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ÎNSERATE se primesc In Adml- 
nlstrațlune în Brașovu și la ur- 
mătârelo Birouri de anunolurî: 

în Vîena: if. Dukes, Jfeinnch 
Schalck, Rudolf ifosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppeltâ, J. 
JJannebcr, în Budapesta: A. V. 
Goldbergcrg, Eckstein Bemat: în 
Bucurescî: Agence Havas, Suc- 
cursale de Honmânie; în Ham
burg: Karolyi & Hebmann.

Prețulu inser^lunlloru: o seriă 
gormond pe 0 oolânâ 6 cr. și 
30 cr. timbru pentru, o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. s£u 30 bani.

„Gazeta11 iese în flâ-care fli.

Rosa uitată.

Narațiune istorică, de Silvestru Frey.
(2) (Urmare).

2.
Țarulă Nicolae era considerată ca celă 

mai frumosă bărbată alu timpului său; fiica 
Hohenzolerniloră încă era bogată în far- 
mace corporale, ca și în spirită. In deplina 
posesiune a frumseții, tinereții și puterii, ar 
fi trebuită, ca înalta păreche să guste o 
fericire imensă, decă nu s’ar fi țesută ne
încetată intrigi ascunse contra ei.

încă atunci esista în Rusia o partidă, 
care lucra contra orl-cărei legături eu Ger
mania. Cu neplăcere era privită deci îm
prejurarea, că o fiică a Hohenzolerniloră a 
primită tronulă Romanowiloră, căci se te
meau de influința, pe care ar pute-o câș
tiga germanismulă în statuia slavică. Mână 
în mână cu acâstă partidă a Rușiloră ueoșl, 
mergea o altă partidă, care de-asemenea 
era stăpânită ue o neîmpăcată dușmănia 
contra împărătesei.

De alt-felă la curtea din St. Peters

Abonamente pentm Anstro-Ungarla: 
Pe un anu 12 fl., pe șese -uni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ună.

Pentin România si străinătate:
Pe unu anu 40 franol, pe ș6ee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoi.

Se prenumără la tâte oficielo 
poștale din întru și din aîară 

și la dd. eolectori.

Ahraamenttiltt pentru Brasovu 
a administratiune, piața mare, 
Tfirgulu Inului Nr. 30 etnghiKî 
I.: pe unu anu 10 fl., pe șâfla 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusuiu în casă: Pe unu ana 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esomplaru 5 cr. v, a. 
său 16 bani. Atâtu abonamen
tele cfttu și înaerțiunile suntu 

a se plâti înainte.
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'Casulu din Neutra în dietă.
Brasovu, 15 Martie v. 1895.3 7

Se vede, că la alegerea din 
Neutra au foștii în jocu interese de 
partidă maghiare și că, prin proce- 
derea organeloru guvernului și ale 
președintelui electorală de-acolo, opo- 
siționalii maghiari tară deosebire 
și-au vecjutu amenințata dreptul 3 
lord constituționala electorala, căci 
la din contră nu s’ar fi făcu tu atâta 
svonu și nu s’ar fi ridicata atâtea 
proteste chiar și în cameră în con
tra abusuriloru electorale sevîrșite la 
Neutra.

Eri a fostă mare discuțiă în 
cameră. Cinci deputați. cari luaseră 
angagiamentuia de-a fi martori la 
actuia de alegere din Neutra, au 
raportata în ședința de eri despre 
ce au vecțutu și au esperiata la fața 
locului.

împărtășirile loră a.u produsa 
mare indignare, pentru-că în adeverii 
sunta aprbpe de necrecjută ticălo
șiile și violențele de tota feltilu, ce 
s’au sevîrșita la așa disa alegere din 
20 1. c. în Neutra. Care de care a 
arătata cașuri mai grave de vio
lență și de apucături mișelesci. Nu 
le putemu enumera astăcji la locuia 
acesta. Ajunge se observămu, că una 
deputata a accentuata, că casulă 
deia Neutra este așa de monstruosu, 
încâtu nici în praxa scandaluriloru 
electorale unguresc! nu’și află pă- 
reche, decâta în alegerea faimosă 
din Lăpușula ungurescu dela 1884. 
făcută sub fișpănia lui Desideriu 
Banffy.

Ascuțișulu atacuriloru contra ce- 
lorb ce au condusă alegerea din 
Neutra era îndreptată, prin urmare, 
chiar asupra ministrul ui-președinte 
Banffy, care a trebuita se-și auȚă 
multe cu acesta ccasiune.

Interesanta a fosta, că eioulă 
abusuriloru și fără-de-legiloru comise 
la Neutra, președintele electorala de
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acolo Tarnoczy Gustav, a avută în- 
drăsnâla de-a asista în personă, pe 
galeriă, la ședința, în care s’a dis
cutată asupra isprăviloru lui.

Când l’au zărită cei din oposi- 
țiă. au începută se strige: „Etă unde 
șede nerușinatului Afară cu elu!“ 
Câtă p’aci era se se repedă vre-o 
câți-va pe galeriă și să-lu dea afară, 
dbcă nu întreveniau câți-va deputați 
și președintele în apărarea lui.

S’a convinsă și guvernulu, că 
nu mai e de glumă și, după ce mi
ni strulu de interne a anunțată, că 
alesulu, secretarulu de stătu Lat- 
koczy, refusă de-a primi mandatulă, 
a adausu, că a ordonată deja, ca 
președintele alegerei se fiă trasă în 
cercetare de comisiunea administra
tivă dela Neutra. Adecă totu cei ce 
au inscenatu abusurile și scandalu
rile electorale se-lu judece.

Firesce, că oposiția n’a fostu 
mulțumită cu acesta. Deputății Helfy 
și Ugron au cerută, ca se se trimită 
la Neutra o comisiă investigătore 
din partea parlamentului. Discuțiunea 
încă nu s’a terminată și de sigură, 
că se va face ceva în casulu de față 
în apărarea libertății electorale.

Din nenorocire înse, ceea ce se 
face în inieresulu partideloru ma
ghiare. nu se face și atunci, când e 
călcată unu dreptă constituțională 
ală Nemaghiariloru. In cașuri de 
acestea dieta tace și decă, cum s’a 
întâmplată, își ridică vre-unulă gla- 
sulu contra abusuriloru și violențe- 
loru, ce se sevîrșescu pe socotela 
naționalitățiloru, stau se-lu dea afară 
ca pe unu Tarnoczy.

Din acestu punctă de vedere 
este forte instructivă și caracteristică 
gălăgia, ce s’a făcută în cameră cu 
casulu din Neutra, când asemeni ca
șuri se întâmplă nenumărate față cu 
naționalitățile, fără ca să se ridice 
vre-unu glasu în apărarea drepturi- 
loru loru încălcate.

burg puteau stăpâni neînfrânată tote vi- 
țiile ; îmbuibarea și desfreulă înfloriau după 
esemplulă, ce li-se da de susă dela tronă. 
Acesta se schimbă de-odată, de câud Ța
rulă și soția sa ocupară tronulă. Nu nu
mai, că propria vieță casnică a acestora 
era esemplară, ci și păcatele, ce în pri
vința acăsta le vedeau la alții, le dojeniau 
în modă cuvenită. Nobilimea rusâscă, în
furiată, că trebuia să-și părăsescă vieța-i ușu
ratică, aruncă totă vina pe împărătesa. Se 
spunea, cu dreptă cuvântă, că ea a fostă, 
oare introdusese acestă schimbare.

Era deci în interesulă loră, să se facă 
o ruptură în relațiunea dintre Țară și soția 
sa. Privirea, lui trebuia atrasă asupra altei 
femei. Acăsta ar fi fostă apoi unâlta, prin 
care puteau să-lă îndupleoe pentru scopu
rile, oe le urmăriau.

Acâstă femeiă o și descoperiseră. Ea 
era contesa Eudoxia Rasumin, totă atâtă 
de frumâsă, câtă și de intrigantă, pe lângă 
aceea bogată și dintr’una din cele mai no
bile familii ale Rusiei. Ea era, ce e dreptă, 
fără vre-o cultură mai superiâră, dâr po
seda ac-ea spoială socială, oare încă de pe 
atuucl se lua mai ușoră din Francia. In- 
dată-ce fu introdusă la curte, ea începu

Ni-se comunică din Sibiiu ur- 
mătorele :

Mai dilele trecute a fostă în Sibiiu 
d-lă Jeszenszky Sdndor, vestitulti procurorii 
romanofagă, adl mâna drâptă a ministrului- 
președinte Banffy. Acesta din urmă, pre
cum scițl, a înființata în biroulă presidiului 
ministerială o secțiă de polițiă secretă oon- 
tra naționalitățiloră și a puști în fruntea 
ei pe Jeszenszky, dându-i însărcinarea de-a 
organisa înainte de tote poliția secretă in 
Ardâlu.

A fostă aici deci acestă succesorii 
alu lui Prottmann, a căruia memoriă e 
ațâță de blăstemată de Unguri. A confe
rită cu șefii administrației, cu vice-șpanulă, 
cu șefii poliției, cu procurorii și cu judele 
instructoră Gfodri Sândor.

Zh'«fre Români, Jeszenszky a avută atin
gere, după cum am aflată din sorginte si
gură, numai cu doi domni, în a căroră mâni 
se pare — o, ironiă a sorții! — că astâdl 
a încăpută causa română.

Aceștia suntă: 1) d-lă Ioană Russu- 
Șirianulu, 2) d-lă George Bogdanu-Duică. 
Ii cunoscețl, scițl ce greutate au, de aceea 
mă veți dispensa, speră, de astă-dată de 
a le desena portretulă. Bătătoră la ochi 
este însă, că Jeszenszky, a căutată să-și 
ia informațiunile tocmai dela dânșii.

Sciu positivă dela omeni demni de 
absolută încredere, că cu acești doi domni a 
conferită Jeszenszky, când a fostă aici, des
pre cestiunea română și stadiulu ei actuală, 
și nu de-odată — d-lă Jeszenszky scie ce 
face — ci cu fiă-care în parte ; anume des
pre situația politică a Româniloră, despre 
personele loră marcante și mai alesă des
pre relațiile Moosonyi-Babeșă a vorbită cu 
Russu Șirianu, er cu Bogdană-Duică a vor
bită despre relațiile Ardeleniloră cu Liga.

Comunicându-vă casulă caracteristică 
în totă sourțimea, îlă lasă la aprețiarea 
d-vostră.

Decă soirea acesta n’amă fi pri- 
mit’o dela unu bărbată de totă în
crederea, ni s’ar fi părută de necre-

să-și urmărâscă directă scopulă de a înlăn- 
lănțui pe Țară.

Țarewna înțelese iute, ce felu de duș
mani avea în apropierea sa. Dâr Eudoxia 
Rasumin se feria înțelepțesce, de a înainta 
mai multă, decâtă era de lipsă. Ea voia să 
se bucure de învingerea ei numai după ce 
a raportat’o. Loculă, de unde purta ea 
lupte, era palatulă unchiului ei, principele 
Odașkoff. Aici locuia ea și aici se făceau 
întâlnirile, în cari se țeseau planuri crimi
nale, cum să se îngrope fericirea casnică 
a împărătesei. Principele dedea și festivi
tăți mari, ală căroră centru era nepota sa. 
Intre âspeți nu era numai întrâga nobilime 
înaltă a Rusiei, ci din când îu când și fa
milia împărătâscă. Acolo apoi întrebuința 
Eudoxia Rasumin tote farmecele, de oari 
dispunea, pentru ca să câștige iubirea Ța
rului.

Acesta, fără să-și dea semă, ajunse 
pe îneetulă sub stăpânirea, ce o esercia 
asupră-i frumosa femeiă, și Țarina vedea lă
murită, că fericirea ei mai atârnă numai 
de ună firă de pără. Și ca să rupă acestă 
firă,lucra neînoetată o mână streină și mi- 
șelâscă. Țarina nu vedea nici o posibilitate 
de a ocoli amenințătorulă pericolă.

Cum? Domnii Russu-Șirianu și 
Bogdanu-Duică, — cărora le stă la 
dispoiițiă o foiă, în care făcu sgo- 
motu cu tote nimicurile — se scie, 
că vestitulu Jeszenszky se află în Si
biiu, ba, mai multă, se convină și se 
țină sfată cu elu asupra situației 
și totuși se nu afle lucru vrednică 
de a face cunoscută publicului ro
mână demersurile și părerile căpe
teniei poliției lui Banffy?

Casulă în sine este destulă de 
ciudată, și fără a face multă vorbă, 
credemă a da espresiune cugetării 
fiă-cărui Română binesimțitoră, când 
Țicemă, că suntă datori cei doi 
domni, se descopere de ce natură a 
fostă atingerea loră cu d-lă Je
szenszky ?

Suntă datori domnii Russu-Și
rianu și Bogdan Duică se dea publi
cității, ce au vorbită cu Jeszenszky, că
petenia poliției secrete, și se lămu- 
rescă dela cine își derivă ei însărci
narea de-a conferi despre politica 
românâscă și despre persbnele mar
cante ale ei cu celă mai declarată 
dușmană ală causei nostre, care nu
mai prin fapte severșite în detri- 
mentulă ei a ajunsă ceea ce este?

Necesitatea de-a face acâsta se 
impune ac|I cu atâtă mai urgentă, 
cu câtă, — precum ar trebui se scie 
domnii din cestiune — au trecută 
acele timpuri, când națiunea a tole
rată, ca secretarulă comitetului na
țională, care p’atunci era d. Ioană 
Slavici, Țiua sg desbată cu colegii 
sei din comitetă afaceri naționale, 
er noptea, pe ascunsă, se conf’ereze 
cu omulă de încredere ală lui Tisza 
Kalman, fișpanulă Brennerberg.

La sărbătorirea prințului Bismark.
Hotărîrea Reichstagului germană, în 

urma căreia s’a respinsă propunerea preșe
dintelui ei de-a felicita pe prințulă Bismark, 
repășirea președintelui Levetzow și a vice
președintelui Burklin, mai alesă însă depeșa

Aceste erau cugetele împărătesei, când 
ea se preumbla singură prin parcă și în
tâlnirea cu soldatulă avu cdă puțină în- 
tr’atâta folosă, întru câtă ea dete gândiri- 
loră ei o altă direcțiune.- Luminișulă din 
pădure cu acelă liniștită locă, nu voia să-i 
âsă nici de cum din gândă. In conținu i-se 
părea, că aude pasulă regulată ală stră- 
jei și-i vedea pușca strălueindă la lumina 
lunei.

Ore nu era aici vre-ună secretă la 
mijlocă ?

In timpă ce se frământa cu idea, că 
în ce pote consta acestă secretă, se reîn- 
torse în oastelu.

Numai acum, când observa drumulă, 
vedu, câtă de departe pătrunse în parcă. 
Și trecu o bună bucată de vreme, pănă-ce 
isbuti, în fine, să străbată prin răspântiile și 
cotiturile, ce trebuia să le străbată.

Țarulă sosise și elă în Zarskoje-Selo. 
Mai iute de oum a sperată, putu să se re- 
întorcă din St.-Petersburgă, — unde cjilnică 
era ocupată cu afaceri de stată — în li
niștea vieței dela țâră.

Acum sta pe terasă, unde o aștepta.
Aleosandra Feodorowna sburâ în bra

țele iubitului ei soță. 
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de indignare a împăratului germanii cătră 
fostulă său cancelară, preocupă fârte multă 
opiniunea publică din Berlină. E lucru es- 
tra-ordinară, ca ună monarchu să dea în 
modulă acesta votulă său de dojană unei 
representanțe a poporului, și acum e mare 
întrebare, că ore nu va fi disolvată Reichs- 
tagulă ?

Din Berlină se anunță, că ministerulă 
a ținută erl ună consiliu, sub preșidinția 
prințului Hohenlohe, în care s’a desbătută 
asupra cestiunei, că ce să se facă acum? 
Afară de acâsta ministerulă discuta asupra 
adresei de gratulațiune, ce va trimite-o gu- 
vernulu prințului Bismark.

Despre sosirea împăratului Wilhelm în 
Friedrichsruhe se anunță, că în Schwar
zenberg, stațiunea de lângă Friedriohsruh, 
a sosită ună escadronă de curasierl, o com
pania de infanteria și o bateriă de attile- 
riă. Se cli°e, că împăratulă va țină paradă 
înaintea prințului Bismark și îi va pr esența 
in personă trupele, o onore de care s’au îm
părtășită de-altcum numai capete înco
ronate.

Din tote părțile imperiului sosescă 
manifestațiuni de indignare asupra votului 
Reichstagului. ^Hamburger Nachrichten'1 și 
„Leipziger TagblaW1 înfierâză în termini 
aspri aoestă actă, ca oea mai rușinătore 
faptă pentru parlamentulă germană. Pressa 
francesă vorbesce cu mare seriositate des
pre acestă incidență, unele (fiare se esprimă 
chiar în modă căldurosă și accentueză ne- 
mulțămirea poporului germană față cu 
Bismark. ț)iarele englese unanimă caracte- 
risâză ținuta Reichstagului germană cu cu- 
veutuiă: rușine, âr fiarele italiane o desa- 
probă în modulă celă mai hotărită.

Contra dinastiei Obrenovici.
Serbia stă din nou în pragulu 

unorO turburărî interne seriose. Si
tuația este cu atâtu mai gravă, că 
acum nu partidele se mănâncă unele 
pe altele, ci întregă opinia publică 
a regatului sârbescu este îndreptată 
contra dinastiei.

pilele din urmă — după cum 
se telegrafeză din Belgradu — s’a 
împrăsciatu prin t6tă țera o procla
mația, care a iritată grozavă popo- 
rațiunea. Ce-i dreptă, că mare parte 
din ea s’a confiscată, înse de geba, 
căci mii de esemplare din ea se 
află dimineța pe tote colțurile 
stradeloru în Belgradu și alte orașe 
serbescl.

Etă textulă acestei proclamații:
Sârbi! E lucru fără păreche în istoria 

lumei, oă ună poporă săracă și părăsită, 
a oărui aristocrația și inteligență, care sub 
domnia teroriști că de 500 ani a unui asu- 
pritoră barbară, s’a refugiată pe pământă 
străină, din propria ei putere șl-a sciută 

elupta libertatea și independența față cu 
una dintre cele mai puternice armate ale 
Europei.

Luptele nostre pentru libertate, ce 
le-amă purtată la începutulă vâcului, ne 
umplu de mândriă pe toți, pe fiă care Sârbă. 
Prin acele amă arătată lumei, că suntemă 
ună poporă iubitoră de libertate, cu inimă 
nobilă și capabilă de viață. Libertatea și 
independența ni-amă eluptat’o noi înșine. 
Pentru acesta amă ostenită și sângerată 
cu toții de-opotrivă. Pe faptulă acesta se 
basâză caracterulă curată democratică ală 
noului năsoută stată serbescO ; acâstă faptă 
nedisputabilă, nenegabilă a imprimată tâ
nărului stată serbescă caracterulă egalității. 
Urmarea acesteia este acea opiniă liberală 
a lumei, oare caracterisâză națiunea nostră 
și care străbate vieța nostră de stată.

N’amă permisă încă nimănui, ca să 
atace nepedepsită acesta, să răstorue 
principiulă egalității de dreptă, fire- 
ară fi fostă acela ori câtă de puternică, 
ori câtă de meritată. Chiar și acei eroi, 
cărora li-s’a oferită conducerea în mijlo- 
culă lupteloră mărețe și au fostă destinați 
ca principi, adecă Karagheorghevicii și Mi
loșii, au trebuită să espieze, pentru-că în 
cesurile loră slabe au cutezată să atace 
sentimentele democratice ale Serbiloră și 
principiile loră.

In timpulă celă mai nou, ună surcelă 
nedemnă ală Obrenoviciloră, ună bastardă 
cules de pe strade, care n’are drept Ia acestă 
nume, a declarată răsboiu, în modă provo- 
cătoră, celoră mai sfinte tradiții și simță 
minte ale poporului serbă. Deja de 15 
ad Milană Obrenovici se sufulcă, să fiă 
despotulă, tiranulă Serbiei. Elă, care cu 
purtarea lui ne mai audită șl-a atrasă dis
prețuia întregei lumi, vre să domnâscă ne
țărmurită asupra Serbiloră. Și-a nimicită 
propria casă, șl-a vândută ondrea, și acum 
voesce să ne dărîme patria, vrâ să pună la 
dobă Serbia.

In largulă acestei lumi, numai Milană 
Obrenovici este acela, care nu vrâ să re 
cunoscă națiunei serbescl dreptulă, pe care 
îlă dă fiă-cine: oa să dispună însă-șl asu
pra aceea, ce a câștigată prin sânge.

După-ce a fugită într’ună rendă di
naintea urmăriloru înfiorătore ale domniei 
lui, etă-lă, că s’a reîntorsă, ca prin fun
darea nouei sale domnii să pregătâsoă totă- 
odată pustiire, plină de rușine națiunei 
serbescl, peirea Serbiei.

Sârbi! Să nu ne amăgimă unii pe 
alții. Singura causă a compătimitârei nos
tre sorți de adl, a nenorocirei nostre fără 
păreche peste care amă trecută în cei 15 
ani dinainte, este acelă rege piibâgă, din 
care adl Europa nu șl face decâtă batjo- 
oură. Elă se silesoe acum, ca să picure ve- 
nină și acolo, unde pănă acuma n’a pu- 
tufo face, să-și prăbușâscă poporulă în 
murdăria, în care respiră elă, să despoie de 

prusiană îlă trimisese la St.-Petersburgă, 
mai alesă pentru ca fiica sa favorită, care 
petrecea acolo, să aibă în elă ună sprijină 
și sfătuitoră în relațiunile străine, ba ade
se-orl grele chiar, dela curtea rusâscă.

— „Eu te oredeam în Berlină14, (fise 
Aleosandra Feodorowna, care era forte ve
selă de acestă întâlnire.

— „De erl m’am reîntors la St.-Peters
burgă. E forte naturală deci, că m’am gră
bită să vă visitezO Majestate. Tot-odată vă 
comunică cele mai intime salutări din pa- 
triă și dela iubiții voștri, cari petrecă 
acolo44.

— „Istorisesoe-ml44, se rugă împărătâsa 
ou o voce, care tremura de emoțiune. Ast- 
felă mergeau amândoi, unulă lângă altulft, 
prin parcă, în timpă ce înalta și sveltajsta- 
tură a femeii păși mândru alăturea cu că- 
runtulă resboinică, de ală căruia brață se 
rădima cu încredere.

Și pe când generalulă povestia cu 
densa, asculta înoordată și reținendu-șl ră
suflarea, pentru ca să nu-i soape urechiloră 
nici o vorbă, ce eșia din gura lui.

(Va urma.) 

ultimulă racfimă viâța nostră independentă 
de stată, să ne rușineze pe toți.

Națiunea serbâscă nu pote suferi acâsta. 
Susă dâră Sârbi! Grupați-vă sub stegulă 
măreță ală libertății serbescl. Nu suferițl, 
ca ună omti de nimica, ună omă fără 
onore, să vă batjocorescă pe voi, pe stră
bunii voștri, ideile nostre !

Susă dâră viteji! Nu vă temeți de 
nime, cu noi bate tâtă inima sârbă, cu noi 
e serbimea. Voi viteji ostași sârbi, a că- 
roră nume bună trădătorulă a încercată 
deja să vi-lă nimicâscă, țîntiți-vă puscile 
acolo unde trebue, colo spre Conacă, unde 
residă rușinea națiunei sârbescl. Folosiți 
momentulă aoum, când pe Milană îlă amu- 
sâză femeile publioe din Parisă, când fa
milia, care a adusă atâtea rele asupra ne
norocitei nostre țări, petrece pe pământfi 
streină.

Joșii cu Obrenovicii 1

SOmiLE BILEL
î

15 (27) Martie.

Man datul îi (lela Neutra. Secretarulă 
de stată dela ministeriulă de interne, Eme- 
rică Latkoczy, care a fostă alesă deputată 
la Neutra, și-a depusă mandatulu, ne-voindă 
să-lă primescă. Latkoczy a făcut’o acesta 
printr’o scrisore adresată președintelui die
tei, care s’a cetită și publicată în ședința 
de ieri a camerei. Camera a luat’o la cu- 
noscință. Deputatulă Pdzmândy a schițată 
în termini aspri abusurile, ce s’au făcută 
din partea guvernamentaliloră la Neutra. 
Pe galeriă era și Tarnoczy, fiindă apostro
fată de oposiționall cu espresiunl forte ru
șinătore pentru elă. La obiectulă acesta a 
vorbită și Okolicsânyi.

— o—
Conflicte îutre Bânffy și Wlassics. 

„Wiener Corn44 aduce soirea, că între 
Bânffy și ministrulă de culte Wlassics s’ar 
fi iscată ună confliotă seriosă, din causă, 
că Bânffy i-ar fi reproșată lui Wlassics 
lipsa de precauțiune a acestuia în răspun
surile, ce le dăduse magnațiloră clericali, 
cari răspunsuri au produsă pentru guvernă, 
în mare parte, resultatulă nefavorabilă ală 
votărei în cestiunea legei despre neconfe- 
sionalitate.

-o —
Donați li ne. In ședința de Sâmbătă a 

Academiei Române s’a comunicată, între 
altele, că generâsa domnă Elena Dr. Tur- 
nescu a făcută Academiei o donațiune de 
2000 lei anuală, adecă i-a asigurată o rentă 
anuală de două mii lei.

—o —
Furnitură de postavuri militare în Ro

mânia. D-lă generala Poenaru, ministrulă 
de răsboiu română, a înaintată în desba- 
terea Camerei ună proiectă de lege, prin 
care să se acorde ministrului de resbelă 
dreptulă a comanda postavurile militare la 
fabricele din România.

— o —
Contestare regretabilă. Aflămă cu mare 

mâhnire — scrie „Timp.44 — cum că s’au 
găsită printre studenții dela medicină câți
va tineri, cari pănă într’atâtă și-au perdută 
simțulă de otneniă, în câtă au contestata 
pe colegii loră români din Transilvania, 
Macedonia și Basarabia, eșițl la concursulă 
pentru internată, pe motivula, că nu suntă 
împământeniți.

— o —
Jalba arendașilorn români. Se scie, 

că câți va arendași de ai statului română 
au cerută dela Cameră să li-se scadă aren- 
dile cu 50 la sută. Cererea acâsta a fostă 
respinsă de presă și de opinia publică, și 
acum în urmă și de Comisiunea de peti- 
țiunl a Camerei, care dovedmd’o și ea ne
întemeiată, a propusă camerei, prin rapor- 
tulă său, d. A. C. Cuza, sătrâcăla ordinea 
dilei asupra ei. Era și naturală ca jalba 
aoeloră câțl-va arendași să aibă acâstă sortă, 
cfice „Curierulă financiară44. Mai întâiu, 
pentru-că ună ană de recoltă slabă, după 
cum a fostă anulă 1894, nu dă dreptulă nici 
unui arendașă a cere reducerea arendei sale 
în detrimentulă țărei; ală doilea, pentru că 
dâcă ceră pentru ei o reducere de 50 la 
sută, nu iau și angajamentulă să reducă și 

ei la rândulă loră pe țeranî cu 50 la sută, 
din sumele ce aceștia li-ar datora, de-ore- 
ce dâcă anulă a fostă Tău pentru arendași, 
elă a trebuită să fiă totă atâtă de rău, dâcă 
nu si mai rău, pentru țărani; ală treilea 
pentru că e inadmisibilă ca pagubila aren- 
dașiloră jelbari să fi fostă egale pentru toți 
cu 50 la sută.

—o—
Procesnhî Gr. Sturdza-principesa Gor- 

ccacoff. Curtea de apelă din BuourescI și-a 
dată Sâmbătă sentința în prooesulă acesta 
faimosă. Curtea a reformată sentința tri
bunalului de Iași și a condamnată pe prin
cipesa Goroiacoff și pe minorulă M. Sturdza, 
representată prin d. D. Sturdza, să plă- 
tescă prințului Gr. Sturdza suma de 2,428,464 
lei ou dobânda de 5°/0 de la 29 Noemvre 
1889, data când s’a făcuta acțiunea, pănă 
la complecta achitare, și 30.000 ca cheltuell 
de judecată.

— o —
Ateneulu din Botoșani. Duminecă, 

12 Martie, se începă conferințele publice 
ale Ateneului din Botoșani, ce se voră ținâ 
în fiă-oare Duminecă în aula liceului de 
acolo. VorO vorbi: I. Darie despre „Starea 
psihologică a melancoliciloră44; I. Simio- 
nescu despre „Compromisă în natură44 ; St. 
Ganea, despre „criminalitate44; M. Țilenschi 
despre „Electricitate44; G. Ch. Velea des
pre „De la Botoșani la Capulu-Nordă44; V. 
Gheorghiu, despre „Cestiunea națională în 
secolulă nostru44; Lazără Teodoră, despre 
„Viitorulă economică ală țărei românescl44; 
Niculae Răutu despre „Curentulă naționa
listă în literatura română44.

— o —
Regele Serbiei în Budapesta. Cu tre- 

nulă de ieri noptea a sosita în Budapesta 
regele Alexandru ală Serbiei, însoțită de 
tatăla său Milană. In urma sciriloiă neli- 
niștitâre sosite din Belgradă, o mulțime de 
detectivi au fostă trimiși dela tote garele 
din Budapesta. Ună iuspectoru generală 
da trenă l'a petrecută pănă la Belgradă.

— o —
Logodnă. D lă Gavrilă Popă de Le- 

menyi, ingineră la căile ferate ung. din Ti- 
rnișora, s’a logodită (filele acestea cu d-ra 
Cornelia Dogee din Lipova.

— o —
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol- 

dovanu. Poimâne, Vinei), apară de sub ți
pară Memoriile lui Vasilie Hloldcvanu într’o 
broșură elegantă, de 11 cole, formată 8°. 
Prețulă unui esemplară e: 50 cr. sâu 1 
coronă plus 5 or. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francă 50 bani. 
Comandele se facă la adresa: Trai anii H. 
Popii, publicistă, Brașovă (Brassd). Coman
dele se efectuescă promptă și sigură. Do
ritorii de a poseda acâstă prețiosă seriere, 
suntă rugați a grăbi cu procurarea ei la nu
mita adresă. Esemplare pe credită nu se 
trimită.

Uniunea și prima discuția asupra 
cestiunei române.

(Din capit. VII ală publicației d-lui Jancso JBenedek 
„Szabadsâgharczunk es a Dakoromân torekvesek41)

(Urmare.)

In studiulă său „Viața publică a Ar- 
dâlului, 1791 —1848-4 br. Sigismund Kemâny 
cjice, că arare-orl Ardealulă a fostă în acea 
stare norocosă, ca față de luptele sale con
stituționale, ce au precedată revoluțiunei — 
să potă câștiga simpatia sorei sale mai 
mare, a Ungariei, deși aceste lupte erau 
fdrte însămuate și interesante. „Și totuși în 
decursulă deceniiloră trecute, fost’a litera
tura din Pesta, sâu legislațiunea din Po- 
jună măcarO atâtă de orientată asupra stări- 
loră din Ardeală, încâtu însămnătatea ces- 
tiuniloră vitale de aici, precum și gravita
tea ei s’o pricâpă, sâu celă puțină s’o scie 
aprecia? Am vorbită despre viitorulă insulei 
Otahaiti și ală reginei Pomare; am vorbită 
despre îndreptățirea pretensiuniloră englese 
și franoase, âr despre însămnătatea euro- 
până a cestiunilora din Australia discutămă 
mai cu totă atâtă interesă și nu cu mai 
puțină îngrijire, ca despre încurcarea ra- 
porturiloră dincolo de Muntele Craiului44... 
Așa credo, că Sigismund Kemâny e des
tulă de competenta în cestiunea, că întru

— „Fantastă germană!“ dise elă înfrun- 
tându-o ușorU, „tutot-dâuna rămâi aceașl! 
Ei ce seorete ți-au șoptită arborii?44

Cu vorbe repedl istorisi împărătâsa 
ceea oe pățise, și întrebă de scopulă 
străjei.

Nicolae îșl duse, meditândă, mâna la 
frunte.

— „Eu nu-mi aducă, .în adevără, aminte, 
din ce eausă e pusă straja acolo. Dâr voiu 
cerceta după causă. Mâne vei primi lămu
rire14.

In Bilele următâre însă țarulă Nicolae 
era închisă și morosă. Soției sale, care-șl 
dedea totă silința, să-lă înveselâscă, îi răs
punse, că este peste măsură ocupatu cu afa
ceri de stată. Elă petrecu din zori de di 
pănă sera târcjiu în St.-Petersburgă și părea, 
oă și-a uitată cu totulă de afacerea cu 
straj a.

Aleosaudra Feodorowna era aprope to
tală avisată la sine însa-șl și se preumbla 
adese-orl și multă prin parcă.

Cu ocasiunea uneia dintre aceste preum
blări, se întâlni ou generalulă de Klinger, 
supremulă atașată militară ală tatălui său, 
regele Frideric Wilhelm III, Ia curtea ru- 
sâscă, ună bătrână amicală, pe care regele,
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câtă au fostă orientați bărbații conducători 
în Ungaria în 1848/49 asupra stări lorii din 
Ardeală în genere — dâr încă asupra ces- 
tiunei române!

Că ce suntă și în ce constau pretensiu- 
nile Româniloră și că câtă de mare este pu
terea mișcării naționale române și perico- 
lulă ei? — despre aoâsta bărbații maghiari 
de stata și-ar fi putută câștiga cunoscință 
numai atunci, dâcă contele Iosif Teleky 
n’ar fi eschisă din comisiunea uniunei — 
din considerațiunl de formă — pe Românii 
ohiămațl de ministrulă de interne. Despre 
împrejurarea, că în ce felă de atiDgere au 
fost Șaguna și membri deputăției dela Viena- 
Innsbruck, în totă timpulă câtă au petre
cută în Pesta, cu guvernulă maghiară, dâr 
mai alesă cu Kossuth, avemă date fârte 
puține atâtă din partea română, câtă și 
din partea maghiară. E faptă necontesta
bilă, că Șaguna s’a întâlnită cu bărbații 
din guvernulă maghiară. Nicolae Popea 
rjice în biografia lui Șaguna, că prelatulu, 
după-oe s’a reîntorsă din Viena, a rămasă 
în Pesta mai lungă timpă, ca să studieze 
situațiunea și ca să apere interesele române 
și pe Românii persecutați. Laurian*) acusă 
pe Șaguna, că a rămasă în Pesta, ca să 
pacteze cu miniștri maghiari în favorea 
lui proprie și în paguba românimei. Pe noi 
ni-ar interesa a cunâsoe, că petrecerea lui 
in Pesta ce felă de influință a esercitată asu
pra desvoltării mai departe a evenimente- 
loră și întru câtă a servită de orientare 
bărbațiloră de stată maghiari în oeea ce 
privesee mișcările naționale române. Nu 
greșescă, dâcă susțină, că cestiunea română 
a fostă în timpulă aoesta forte episodioă. 
Bărbații de stată maghiari erau ocupați 
cu lucruri mai mari, ș’apoi cestiunea ro
mână, și ca atare, apărea într’o lumină de 
.mai puțină însămnătate față cu cestiunea 
croată și sârbă, în dosulă cărora stetea o 
oștire considerabilă și bine armată.

Bariță și Popea cjică, că Șaguna s’a 
depărtată din Peșta, numai atunci, cândă 
după ucideiea lui Lamberg, nici viața lui 
nu mai era sigură. S’a întâmplată adecă, 
că elă a târguită pentru o haină preoțescă 
o catifea nâgră și ca căptușâlă, mătasă gal
benă, âr ca ornamentă gaetane de aură. 
Acestea le-a dată la ună croitoră. După 
acesta s’a lățită îndată faima, că elă lasă 
să i-se facă stâgurl rusescl și o haină de 
gală galbenă-nâgră, oa să primâscă astfelă 
pe Iellasich, care acușa va întră în triumfă 
în Pesta. Secretarulă său, Iacob Bohga, a 
fostă huiduită pe stradă și i s'a făcută per- 
chisițiă domiciliară. In cjlua următâre s’a 
dusă la ministrulu de interne Szemere, ca 
să câră satisfacția pentru cele întâmplate 
și să pretindă pe viitoră siguranță față de 
astfelă de cașuri. După Bariță, Szemere i-a 
răspunsă: Cum ași pute să stau bună pen
tru viața domnului episoopă, cândă în si
tuația de față, nici viața mea nu mi-o țină 
sigură. Apoi a mersă și la Kossuth, der 
nici elă nu la reținută dela călătoria mai 

■ departe, ci i-a legată de inimă, să rămână 
constantă pe lângă legile din Aprilie și i-a 
dată din propriele lui proclamații mai multe 
esemplare, ca ajungândă în Ardeală, să le 
■împartă printre preoții din eparchia sa.

Cestiunea națională română, ca atare, 
a devenită pentru prima-oră obiectă de 
discusiune în ședința dela 24 Augustă 1848 
a legislațiucei Ungariei. Br. Nicolau IFcs- 
selăngi, celă mai fundamentală ounoscătoră 
ală cestiunei naționalitățiloră, a făcută o 
propunere în camera de susă în afacerea 
„aducerei unei decisiuril în cestiunea celoru de 
limba română^.

Propunerea lui Wesselânyi sună ast
felă: „Camera de susă declară și provocă 
prietinesce și pe camera de josă, să enunțe: 
oă camerele și întrâgă legislativa se părtă 
eu sentimente frățescl față de diferitele 
rasse din patria nostră, și între acestea față 
eu Valahii, său Românii; împartă cu ele 
bucurosă tote drepturile, ce se potă îm
părți ; prin libertatea constituțională, prin 
•egalitatea de drepturi și datorii doresce a 
lega de ea atâtă sortea, câtă și interesele 
loră și le mărturisesce, ca stâudă sub scu-

Die Romănen der osterreichischen Monar
hie I f. 13 1.

tulă constituțiunei. Pentru a deveni trupă 
acâstă declarațiune, camera provocă pe mi- 
nisteriu: să aștârnă camerei, oa proiectă 
de lege următorulă

Proiectă-. Din considerațiunea temeri- 
loru și dorințeloră esprimate ale cetățeni- 
loră de limbă română din patriă se or
donă: § 1. Cetățenii de religiune grecesoă 
unită și neunită, avândă drepturi egale cu 
cei-l’alțl credincioși și cu celelalte religii creș
tine în totă țâra, credincioșii de religia unită, 
oa și neunită din Ardeală, să dispună liberă 
asupra afaoeriloră bisericescl sub inspecțiu- 
nea constituțională a ministeriului respon
sabilă. § 2. Protocolele despre aceste afa
ceri interne bisericescl să le redacteze în 
limba maghiară și română. § 3. Și în școlele 
elementare pote să se facă învățământulă 
în limba română, învățâudu-se pe lângă 
acesta și limba maghiară. § 4. Protocolele, 
cari se iau de notari comunali în comu
nele române, să se redacteze în limba ro
mână și maghiară. § 5. Diplomele și actele 
scrise în limba română, să se primâscă ori
și unde, deoă Buntă scrise cu litere latine
și cu ortografia, ceea ce se referă și la
§ 2 și 4 privitoră la protocolele in
teresate.

(Va urma)

Mișcarea comercială în România.
Prețulă viteloră s’a urcată simțitoră, 

scrie ^Conservatorului din Galați. Dovadă 
suntă iarmarâcele, oe au înoepută în Mol
dova de susă, cum este la Frumosă. Acolo 
lumea curge din tote părțile, der mai alesă 
vină cumpărătorii ruși, cari au oferită pănă 
la 350 lei pentru părechia de boi. Portulă 
nostru a începută să intre în plină mișcare, 
continuă același diară. Corăbii, propele și 
vapore au sosită în portă, descărcândă totă 
feliulă de mărfuri aduse din Orientă și din 
Europa, cu coloniale, trufandale, manufac
tură, ferării etc. Aceste vase se pregătescă 
apoi să încarce cerealele de cari docurile 
și hambarele particulare suntă pline. Deja 
au pornită pe Prută vaporașe, remorcândă 
șlepuri pentru a aduce nouă transporturi de 
grâne din județele limitrofe acestui rîu. 
Prețurile cerealeloră, uroându-se simțitoră 
în ultimele dile, o animațiune deosebită 
domnesoe în portă și la bursă. Lumea co
mercială și agricultorii noștri suntu veseli 
de acâstă ameliorare a situațiunei critice 
de pănă acum.

^Baloda^ din Bârladă scrie, că prețulă 
cerealeloră s’a urcată simțitoră și pe piața 
de acolo. Grâulu se cumpără cu prețulă de 
6 — 7 lei 50 bani hectolitrulă; orzulu cu 4 
lei și jumătate hectolitrulă; orzoica cu 6—8 
lei hectolitrulă; ovesulu cu 3 lei 20 bani 
hectolitrulă; porumbulă cu 7 lei, âr cicatina 
cu 7 lei 50 bani hectolitrulă și secara cu 
lei 6—6 lei 50 bani hectolitrulă. Și târgulă 
viteloră devine din ce în ce mai importantă 
la Bârladă. S’au vândută 756 vite mari cor
nute, 31 mânzați și 31 cai și iepe. Prețulă 
viteloră s’a urcată săptămâna acesta în modă 

'simțitoră, așa în câtă valorea celoră 818 
vite se urcă la suma de 760.000 lei.

KBeSa
Din Nizza se scriu, cu datulă de 24 

1. c., următorele:
Cam de-o săptămână a începută în 

fine a ne desfăta renumitulă timpă frumosă 
ală Rivierei. In adevără omulă mai nu se 
pote ascunde dinaintea luminei sorelui ;ae- 
rulu blândă e parfumată cu mirosuri de 
viorea și rose, și pe promenade îșl espună 
ospețil de cură vestmintele loră de primă
vară, în colori deschise și internaționale.

Oțelele în întrâgă Riviera suntă pline 
de câte-va clile, mai alesă cu Englesi, cari 
potă aci inspira același aeră împreună cu 
regina loră, cu prințulă de Wales și cu 
Mr. Gladstone. Regina Viotoria prospiciâză 
și acum fârte bine, și numai cochetăriei 
bătrâneței ’i-se pote ascrie împrejurarea, 
că la plimbări ea tot-dâuna întrebuințâză 
ună bastonă. Dealtmintrelea tote Englesele, 
ținere și bătrâne, n’au pregetată nici o mi- 
nută de a-șl cumpăra câte ună bastonă, și 
astfelă acum poți vede, cum fiicele blonde 
ale lui Albion se plimbă cu gravitate și re- 
dimându-se pe bastâne, în josă și în susă 

pe promenada Anglais. Icona, ce se oferă 
prin aoâsta e forte comică, mai alesă, că 
multe dintre damele tinere, în lipsa unui 
bastonă mai acomodată, trebue să se în- 
destulâscă cu oâte ună pară greu de olivă.

Otelulă dela Cap St. Martin, care 
de altădată servesce, ca cuartiră plăcută 
pentru personele suverane, acum e cam 
gold. Impărătâsa Austriei se îmbarcase pe 
neașteptate în yachtulă ei și pleca la Cor
sica și de aci la Neapolea. Se speră, însă, că se 
va reîntorce, ou atâtă mai multă, de orece 
chiar dela plecarea ei încoce s’a schimbată 
timpulă spre bine. De presentă petrecă in 
Cap St. Martin numai exîmpărătâsa Eu
genia și exregina de Neapolea.

In Cannes preponderâză în anulă 
acesta elementulă germană. Afară de ma
rele duoe de Mecklenburg, se află aci și 
prințulă Filipă de Saxa-Coburg-Gotha, îm
preună ou soția sa.

Pe partea italiană a Rivierei, unde 
lipsescă cu totulă sărbătorile strălucite 
și plăcerile deosebite, îndatinate pe par
tea francesă, ou tâte acestea petrecă o 
mulțime de ospețl. In Bordighera se află 
r9gina de Wurtenbergia, în San Remo prin
țulă de Hohezollern și mai mulțl mari duo! 
rusescl.

In Monte Carlo s’a întâmplată inci 
dentulă ne mai pomenită acolo, oă adecă 
banca de jocă a replătită 12,000 defranol, 
câștigați de ea. Individulă, oare a pierdută 
acești bani, a fostă comisarulă de polițiă 
Jouffroy din Nizza, oare defraudase acești 
bani, și după ce îi pierdu îșl trimise îndă- 
tinutulă glonță prin capă. Consiliulă co
munală din Nizza a pretinsă deci dela bancă 
replăt'rea baniloră oficioși, oeea ce banca 
a și îndeplinită în cea mai bună ordine,

Sein telegrafice.
Budapesta, 27 Martie. Asupra 

cestiunei privitote la violarea imuni
tății severșită cu ocasiunea alegerei 
dela Neutra, se va desbate proba
bilii astacți în comisiunea de imu
nitate.

Budapesta, 27 Martie. Deputa- 
tulQ Drakulitâ interpelâză astăcjl în 
cameră, în cestiunea convocărei con
gresului bisericescu serbescu.

Friedriehsruh, 27 Martie. împă
ratule Wilhelm ținu, atâtu cu oca
siunea paradei, câtii și la prâncjulu 
festivu, alocuțiuni cătră prințulă Bis- 
mark, accentuândă meritele lui eminente. 
Bismark răspunse cu declarațiunea, 
că afară de aderență la dinastiă, în 
Germania peste totu nu se pote cu
geta o fericire.

Veneția, 27 Martie. In localitatea 
MirabeUa de lângă orașulu Catania, se 
surpă catedrala în decursulu servi
ciului divinu. Forte mulțl omeni au 
fostă îngropați între ruine. Pănă 
acum s’au scosu 8 morți și 20 greu 
răniți,.

NEOROLOGtr. Emilia Chiorniță, 
tinera fiică a d-lui Nicolae Chiorniță, pro
prietară în Guoiulata, a răposată la casa 
părintâscă în 13 (25) Martie c. — Fiă-i

. DIVERSE.
Statulu furnicilor». Unulă dintre cele 

mai miraculose spectacole ale naturei din 
lumea animalelor^ este forma locuințeloră 
furnioiloră albe din Africa. Forma acestoră 
clădiri este tot dăuna conică și deși suntă 
făoute numai din pământă, lipită și întă
rită de furniol prin gurile loră, totuși suntă 
tari, ca pâtra. Dâr aci nu e vorba numai 
de ună conă, sâu de o locuință, ci de o 
cetate întrâgă. In mijlooă se găsesce ună 
conă mare, care se pare o catedrală în 
mijloculu unui orașă, âr în jurulă acesteia 
se grupâză o mulțime de locuințe mici, 
așeejate într’o ordine aprâpe regulată. O 
asemenea cetate de furnici se ridică adese 
pănă la înălțimea de 20 picidre, și are o 
circumferență de 100 piciâre, astfelă că 
formâză o colină considerabilă, destulă de 
tare, ca sâ se potă sui vânătorii pe dânsa 

spre a se așed.a la pândă. Chiar bivolulă 
se urcă pe aceste locuințe ale furnioiloră 
spre a pasce. Călătorulă simte o deosebită 
buouriă, când zăresce din depărtare o ce
tate de furnici, căci este sigură, oă va găsi 
pe păreții esternl ciuperci, bureți gustoși 
în mare oantitate. Negrii caută locuințele 
furnioeloră albe pentru alte scopuri: ei 
adică, consumă chiar furnieele cu mare 
poftă. Ei facă o gaură adâncă într’una din 
aceste apartamente, furnieele se adună nu
mai decâtă cu grămada în looulă stricată, 
âr negrii le adună în ole mari. La acâstă 
operațiune suntă cu mare băgare de sâmă 
sâ nu-i musoe, căci fiă-care cetate de fur
nici posedă o armată organisată (cam ună 
militară la 100 de locuitori), care grăbesce 
cea dintâiu la loculă desastrului ș: se nă- 
pustesee peste totă, ce le cade înainte. 
Soldații aceștia mușcă râu, ei potă sâ rupă 
cu gurile loră tari orl-ce haină, chiar de 
lână grosă. Negrii, pe lângă totă precauți- 
unea loră, suferă adese-ori mușcături gro
zave, cu atâtă mai grozave, că ei nu pârtă 
haine.

Geniulti lui Rafael. Când Rafael 
zugrăvia renumitele frescurl (piotură de 
pe părete) din Vaticană, iubita lui Forna- 
rina, fata unui brutară, soția lui nedes
părțită, era geniulă, oare îi inspira con- 
cepțiunile sale mărețe. Papa nu vedea cu 
ochi buni pe fata brutarului din Vaticană, 
ea îi era așa de nesuferită încâtă luă dis- 
posițiunl ca să fiă depărtată din apropierea 
pictorului. „Cine-i fata asta?“ întreba elă 
într’o di pe Rafael într’ună tonă aspru. 
„Decă Sfinția Ta îmi permite sâ răspundă^, 
dise nemuritorulă bărbată, „densa este 
ochii mei!“ Papa tăcu și pleca de aoolo; 
Fornarina râmase sufletulă întrupată ală 
artistului.

Crescerea creerului. Profesorulă Vogt 
și alțl naturaliștl au ajunsă prin cercetări de 
mai mulțl ani, la conclusiunea, că creerulă 
omenescu a crescută în generală în decur- 
sulă secoleloră din ce în ce mai multă. 
Desgropându se în Parisă trei cimitire vechi, 
dintre cari celă mai vechiu era pe de 
timpulă regiloră CarolingI, âr celă mai 
nou dintre anii 1788 — 1824 s’au seosă o 
sută de cranii și s’au păstrată pentru sco
puri sciințifice. Din cavitățile loră s’a pu
tută constata, că oreerulă. deși câte puțină, 
dâr a crescută mereu. Omenii simpli din 
perioda mai tărdie aveau mai multă creeră 
ca baronii din timpurile vechi. Formațiu
nea craniului presinta o boltitură puțină 
mai crescută și mai frumosă, pe când 
omenii din timpulă preistorică aveau capul 
turtită. Afară de aeâsta s’a mai descope
rită, că la omenii, cari au mereu minte în
cordată, cavitatea craniului se lărgesce și 
creerulă cresce și prin urmare poporele, 
ce stau pe o trâptă inLridră de cultură, 
cum suntă poporele sălbatice, au creeră ou 
multă mai puțină deoâtă Europenii. Așa 
ună australiană indigenă are creerulă mai 
mică cu aprope ună sfertă, decâtă volu- 
mulă creerului Europeniloră. Pe de altă 
parte gorilulă, cea mai mare specie de 
maimuțe, nu are decâtăjumătate din volu- 
mulă creerului unui australiană indigenă.

Literatură.
„Ard6lulua este titlulă unui nou diaru 

satirico-umoristică, ce a începută sâ apară 
în tipo-litografia N. D. Miloșescu din Târgu- 
Jiu. Noulă diară se presentă bine, e forte 
bogată în ilustrațiunl colorate, apare da 
trei ori pe lună și costă pe ană 5 lei, pe 
’/, ană 3 lei, pe ’/4 ană 2 lei. Pentru Tran
silvania : 6, 3 și 2 oorone.*

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra- 
șovă a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stilui 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. ți 
costă 25 cr. De vândare la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașovu, și la autorulă in 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

Proprietarii: Br Au»ael IfiSareșiarau. 
Redactori rcsDonsaliilil: Sregsrâu RUaioru-
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CursuBâ Sa bwrsa din Viena.
Din 26 Martie 1895.

Renta ung. de aurii 4% • •
Renta de cordne ung. 4% • •
Tmpr. căii. fer. ung. în aurfl41/2% 
Impr. căii. fer. ung. în argint41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austr > ungară

124.10
99.-

126.50
104.—
125.-
98.70
98.25 

160.- 
152 50
101 45
101 60
124.60
158.—

1083.-

Acții de-aleBlncei ung. d* credita
Acții de-ale Băncei austr. de credit
Napoleomdorl.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corone auslr. 4%- •
Note italiene.............................

470.75
408 75
9.71’/2

59.95
122.60

101.45

CupsuSu pâe-iei Erașovfi.
Din 27 Martie 1895.

Bancnota rom. Comp. 
Argint român. Cuuip. 
Napoleon-d’orI Ourrip. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cnmp. 
Mărci germane Cumo. 
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

9.69 Vend. 9.71
9.60 Vend. 9.65
9.70 Vend. 9 74
5.80 Vend. 5.85
131 Vend. —. -

5.98 Vend. —.—

O0

o

t

0

o

V

er

---------V
Giro-Conto
la, Toan.ce, 
Austro-Ungară.
__________

6:e-ce 
noue 
lână

îlă dda laiirâ ©fctaall
(Este ună proverbă vechiu.)

Acestei proverbă se potrivesce la staSbilîiBBesitulâ meu ceEw mare, care cum
pără cantități mari de mărfuri; a. vândă cheltuieli puține potu vinde și eftinft.
SS_fjX-fA pentru mușterii privați gratis și franco. Cacte cu mostre, cura 
mlîbll U Ru c8.yus.8ja v nu s’au mai vedută pănă acum, pentru crontori, nefrancate.

Stofe peerfeas îmbrăcăminte.
Peruvsen și Dos kt mg pentru inaltulă cieru, stofe prescrise pentru uniformele func- 

ționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese tie jocu), și trăsuri. — AssurtiaBsciatii l’dnrte Ssogsitiii de LODEM din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, -"S® ce 
au i pote otera moi o concurență. Asortimentu de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—84 fi. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftîsne, solide, trainice, din lână curată, 
nu sdrențe eftine, cari nu prețuescă nici câtu cusutulU croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Brunn. (HaflGhestod Austriei.)
SBețiositu perinaaaeiitu de postavuri peste «nîiione floB“ini. 

a®' Trimiterea numai cu ramburse. 'W
ft~ n fo-nrtunĂ cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 

^iii Ini iliSl fi Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vendu 
DU UU IUI UlJtlil sub njcj 0 condiție marfă. 6298,—24.

ȚipOg^uo, «. Mureșianu, Brașovu.

Se aduce la cunoscința publică, c.umcă, Duminecă în 9 Apr. 
1895 stil vechiu, înainte de amedl la 10 ore se va ține, în can
celaria subscrisei Eforiei școlare, llcltațlune pentru arendarea 
munțilorii de pășunitîi, numiți: „Pris'cu" și „Valea negră,“ 
aflători pe hotarulu comunei Te si la, Județul'! Prahova 
România, pe timpă de 5 am, socotiți dela 20 Iulie 1895.

Despre condițiunile areudărei se pote lua informațiune 
cancelaria Eforiei școlare subscrise.

Brașovu, 2(14) Martie 1895.
Eforia scoleloru centrale române ort. res.

lavlto h atoauMafâ!
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu

8 a

foia ilustrată pentru faanUii.
„VATRA" îndeplinind^ tOte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totb-deuna 
unu sumarii bogatu, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustra ți uni splendidu reușite, dintre cari o mare 
parte originale, referitdre atât la istoria nemului românescu, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este Cea mai răs
pândită revistă ilustrată și ocupă I-uBu Bocft în 
literatura beletristică română.

„VATRA,“ apare de 2 Gri pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe liărtie extravelină.

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

» » V) '/a « ” ■ •
Cei ce dorescu a se abona, surtu rugați se binevoiescă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandatu poștală la librăria 
editore, C. Sfetea, Bucurescî, ctiw „Vatra1,1, n, se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

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

600,23—30
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Avemb. onbrea a recomanda on. publică pentru 

Sesonulu de primăvară și vară 
fabricateSe n^stre disî? lână ©awată, recunos
cute ca solide, și anume:

Stofe de rocUB'î și giasitaloni, confecționate 
în ClieviotU și KAmvri.ffa.rri, Stofe Cheviotu din lână 
veritabilă, Cheviotu din Scoția.

Stofe sie gs®îBdessasrBi:
Stofe de Uldforâe în Tricota și Kammgarn. 

Diferite postavm și Stofe dîrstiâe, de ca
litate bună și forte trainice, peutru săteni și economi.

IPIedW’i pentru bărbați, asortimentu bogatu. fl95npome de vară (așa numite Minister) moi, 
flexibile și trainice, din lână englezescă.

C’a&vân’e și pâsle de podhfii, mare asorti
mente.

De 
bune și 
numai 
n e și s ! 1 i d e 
vința modei și gustului.

Căete cu mostre stau la disposiție.
e rugămu de cercetare numerbse.

Wilhelm Scherg & Cie.

amil mărită și completată cu cele mai 
mașini fabrică nOstră, întrebuințându 
curată, putemu litera mărfuri bu

și corespunde pretensiuailorâ în pri-
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Gec-Conta

, la, postă
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5gMLSIBM°
INSTITUTE DE CREDIT SI DE ECONOMlîl

F8LB&L& BSSAȘOVti 1

PrîlffiCS depimerî spre fructificare [6 4V
netto, solvindă însăși darea de interese;

SWtffl pofițe comerciale CU 6’2\ 

8CCD® Împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [|] fj0^ 
teCllilÎG credite în cont 'correnț condițiunl;

(ICCOl’tiiî împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6f' 

mii» sl vindej.. _ir 5__  _ r _ i

rOSGWffl CUJ0118, OSCOlimlH copoi 
cworă cuj 
pftpîlrivQ în modulă celă în
UlUuldl'/iu mai culantă ill

o

i monede și hârtii ils valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

înainte de 
scadență, și 

A
JULU IVIUIULU) 
ilnlj pe piețele din țeră și 
lldii streinătate, 
dn hniipn sub cele mai ief- 
llU iJuliud tine condițiunl; 

ere de depou, toriulă
său sta'aaia, ©sifââ IVn*. 415, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

Țillimnapn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnȚifn 
JJlllntlilljU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

neutru asigurări pe viejă ±“:dSeL“°' p"li- 
Ofwrabsleîorâ administrata de fonduri si p. t. D-lorii 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Sensurile fondare âe 5°io ale „Albinei" 
nîo căi-oi-iB eugtone sft j^eseMssBjiea-si seBBaestucwSis f&ră unei o 

(Seta-Rgei-e, șâ eiua*ă se affflsa «Be vafasajaa-e îan c«ai*saaf aȘâ3eâ a Esaarsei 
aBnua B5w«ăsaj»es4aa, âaa jaîese c8e și SOCX* «Se coa*«»aae.
CoaaBjaaa-eiaaiii eaaa’saaa*âie și gai'ealhasuJlA eeioi’Iaiie efecte i«a«9i- 

g;eoae, se jB«ite saasțâaaen caa totfi «SfegstaaBaa, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°i0 
saaatisa aaBă a"eJaftiivii celle mai ieftine și taitoallntă mai 
pendnetive «Băi» efl’ectele cotate ia Saaia-sa iSbbb HSaaaSajpest».

Bonitatea absolută a foncierelorii „Albina“ e garantată 
prin valorea celu puținii întreită a ipotecelorii pe ba -a cărora 
se esîritîi, prin fondriu specialii de asigurare a scrisurilor!] 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
* 10- *

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieili 
er. se porii cumpăra în librăria Nicolae Ciur cu.

I


