă a 
vă espune mișcarea operațiuniloră princi
pale la cursulă anului 1894.

(Va urma.)

Convocare.
Adunarea generală pentru 1894 a 

Reuniunei române de gimnastică și cântări 
nu s’a putută ținea la 5 Martie v. din lipsa 
de membri în numără cerută de statute. 
De aceea se convocă de nou pe Duminecă 
în 12 Martie v. c. la 11 âre a. m. în sala 
de desemnă cu acelă adausă, că cu acâstă 
ocasiune, în înțelesulă statuteloră, Adunarea 
va lua concluse cu etâțl membri, câți voră 
fi presențl.

Brașovă, în 6 Martie 1895.
N. Bârseană, G. Chelariu,

secretară. v.-președinte.

Unii turnu-Eiifel în Japonia. In adu
cere aminte de resbelulă victoriosă contra 
Chinei, ună grupă de patrio,! japonezi au 
hotărîtă să ridice în Tokis ună turnă, care 
să fiă construită analogă eu turnulă lui 
Eiffel și să aibă o înălțime de 1000 urme. 
In parteră se voră ținâ esposițiunl de pro
ducte naționale, pe când în caturi se va 
arangia o galeriă pentru busturile Japone- 
siloru renumițl. Spesele au de gândă a-le 
acoperi pe calea subscripțiuniloră.

Recolta cafelei din 1894. După o 
statistică publicată în New York, rcoolta 

cafelei ar fi fostă în 1894 superiâră consu
mației. In lumea întrâgă s’ar fi recoltată 
12,500,000 de saci, oontra 10,500,000 consu
mați. Brasilia întră (în suma generală cu 
8,000,000 saci, dintre cari 3.400,000 revină 
Statului Rio de Janerio, 3,700,000 Statului 
San-Paolo, 350,000 Bahiei, 350,000 Espirin- 
tului-Santo și Cearei; Mexiculă, Costa Rica 
și restulă Americei centrale dau 1,500,000 
saci; Venezuela 800,000 ; Porto-Rico 
150,0000; lava și Indiile Olandese ună 
milionă; Ceylon, Manilla, Bourbon 320,000 
Africa numai 220.000 de saol.

Serutulu. In timpulă din urmă s’a 
tractată forte multă în publioă asupra să
rutului din punctă de vedere morală, dra
maturgă și estetică, de aceea nu va fi 
neinteresantă a supune sărutulă și unei 
scrutări filologice. E forte caracteristică, că 
limbile mai nouă din Sudul și S.-Vestulă Eu
ropei suntă forte seraoe de vorbe pentru 
indioarea sărutului. De unde pote să vină 
acâsta? Chiar și Romanii, acelă poporă 
seriosă, avea trei numiri frumose pentru 
sărută: osculum, suavium și basium, Urmașii 
loră, Italienii, lăsară osculum și suavium se 
piâră, și formară numai din basium puțină 
moralulă loră baccio. Chiar așa e și la Spa
niolii pasionați; și ‘ei au numai noțiunea 
beso derivată din basium. Portugesulă a 
adoptată pe lângă bejo și pe osculo. Mai 
sărmani suntă Francesii, deorece ei într’a- 
tâta au profanată cuvântulă loră baiser, în- 
câtă fără de adausă, nid nu se pote în
trebuința. Poporele germane asemenea nu 
se potă mândri în punctulă aoesta, nea- 
vândă, afară de Kuss, în realitate nici ună 
altă termină, deore-oe Mundschi, Busch, Bu- 
serl, apoi pipen, schmugeln, schnutzen, cari 
tâte se referă la sărută, nu suntă altă-ceva, 
decâtă provincialisme. Englesii, cari răpescă 
cuvinte din tote limbile și le încorporâză 
la limba loră, cu privire la sărută au foBtă 
forte modești; ei n’au, decâtă cuvintele 
niss-smack și smick-smack, împrumutate dela 
Germani. Cu ceva mai bogată e Olande- 
sulă rece, căci afară de Nus, Nusje, mai 
are și Zoen și Zoentje ca diminutivă. Popo
rele slave tote suntă mai bogate în ter
mini pentru tâte gradurile da iubire și 
gingășia. Așa d. e. limba vendică pentru 
sărută are terminii: Iubiți, objemati, Kus- 
huvati și lubuvati. In vocabularulă latino-ita- 
liano-ilirică a lui I. Stulli aflămă pentru 
sărută următorii termini slavi: ustca, rilla, 
rillica, celoa, Ijubuc, celivanje, celovanje, Ijub- 
Ijenje, poljubljenje și Kusces, Și e de notată 
că autorulă acestui vocabulară e călugării 
francisoană !

Literatura,
In tipografia Gr. A. Lăzăreanu din 

Bucuresci (Str. Episcopiei 3) a apărută: 
George Steplionsen (inventatorulă loco- 
mobilei și ală căiloră ferate), viâța și ope
rele Sale. Conferință ținută în ședința pu
blică a societății sciințifice literare „Tine
rimea Română“, urmată de o dare de semă 
asupra societății de ajutoră reciprocă a 
funcționariloră căiloră ferate române, de 
Ionii G. Neamțu. Prețulă 1 leu.*

In editura librăriei H. Steinberg din 
Bucuresci (Str. Șelari 18) a apărută : Amin
tiri din Italia (Giosue Carducci), de Ne- 
culai lorga. Ună volumă estetică, conți- 
nendă vre-o șepte capitole diferite. Prețulă 
1 leu.

A apărută Nr. 6 ală revistei literare- 
beletristice pentru familiă „Rândunica" ou 
următorulă sumară: Ana, de Marg. Moldo- 
vană; Tirăniă, de Ilie Demetrescu; Judele 
Zăbună, de I. E. Prodană; Doră de morte! 
de I. Scurt-u ; George Dandină, seu bărbatulă 
înșe’ată (trad.), de Iosifă Schiopulă; Dâcăi 
nu pătrunde, de P. O. Bocoa; Rămurele : 
Sărutare de regină, de I, Costină ; Feliurite, 
de # * * „Rândunica11 apare în Sibiiu, de 
trei ori pe lună și e redactată de d-lQi Sil
vestru Moldovană. Conținutulă ei e variată, 
amusantă și instructivă. Prețulă abonamen
tului e pe ană 6 fl., pe 1/2 ană 3 fl., pe 
y4 ană 1 fl. 70 cr.

Proprietarii: Oi’. Aurei ftlura^ianu.
Redactorii responsabilii:
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CursuIJi !osnriIorS private
din 13 Martie 189b.

camp. vinde.

Basilica 8.70 8.90
Creditii .... 200.— 201—
Clary 40 fl. m, c. 59.— 60. -
Navig. pe Dunăre . . 160—
Insbruck .... 27.- —.—
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 25.— 26.25
Buda .... 62.50 64 25
Palfiy .... 58.75 60.25
Crucea roșie austr. 18— 18.60

dto ung. . 11.75 12.
dto ital. 13.— 13.50

Rudolf 23.75 24 75
Salm .... 71— 73—
Salzburg .... 27— 27 76
St. Genois 73 25 74—
Stanislau .... —.—
Trieitine â’/^/o 100 c. 150—

dto 4% 60 70. - —.
Waldstein 51 — 52.60
gerbescl 3% 43 25 44.25'

dto de 10 franci - .— —,
Banca h. ung. 4°/fl 132 50 133.50

Cursulu 9a bursa din Viena.

NapoleondorI................................. 9.77
Mărci imperiale germane . . . 60.3272
London vista............................ 123.35
Paris vista................................. 48.87
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene................................. 46.50

CursuBu pieței Brașovu*
Din 18 Martie 1895.

Bancnote rom. Gump. 9.72 Vend. 9.76
Argint român. Cu-np. 9.68 Vend. 9.72
Napoleon-d’orl Cmnp. 5.76 Vend. —.—
Galbeni Curnp. 5.75 Veud. 5.89
Ruble rusesc! Cu mp. 131 Vend. —. ■
Mărci germane Oumn. .60— Vend.
Scris, fono. Albina 5°/o 100.75 Vend. 101.75
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PriliSCB depuneri spre fructificare JB l® 4
netto, solvindă însăși darea de interese;

l| 0| • Is a,

Din 16 Martie 1895.
Renta ung. de aură 4°/0 . . . 124.35 
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aură 4l/.,°/0 . 127.50
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/o 104.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 99.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.—
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 153 25
Renta de hârtie austr..........................101.60
Renta de argint austr....................101 80
Renta de aur austr...............................125.10
Dosuri din 1860 ........................ 159.—
Acțăi de ale Băncei austru ungară. 1061.— 
Aeții de-ale Băncei ung. de credită. 467.75 
Aeții de-ale Băncei austr. de credit. 398.10

Nr. îl-1895.

C on cur s ti.
Pentru ocuparea postului de ad

ministratorii la băile de aburii și de 
vană, din Groveri, suburbiulu Scheiu, 
din Brașovu, se escrie concursu 
cu term i nu pană în 18 Martie 1895 
stilil vechili.

Acestei administratorii trebue se 
scie limbele: română, maghiară și 
germană, și are se depună o cau
țiune de 500 fl v. a.

Suplicile au se se adreseze că- 
tră subscrisa Eforia școlară, în biu- 
roulu căreia se pdte lua înformațiu- 
na despre beneficiile și despre înda
toririle legate de acestu postă.

Brașovu, 2(14) Martie 1895.
Eforia șcâlelortL 

655,i-3 centrale române ort. res.

SEOiltffl polițe comerciale CB 5
(ICCOriS împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari JH 6 °|0' 
flSSCMfiS credite în cont corrent condițiunl;

HCEHE împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6°|oj

fiiunw și râic'mVXeLS monede șj hârtii Je valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

BMW . . . . . .  ’
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Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unâ nou abonamentu 
la

„V T ZB 
fâihl ilustrată peiitru fasssîlsi.

„VATRA11 îndeplinindu thte condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumara bogata, variatu și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemulni româneseu, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; CC«3 Uiai
pândită fi-evistă ilustrată și ocupă M-uSă locă în 
literatura beletristică română.

„VATRĂ/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra-velină.

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

1/ n » r> / 2 » « • •
Cei ce dorescu a se abona, simtu rugați să binevoiescă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandată poștală la librăria 
editors, C. Sfetea, Btcurescf, căci „Vatra“ nu se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,20—30

fl. 12 
„ 6

Sasirsa si plecarea irenirilern îa Brașon.
Sosirea trenurilorU în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:
frenulă de persons: 8 ore dimineța. 
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera. 
Tr. exp. Româna : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bueuresci la Brașovu: 
i'ranulă accel: 2 ore 18 min. după am 
l'renulă mixtă: 7 ore 1 minute sera, 
i'ranulă accel.: 10 ore 37 minute sera.

Tr. expr. Română : 10 ore 19 m. sera.
3. Dela Zernescî la BrașovA. 

l’renulă mixtă : 7 ore 36 min. dimineța. 
frenulă mixtă: 1 dră 44 min. după am1 
Trenulft mixdi: 0 bre 00 miu. sera.

Dela Brașovu la Ch.-Oșorheiu. 
l’renulă de persdne: 3 ore 10 după am. 
l’renulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin, 
l’renulă mixtii: 4 ore 50 min. dimin.

1 U1UIU1U , 
pe piețele din țeră și 
streinătate;

esBcuta în comis™ ™ însărcinări de Wâ 
Mlfflffl magazine și locuri libere de depou, 

său sts-ada Nfr. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;Fpiî’ăOQPP *n cahfat0a sa ca representanță principală a so- 

pllliiuUlJu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York 

nontm as&rări ne W psrti-
Onorabilelorîi administratiunî de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5° o ale „Albinei" 
ale etirorfi eupune se i-escusiapcrii seinestrulu fără nici o 

«letra^ere, și cară se affiă tie venațare în cursul ililei a bursei 
di» Budapesta, în piese de 50®, 100(1 și '400(1 de eorone. 
Coroparăndă cursuriie și girodusulu celorlalte efecte indi

gene, se pate susținea cu totu dreptuiu, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°!o 
susilfi adi relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive «lin efectele cotate Ia bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin valorea celii puținii întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitd, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
funciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.
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Plecarea tronurilorn din Braș.
I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă mixtă : 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenulu de persone: 7 ore 43 min. s6ra. 
Tr. expr. Român : 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bueuresci:
Trenulti acoel.: 4 ore 59 minute dimin. 
Trenulti mixtă: 11 ore înainte de amdcg. 
Trenulti aocel.: 2 dre 19 min. după am. 
Tr. expr. RomânC; 5 ore 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernescî:
Trenulti mixtă.: 8 6re 35 min. dimindța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenulti mixtă: 0 ore 00 miu. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovă.
Trenulu mixtă: 8 dre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d. am. 
Trenulti mixtă : 7 dre 20 min. sera.
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro- Ungaria:

luni................................................
luni.................................................
anu................................................

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni..................................................
unu anii.....................................................

Abonamente la numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

anu....
șese luni.
trei luni . .

Pentru ilomânîia și străinătate:
anfi.....................................................8 franci,
șese luni...................................................4 franci,
trei luni...................................................g franci.

2 
i

fi. -
tl. —

50 cr. M
X
M 
X 
X 
X 
X
X 
X

ui „tmzcuH 9 ransiiivctiiim."
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Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Âdministrațiunea „gazetei Transilvaniei “

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


