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Cine va da satisfacțiă?
Brașovii, 16 Martie v. 1895.

Publicămu mai josu o scire re- 
voltătâre, ce-o primimu despre mal
tratarea unei țărance române prin 
bătăi de cătră gendarmil din Săliște.

Nu ni-se spune prin ce biâta 
femeiă a deșteptată urgia păzitori- 
loru siguranței publice din acea co
mună, dâr ni-s’asigură, că n’a avutu 
nici o vină, și acâsta o credemă. Ce 
ar fi și pututu păcătui acea țărancă 
din Orlatu ca se fiă terîtă în ca- 
sarmă de gendarml și bătută acolo 
cu atâta selbătăciă?

Celu ce ne raportâză acestu 
faptu barbară, ne spune, că țăranca 
a alergată la unu medică, care a 
constatată vătămările, ce le-a sufe
rită prin bătaiă și apoi întrebă: 
cine va da însă satisfacțiă sărmanei 
femei ?

Etă întrebarea gravă a celei mai 
triste actualități!

In sfatulă Țării unguresc! s’a 
ținută alaltă-eri judecată mare asu
pra nelegiuiriloru și volniciiloru să- 
vîrșite afii săptămână la alegerea din 
Neutra. Turburare și indignare nes
pusă între „patrioți“ pentru purtarea 
necalificabilă a despoticului și cini
cului președinte electorală Tarnoczy, 
care a făcută o alegere între baio
nete după chipulă și asemănarea stă
pânului său Banffy.

Dâr ce suntă scandalurile, tero- 
ris.ările și violentările comise la ale
gerea din Neutra, pe lângă faptele 
de terore, ce se săverșescu necur
mată, mai alesă de unu timpă în- 
câce, de cătră gendarmii guvernului 
ungurescă, în contra libertății și si
guranței personale a Româniloră ?

Domnulă Pazmandy cu cei-l’alț! 
patru colegi ai săi să plângă, că la 
Neutra li s’a atacată imunitatea loră 
de deputațî și ceră satisfacțiă dela 
dietă. Cine va da însă satisfacțiă 

aceloră nenumărate victime ale for
ței brutale și ale crucjimei gendar? 
milorfi stăpânirei, cari au fostă și 
suntă loviți în imunitatea loră cor
porală, chiar cu amenințarea vieții?

Dreptulă electorală și dreptulă 
de imunitate ală unui deputată suntă 
fără îndoielă nisce drepturi de mare 
preță și importanță într’unu stată 
constituțională, der mai presusă de 
aceste este și trebue să fiă respec
tată dreptulă la integritatea corpo
rală a cetățănului.

Ce furtună de proteste și acu- 
sațiuni nu s’ar fi ridicată în dietă 
decă se întâmpla cu-o femeiă ma
ghiară brutalitatea, ce s’a săvârșită 
contra unei țărance române în 
Săliște ?

Și casulă dela Săliște este încă 
neînsemnată față cu atrocitățile, ce 
se comită de gendarmî mai alesă 
în ținuturile ardelenesc!.

Este metodă în desfășurarea 
acestoru atrocități. Gendarmii lui 
Banffy-Perczel se vede, că au pri
mită achiulu de a băga spaimă în 
țărănimea română prin bătăi.

Cu deosebire în Ardelă bătăile 
suntă la ordinea Scimă, că nu
de multă ună țerană română din 
Cârțișora, maltratată de gendarmii 
unguresc! de repețite-or! în modulă 
celă mai sălbatică cu bătăi crâncene, 
a mersă pănă la Viena, ca „să se 
plângă la împăratuiă".

Bietulă țărână n’a putută da 
față cu domnitorulu său și fiind-că 
a stăruită prea tare pe lângă slu
gile lui, ca să-i dea întrare la elă, 
a mai trebuită să șâdă închisă în 
arestă o săptămână de cțile.

Cine va da satisfacțiă acestui 
țărână, care de sigură îșî plătesce 
darea și-’și împlinesce datorințele 
cătră stată totă așa de punctuală, 
dâcă nu și mai punctuală decâtă 
grofii aceia dela Neutra, pentru a 
căroră dreptă electorală încălcată se 

întrepună ac}! cu atâta hotărîre Un
gurii în dietă?

Cine s’aștepte însă satisfacțiă 
pentru Românulă maltratată dela 
aceia, car! în locă să controleze abu- 
surilo ticălose de putere, comise 
chiar prin organele esecutive ale si
guranței publice, sumuță mereu gu- 
vernulu în contra naționalitățiloră ?

N’ar trebui să uite însă dieta 
cu întrega ocârmuire, că metoda 
cazăcâscă de terorisare brutală este 
o armă cu două tăișuri; ea lățesce 
în mulțime, ce-i dreptă, frică și 
spaimă, deră deșteptă și nutresce și 
simțulă de răsbunare pentru lovirile 
și maltratările suferite.

Terorisarea țțranilorft noștri. Ni-se 
scrie din Săliște: Terorea în contra țără- 
nimei ndstre șl-a ajunsa oulmea. Gendarmii 
prindO și bată pe bmeni în diua mare. Pe 
o biată femeiă, Susana Tibami din Orlattt, 
fără de nici o vină, au bătut’o grozavă în 
casarma din Săliște. Mai alesă gendarmii 
de pe aici făcu minuni. Biata femeiă a 
constatata printr’untt visum repertum bătaia 
suferită. Cine îi va da însă satisfacțiă ?

Alegerea dela Neutra în dietă.
In ședința dela 25 Martie n. dieta s’a 

ocupata cu alegerea dela Neutra.
Deschiciendu-se ședința, președintele 

Szilâgyi a arătata scrisorea prin care secre- 
tarula Latkoczy renunță la mandata. „Eljenu- 
url sgomotose însoțiră acesta anunțare a 
președintelui, după ce notarulă. învitâ pe 
Păzmândy să-și țină vorbirea.

Păzmândy începândtt se vorbâscă, se 
ivi pe galeriă președintele alegerii din 
Neutra, Gusztav Tarnoczy. Apariția lui 
acolo a datu prilegiu oposiției la atacuri 
vehemente contra lui, strigândtt : Afară cu 
elii! Omit de nimicii! Trebue arunoata afară 1 
Obraznicului Președintele să sootă afară pe 
mișehilu!

Păzmândy: In viața mea politică am 

fosta martora la fdrte multe alegeri, dâr 
o alegere oa cea din Neutra nu ml-am în
chipuita, că ar fi. posibilă. Ajungenda la 
Neutra am ceruta să ni-se dea bileta de 
legitimația, ca să putemtt umbla liberi și 
să putemtt trece peste cordonultt militartt. 
Președintele mi-a dattt 30 astfeltt de passe- 
portaut, pe cari le-am împărțita între co
rifeii alegerei și deputațilortt, cari erau cu 
mine. In cealaltă di însă a trebuita să es- 
periămtt, că cu biletultt dată în diua pre
cedentă nu putemtt străbate nicăirl. Preșe
dintele electorala ml-a dattt untt rendez
vous pe diminăța la 7 ore la podultt Neu
trei, însă în loctt de persona lui, am aflattt 
acolo 4 omeni tineri, cari țineau podultt 
asediata milităresce și nu lăsau pe nimeni 
să trecă podultt, chiar nici pe alegătorii 
oposiționall.

Pazmandy arată apoi cu date con
crete abusurile comise în diua alegerii, des
pre carl amtt mai vorbita deja, și când 
Tarnoczy asculta liniștita, untt deputatu 
oposiționaltt strigă: Trebue deșertată galeria ! 
„Bitang“-ulu acela infectâză aerulu. Pâz- 
mandy arată mai departe de ce apucătură 
s’a folosită Tarnoczy la candidarea celortt 
4 Zichy, precum și sorisârea apocrifă, ce a 
împărțit’o printre alegători, făcându-i să 
credă, că Zichy a renunțată la candida
tură. Atunci se aucjiră erășl voci din partea 
oposiției: Miserabilitate! Rușine! Păzmândy 
continuândtt descrierea seriei ne mai po- 
menitelortt abusurl, deputatultt Drdkulicz 
esclamă: Tiu dau afară (pe Tarnaczy) și 
stringânda din pumni s’aruncâ spre ușă, 
dicendtt îltt pălmuescH. Doi dintre deputațî 
înse îltt reținură și desfătuiră.

Păzmândy îșî sfirși cuvântarea (jicendă: 
Untt ast-feltt de președinte electorala (toți 
priviau spre galeria) nu e bunii decâtu săi 
pentru balamucă, seu pentru temniță.

A vorbita apoi Kund, arătândtt abu
surile, ce le-a făcuttt altt doilea președinte 
electorală, Sulyovszlcy.

După-ce au vorbittt la cestiune și de
putății Olcolicsănyi și Tomcsănyi, ministrultt 
de interne a anunțata, că Lathoczy nu pri-
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Rosa mtată.
Narațiune istorică, de Silvestru Frey.

(3) (Urmare).

„îmi pare forte rău“, dise generalulQ, 
„că după reîntorcerea mea afiupeȚartt în- 
tr’o disposițiune oâttt se pote de neîmbu- 
curătore. Eltt e distrasă și neaccesibilu chiar 
și pentru amicii săi. Celtt mai neînsemnata 
lucru îltt irită. Eu cugetam la începută, că 
îltt preocupă vre-o înaltă afacere politică, 
pănă ce în sfîrșittt aflai, că o strajă a dattt 
ansă la tote aceste supărări".

— „O strajă ?“ repeți împărătesa me
canica.

— „Tocmai! Afacerea nu vă va pune 
nici pe Maiestatea-Vâstră în mai puțină ui
mire, decâtă cum ne-a pustt pe noi toți. 
Se tractâză anume despre o sentinelă, ca- 
re-șl are postula aici în parcultt dela Zars- 
koje-Selo.

„Țarului îi vine adecă de-odată în 
minte să cerceteze, cum stă lucrultt cu 
acesttt posttt. Atunci ese la ivâlă surprin- 
4ătorultt faptă, că nici untt omtt nu e în 
stare să dea deslușirea dorită.

„Țarultt e înfuriata. Tote autoritățile' 
S9 pună în mișcare, pretutindenea se pună 
la cale cele mai minuțiose cercetări; dâr 
totuși nu ’i se pote da nici o lămurire. 
Singurultt lucru aflattt constă în aceea, că 
datorința de a pune acea sentinelă datâză 
încă din timpultt, când domnia țarultt 
Alecsei."

— „Alecsei, Alecsei", murmură'împără
tesa, căutândtt să-și aducă aminte. „Eu sunt 
silită să mărturisescă, că sciu fârte puțină 
despre elă! Spuneți-ml totuși".

— „In adevără,'Majestatea-Vostră nu va 
perde multă prin acesta!“

— „Ah! D-Vostră mă faceți curiosă!“ 
Ei ajunseseră pănă la terasa, ce se

afla în dosulu castelului. împărătesa îșî 
scose mâna din brațultt celui ce-o însoția 
și se aședâ pe una dintre băncile grădinei. 
Tot-odată provocă cu untt gesttt, ce era pe 
atâttt de grațiostt, pe câtă și de intimă, pe 
generala, să șâ4ă lângă densa.

„Acuma ași asculta bucurostt în totă 
liniștea povestirea D-Tale“.

— „Pottt vorbi fără nici o reservă ?“
— „Vă rogtt chiar pentru acâsta".
— „Der Majestatea Vostră este adl dom- 

nitârea acestei țări, și ceea ce voi istorisi, 
formâză untt capitlu întunecostt în istoria ei".

— „La totă casulă, bărbatultt meu n’artt 
pute fi martoră, când îmi înavuțesett în mo
dula acesta cunoscințele mele. Eltt are o 
antipatiă, ca eu să mă ocuptt cu trecutultt 
casei sale. Der nu va fi nici untt lucru rău, 
credă, dâcă caută să-mi procurtt aoâstă cu- 
noscință pe altă cale".

GeneralulO dise : „A fostă odată o prin
cipesă germană. Bună și frumosă, cultă și 
virtuosă fiindO, ea merita tâtă fericirea. Ea 
însa-șl, în modestia sa, care era pote cea 
mai frumosă însușire a ei, nu cunoscea de 
locu aceste bune calități ale sale. Cu atâttt 
mai tare însă erau ele observate și glorifi
cate, în modă cuvenită, din partea altora. 
Toți îi profețiau ună mare viitoră. Atunci 
însă se întâmpla ceva estra-ordinartt. Intr’o 
di străbătu prin familiile princiare ale Eu
ropei vestea, că viitorulă domnitoră altt Ru
siei, tinărultt mare-principe Alecsei, ar voi 
să se căsătorâscă. Der în contra obioeiului, 
ca acela, care se cugetă să-și ia o soțiă, 
să se informeze însu-șl, și să pășâsoă ca 
pețitoră, ceru să ’i se trimită spre alegere 
în St.-Petersburg, principesele interesate în 
acestă cestiune11.

— „O pretensiune estra-ordinară“, în
trerupse împărătâsa.

— „Respectiva invitare s9 trimise tottt- 

odată la tote curțile, unde era vre-o prin
țesă de măritată. Atunol aflau firesce, stra
niu neobiclnuitultt modă, în care avea să 
se întâmple pețirea. Dâr prospectulă, de a 
pută face parte din puternicuia trontt altt 
Țariloră, delăturâ în fine tote hesitările. In
tre prințesele, cari fuseseră chiămate la ale
gere, se afla și Charlotta de Braunschweig. 
Fină și forte cultă fiindtt, ea nu voi la în
cepută absolută de locă să fiă înduplecată 
de a face călătoria la St.-Petersburgtt. Der 
cuventultt hotărîtortt altt părințiloră nu su
feri nici o opunere. La acâsta se adause, 
că și din cause politice trebuiau să facă pe 
voia puternicei împărății a ȚarilorO. In so
cietatea mamei sale, deci, Charlotta de 
Braunschweig o luâ la drumtt. Sosindă în 
St.-Petersburgtt, ea întâlni aoum și pe ce
lelalte aspirante la mâna moștenitorului de 
trontt. Erau o mulțime, cari veniseră, mai 
alesă princese germane. Tote se nisuiau să 
facă să strălucâscă calitățile lorO. Era o ri
valitate fără semăntt și, durere, mai adesea 
chiar și fără margini. Numai Charlotta de 
Braunschweig nu se împărtăși la acestă ri
valitate.

„Der tocmai în acâstă împrejurare era 
ună farmeott, care îi dete ântăetatea. Căci 
pe oând celelalte prințese trebuiră să se re- 



Pagina 2. GAZETA TRANSIVANIEI Nr. 61—1895

mesce mandatulu și că Tarnoczy, la propria 
sa cerere, va fi trasă la răspundere.

Helfy Ignăcz, luândă cuvântulă cjise> 
că cele ce s’au întâmplată la Neutra suntă 
fără păreche în viața constituțională a Un
gariei, din care pricină trebue să se ia con
tra lui Tarnoczy măsuri escepționale. Pro
pune deci să se alâgă o comisiune de 9 de- 
putațl, care să se ocupe în detailă cu pro- 
cederea anti-constituțională dela Neutra. 
Propunerea acâsta au sprijinit’o Ugron și 
Drakulios. Ou acestea, sistându-se discuția, 
presidentulă camerei a declarată, că deâre- 
oe s’au mai anunțată și alțl vorbitori la 
oestiune, amână disouțiunea pe ședința 
viitâre.

Uniunea și prima discuția asupra 
cestiunei române.

(Din capit. VII alu publicației d-lui Jancso Benedek 
„Szabadsâgliarczunk es a Dakoromân torekvâsek")

(Urmare.)

Wesselânyi așternându-șl acostă pro
iectă, s’a nisuită, ca prin o scurtă vorbire 
să clarifice cuprinsulă și tendința lui. înainte 
de tote elă a accentuată, că în aoestă pro
iectă Valahii suntă numiți Români, deoreoe 
atâtă obiceiurile, trăsurile feții și mai pe 
susă de tote limba loră dovedesce, că ei 
suntă strănepoții vechiloră Romani. In tim- 
pulă mai nou numele de Română, cum apare 
și din numirea Daco-Română, caraoterisâză 
o partidă politică, dâr elă nu e aplecată, 
ca în aoestă înțelesă politioă, să le dea 
acesta nume, ci în virtutea originei loru; 
și acâsta o putemă faoe ou atâtă mai ușoră, 
căci ei se numescă înși-șl de comună „ru- 
munyi" (D-lă Jancso, care a trăită și în 
BucurescI, putea să ooregă pe Wesselânyi 
în punctulă acesta. — Nici odată ună Ro
mână nu dice despre sine, că e „Rumuny", 
ci esprimă corectă și preoisă, falniculă său 
nume — Nota Trad.) Deși în împrejurările 
actuale nici se pote cugeta, ca religia gr. 
or. să fiă vre-odată obiectă de persecuția, 
totuși disposițiunea proiectului, care se re
feră la acesta, va servi de mare liniștire 
pentru Români. Deorece Românii, după re
ligia, se alipesc mai mult de limbă, ast-fel vor 
avă bună influență asupra loră disposițiunile 
proiectului referitâre la limbă. Este adevă
rată, ce-i dreptă, că ei pretindă mai multă, 
dâr Maghiarulă nu numai că nu pote da 
mai multă, ba dâoă ar da, ar fi spre pa
guba lui directă, căci nu e vorba numai 
de raportulă dintre limba română și ma
ghiară, ci și despre acela dintre limba ma
ghiară și celelalte limbi. Cei mai cuminți 
dintre ei (Români) nici nu-șl potă gândi, 
că victoria disputei dintre limbi, ar fi pe 
partea loră. Soopulă proiectului este, a sta
bili pacea și bună-înțelegerea între națiunea 
maghiară și poporală română, de care amân
doi au lipsă așa de mare, chiar și numai, 

pentru-că amândoi suntă strîmtorațl fără ru
denii între Slavi și Germani.

Propunerea lui Wesselenyi, în formă 
de proiectă de lege, n’a putută nicl-odată 
sâ ajungă înaintea dietei din causa agen- 
deloră mai urgente ale timpuriloră de în- 
ceroărl mari. Dâr n’au trecută nici douâ 
cjile, și oestiunea română a devenită obiectă 
de discuțiă și în camera de josă.

In 26 Augustă Ioană Dragoșă a in
terpelată pe guvernă, că ce felă de putere 
are fostulă comisară guvernială din Ar- 
deală ? (Br. Vay) Este elă peste, sub, ori 
alături de înaltulă guvernă? In cjiar© se 
soriu lucruri scandalose. Ast-felă preotulă 
română din Mediașă și-a provocată veci- 
nulă, să-și pusce cânele. Acela însă l’a puș- 
cată pe elă. Dreptă este soirea acâsta, care 
ține în mare agitațiă întregă ținutulă ? Ună 
proprietară din comitatulă Solnocă-Dobâca, 
a trasă bețe Româniloră, cari au refusată 
dijma iobăgâscă. Românii suntă persecutați, 
mai alesă aceia, cari cutâză ași ridica cu- 
vântulă în favorea intereseloră naționale 
române.

După răspunsulă ministrului de in
terne Szemere, a luată cuvântulă Eutimiu 
Murgu, rugândă pe guvernă, ca sâ libereze 
totală și câtă mai curândă biserica română 
de sub tirănia Metropolitului serbescă....

Sigismundă Papp face aristocrația din 
Ardeală responsabilă pentru tâte. Elă cjise: 
modulă de tractare ală aristocrației din Ar- 
delă, a născută în poporulă română mare 
neîncredere și râcela față de totă ce e ma
ghiară. Că câtă de mare este în poporulă 
română neîncrederea, a spus’o c’o logică 
naivă ună țărână română, care dându-șl o 
rugare, 4’se cătră ministrulă de justiția, 
care-lă mângâia: „Nu mâ încredă în tine. 
Și tu ești din Ardeală. Te-am vâdută mai 
dâ-unăcjl acolo“. Elă propuse încă în Martie, 
ca Români să fiă scoși de sub hierarchia 
sârbâscă. Cere, ca încă dieta acâsta sâ pro
nunțe independențe bisericâscă și totă 
acâstă dietă sâ pună capătă, prin disposi- 
țiunl legislative, ori căroră frecări, provenite 
din iobăgiă.

T. Serb s’a pronunțată în același în
țelesă cu Dragoșă...

După acestea s’a ridicată sufletulă gu
vernului de atunoi, Ludovică Kossuth. Vor
birea, ce a țiDut’o atunci, este prima de
clarația, ce amă audită dela elă în cestiunea 
română. Putemă dâră sâ luămă acâstă vor
bire, ca punctă de mânecare în acâstă ces- 
tiune, pentru atitudinea lui în viitoră. Oredă 
de interesa a aminti, că în vorbirea sa fai- 
mosă din 11 Iulie, prin care a cerută vo
tarea unui credită necesară pentru echi
parea a 200,000 soldați, n’a amintită nici 
c’ună cuvântă despre mișcările române de 
naționalitate. Elă a desvoltată cu de-amâ- 
nuntulă mișcările croate și serbescl, și ra
portulă Ungariei cătră Austria, precum și 

situația ei politică esternă, dâr despre ces- 
tiunea română a tăcută. Causă la acâsta 
n’a putută fi alt-ceva, decâtă împrejurarea, 
că la începută mișcările române se păreau 
neînsemnate față cu mișoările croate și sâr- 
bescî, cari se râdimau pe-o putere armată 
bine organisată și considerabilă. De faptă 
mișcările române numai atunoi s’au ridi- 
oată peste nivelulă unoră simple râsvrâtirl 
țârănescl locale, când cu cunoscința și îm
puternicirea comandei supreme ces. reg. 
din Sibiiu și conformă esemplului grănițe- 
riloră croațl și sârbi, majorulă Riebel și 
Urban au făcută părtași pe grănițerii ținu- 
turiloră române Năsâudă și Orlată la miș
cările poporale revoluționare ale Româ- 
niloră.

(Va urma.)

SC8WLE D8LEL
16 (28) Martie.

Banchetă în onorea d-lui Dr. V.
Branisce. Getimă în „Dreptatea* , ce amă 
primită ac}I, că inteligența română din Ti- 
mișâra a dată alaltă-seră ună banchetă în 
onorea d-lui Dr. V. Branisce, care în 30 
1. o. îșl va începe osânda de 2 ani de cjile în 
închisorea din Vață. Banchetulă s’a ținută 
în restaurantulă „La Ursu" și, afară de in
teligența din Timișora, au luată parte mai 
mulți fruntași și preoți din jură. Discursulă 
festivă l’a rostită d-lă advocată Em. Un- 
gureanu, âr d-șora Aurora Ardeleanu a pre
dată d-lui Branisce, în numele dameloru 
române din Timișora, ună frumosă buchetă 
de flori naturale.

—o—
Boue ordinațiunl ale ministrulni de 

culte. Ministrulă de culte și de instrucțiune 
publică, Juliu Wlassics, a îndreptată două 
ordinațiunl cătră consiliulă de instrucțiune 
ală țârei în cestiunea revisuirei planurilor» 
de învețămentn dela scolele medii. In cea 
d’întâiu ordinațiune ministrulă cere, ca con
siliulă sâ-șl dea părerea, 6re planurile de 
învâțământă esistente nu dau ansă la plân
gerea generală asupra faptului, că școlarii 
suntă prea încărcațl cu studiulă. Tot-odată 
oonsiliulă va avâ sâ se pronunțe în direc
țiunea, că ore se dă destulă atențiune in- 
strucțiunei așa numiteloră obiecte naționale^.') 
A doua ordinațiune se referă la acele obiecte, 
cari înlocuescă limba grâcă.

— o—
Inaugurarea fundațiunei universitare 

Carolu 1 s’a făcută Marți în 14 1. c., în 
diua aniversării proclamării independenței 
României, la ârele 11 în localulă fundațiunei. 
Programa a fostă următârea: La festivi
tatea de deschidere voră lua parte miniștri, 
întregă corpulă diplomatică, profesorii de 
universitate, representanții pressei, precum 
și delegațiunile studențiloră universitari 
dela BucurescI și Iași. După serviciulă di

vină, celebrată de I. P. S. S. Metropolitulă 
Primată Maj. Sa Regele va ținâ o alocu
țiune, la care va răspunde directorulă fun- 
dațiunei d-lă G. Dem. Teodorescu. — Des
pre decursulă serbării cetimu : Au fostă de 
față Regele, Regina, principele și princi
pesa moștenitore, miniștrii, Metropolitulă 
Primată, președinții Corpuriloră legiuitâre 
și delegațiunile studențiloră universitari. O 
mare mulțime era adunată pe stradele dim- 
prejurulă clădirei celei nouâ. După servi
ciulă divină Maj. Sa ținu o alocuțiune, în 
care clise, că a voită sâ se sfințâscă acâsta 
instituțiune tocmai în .diua, care este una 
din cele mai gloridse ale națiunei, și în
cheia ou cuvintele : „Odinioră, când s’a 
construită mănăstirea Argeșului, s’a zidită 
în fundamentă, după obioeiurile aceloră 
timpuri, o ființă viețuitore; Eu, domniloră, 
am pusă în temelia acestei clădiri credința 
și încrederea mea în viitorulă României". 
La aloouțiunea acâsta a Regelui, care fu pri
mită cu vii aplause, a răspunsă rectorulă 
universității din Iași, d. Calianu, și doi 
studențl.

—o—
Contele Ioanu Zichy, oandidatulă 

partidei poporale la Neutra, și care, în 
urma ne mai pomeniteloră abusurl, a că- 
dută față de secretarulă Latkoozy, mulță- 
mesce prin placate alegătoriloră săi pentru 
încrederea și suferințele, oe au îndurată 
din partea conjuratoriloră guvernamentali. 
Ei, dice contele, au voită să-mi răpâscă din 
mâni stâgulă prin forță, cu puterea armată 
și prin comiterea unui întregă șiră de abu
surl electorale, dâr deși pote li-a succesă 
acâsta acum, eu totuși nu privescă că- 
dută nici oausa mea, nici a vostră, și nu 
părăsescu lupta față de ne mai pomenita 
forță brutală.

— o —
Erăși diare oprite! Ministrulă de in

terne din nou a oprită intrarea a doua 
ijiare române și unuiă italiană pe teritoră 
ungară. Aceste chare suntă. „Lumea Rouă*,  
„Călăuza română*  și „Gazzettino* , ce apare 
în Veneția.

—o—
Wlassics felicitată de Jidani. Jidanii 

din Hatvan au adresată ministrului de culte 
și instrucțiune publică o telegramă de feli
citare, în care îi mulțumescă pentru vor
birea „în adevără liberală", ce-a ținut’o în 
camera magnațiloră, în interesulă recepțiu- 
nei și pentru apărarea Jidovimei. „Ferice 
de patria ndstră", se dice în telegramă, „că 
afacerea instrucțiunei publice e condusă de 
unu bărbată atâtă de adevărată liberală și 
de-o cugetare atâtă de sublimă*.

— o —
Pentru scola din Bodbavu, în comit. 

Târnavei mari, au sosită la administrația 
nostră cu lista Nr. 45: 3 fl. 81 cr. colectați prin 
d-lă protopopă Ioană Petricu. D-sa a con-

întoroă fără de nici ună succesă acasa, ea 
deveni părtașă la distincțiunea, după care 
tote rîvniau, Alecsei și-o alese de soțiă".

De-odată răsunară pinteni, o sabiă 
zurăi pe cărarea de prundișă și Alecsandra 
Feodorowna îșl ridica ochii.

— „Vine împâratulă", șopti densa, „sâ 
vorbimă de altceva!"

3.
ț)ilele următâre aduseră o schimbare 

repede, și pentru Țarevna nedorită.
Cu ocasiunea ultimei sale visite în 

Zarskoje-Selo, Țarulă după-ce aruncase o 
privire lungă și esaminătore asupra feței 
soției sale, flisese de-odată: „Eu credă, că 
tu trăescl prea retrasă! Și de ore-ce, din 
nenorocire, nu mai sunt în stare să fiu 
neoontenită lângă tine, este de datoria mea, 
să îngrijescă, ca tu să te distragl. Se pote 
ca acestă liniștită și retrasă viâță să corâs- 
pundă idealeloră tale. Der noi nu trăimă 
în Germania, unde se cultivă păreri de 
acestea. Apoi tu mai ești și domnitorea unui 
puternică stată și ești, prin urmare, datore, 
sâ corâspuncjl tuturoră recerințeloră acestei 
posițiunl".

Era ună amestecă de stricteță și de 
dre-care ironiă în aceste cuvinte.

îndată după acâsta se începu o va
riată venătore după totă felulă de desfătări.

Era evidentă, că Țarulă voia sâ co- 
pleșâscă de-odată pe soția sa cu acestea. 
Ea de-abia afla timpă sâ fiă singură sâu 
să-și mai schimbe reciprocă gândirile cu 
acele persone, în cari avea încredere. Nici 
chiar de generalulă de Klinger nu vorbise 
de timpă mai îndelungată.

Odată îi șopti ea în trâcâtă: „D-vos- 
trâ îmi datoriți încă și acum ou sfîrșitulă 
istorisirei! “

— „Soiu Majestate! La prima ocasiune, 
oare mi-se va oferi, îmi voiu permite s’o 
termină".

Dâr ooasiunea nu sosia. In loculă 
aoesteia urma viâța cea mai sgomotosă. 
Zarskoje-Selo bâjbâia de âspețl. Se pă
rea, că carnevalulă a fostă transpusă în 
mijloculu verei.

Câte-va 4Ue după aceste, generalulă 
era învitată la masă.

— „Ah", dise veselă împărătâsa, când 
află ocasiune, sâ mai converseze câte-va 
momente cu agreatulă bărbată, „astă4i Vâ 
veți împlini așa-dâră promisiunea?"

— De sigură cu mare plăcere, dâcă n’tșl 
avâ sâ comunică Majestății-Vostre mai 
’nainte ună altă lucru, cu multă mai în
semnată".

— „Și care, anume?"

Principele Odașkoff va sosi mâne aici".
Impârătâsa scâse ună strigată ușoră 

de uimire.
- „De sine se înțelege, că elă e însoțită 

de nepota sa. Țarulă i-a învitată pe amân
doi, ca sâ fiă câtva timpă âspeții sâi. To
tuși ași ruga ou cea mai mare insistență 
pe Majestatea Vostrâ, sâ nu dea locă nici 
unei descuragiărl prea timpuriă. Este la 
totă casulă ună succesă, ce l’au dobândită 
contrarii noștri, dâcă ei au putută face, ca 
Eudoxia Rasumin sâ întimpine o astfelă de 
distincțiune. Pentru aceea însâ ei totuși nu 
s’au apropiată nici măcară ou ună pasă 
mai multă de adevâratulă loră plană. Ța- 
rulă vede în principele Odașkoff numai pe 
leaderulă partidei, ale cărei scopuri suntă 
și ale sale. Nepota acelui bărbată are deci 
deja, în urma înaltei posițiunl, pe care o 
ooupă în aristocrația rusescă, dreptulă de 
a se bucura de ore-care privilegiu la curte. 
OrI-oe altă cugetă, ași putâ chiar sâ jură, 
că e departe de Țară. In adevără, elă iu- 
besce pe Majestatea Vostrâ cu multă mai 
tare, decâtă ca sâ fiă în stare a se atașa 
de altă feme'ă. La totă casulă".

— „Prin urmare este totuși o reservă !" 
întrerupse împârătâsa, nu făr’ de amără
ciune.

— „La totă casulă ași ruga pe Majesta
tea Vostrâ sâ nu înceteze cu tote acestea, 
de a veghia. Eudoxia Rasumin va puneto- 
tulă în mișcare pentru de a-șî ajunge sco- 
pulă. Astfelă e forte probabilă, ca lucrulă 
sâ ajungă la o luptă, care, deși purtată în 
liniște, sub masca curtoasiei sooiale, totuși 
va putâ decurge ou mare vehemență și va 
fi verosimilă de cea mai mare importanță 
pentru toți aceia, cari voră lua parte la ea."

Vocea împărătesei tremura, când răs
punse: „La o luptă? Nu, amiculă meu, 
pănă acolo nu vomă ajunge! O fiică aHo- 
henzollerniloră consideră de sub demnitatea 
sa, de a se apăra față de o intrigă, ce se 
țese contra ei! Dâcă îmi voră răpi inima 
bărbatului meu, eu mă voiu mâhni, de si
gură, din oausa aoâsta, de-orece cerulă mi-e 
martoră câtă de fierbinte îlă iubescă! Dâr 
eu tâte aceste amărăciuni sufletesci, eu 
îmi voiu aduce totuși aminte despre aceea, 
că am ună tată, care causa fiicei sale va 
privi-o ca causa sa propriă; am surori, 
cari țină cu fidelitate la mine; o patriă, 
ună locă natală!“

(Va urma.) 
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tribuită 1 fi., âr ou disculă în biserica St. 
Nicolae din looă s’au adunata 2 fi. 80 cr.

—'O—
Distincțiune. Maj. Sa Regele Carola 

a conferita archivarului orașului BrașovO, 
d-lui Friderică Stenner, pentru ostenelele 
sale la căutarea de documente privitdre la 
istoria română, crucea de cavalerU ala or
dinului „Corona României.

—o —
Ca asistentă ala doctorului V. Babeșu, 

șefula institutului bacteoroligă din Buou- 
rescl, a fosta numita preparatorul^ dela 
despărțămentulă patologică pentru anato- 
miă în Parisă, Dr. Danielă Kritzmann.

— o —
Imperatuln Wilhelm dete erl prin

sului Bismark, cu ocasiunea festivitățiloră 
dela Friedrichsruh, ună paloșă de aură.

—o—
Regele Alexandru ală Serbiei sosi erl 

în Belgradă, însoțită de exregele Milană. 
La gară fu primită de miniștri, ambasado- 
rulă austro-ungară și celă germană, de Me- 
tropolitulă și alțl demnitari înaltl. Regele 
mulțămi ministrului-președinte și întregului 
ministeră pentru susținerea ordinei în țâră, 
câta timpă ela a fostă absentă. Ambii regi 
plecară apoi la palatulă regală.

— o —
Teatru germană. Marți în 2 Aprilie 

st. n. se va representa, în beneficiulă emi
nentului regisoră d-lă Franciscă Weissmuller, 
drama lui Lessing „Nathan der Weise“.

—o —
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovenii. Mâne, Vineri, apară și se puna în 
vândare Memoriile lui Vasilie Ploldovană în- 
tr’o broșură elegantă, de 11 c61e, formata 8°. 
Prețulă unui esemplaru e: 50 cr. seu 1 
coronă plus 5 or. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francă 50 bani.
UJomandele se facă la adresa: Traiană H.

VolumulU Anii
Cole 

tipărite

I p. 1. 1199-1345 92
I p. 2. 1346-1450 117

II p. 1. 1451-1575 105
II p. 2. 1451—1510 98
II p. 3. 1518-1530 99
II p. 4. 1531—1552 100
II p. 5. 1552-1575 26

III p. 1. 1576-1599 79
III p. 2. 1576-1600 76
IV p. 1. 1600-1649 93
IV p. 2. 1576-1650 91
V p. 1. 1650-1699 72
V p. 2. 1650- 1699 54

VI 1700—1750 90
VII 1750—1818 76

VIII 1376-1650 74
IX 1650-1800 40

‘Supl. I.—I 1518—1780 135
II 1781-1814 101

III 1709—1812 77
IV 1802—1849 78
V 1822-1838 86

VI 1827-1849 83
Supl. II.-I 1510—1600 82

II 1601- 1640 81
Volume 25 2.105

Aceste documente se împartă în următorulă modă, după principalele epoce ale 
lostoriei Româniloră :

înainte de Mircea-Vodă................................................................ 1199 — 1382
Epoca lui Mircea și Alexandru celă bună............................. 1383—1432
După Alexandru oelă bună, epoca lui Ștefană-celă-Mare . . 1433—1504
După Ștefană-celă-Mare, epoca lui Petru Rareș, NeagoeBas . 1505 — 1546 
După Petru Rareș, Lăpușneană, Despotă, Petre-Șchiopulă . , 1546—1566
Epoca dintre Lăpusneană și Mihaiu-Vitâzulă.............................  1566 — 1593
Epoca Ini Mihaiu-Vitâzulă și a Movilesciloră................... ....  1593—1610
Epoca dintre MovilescI —Mateiu-Basarab și Vasilie-Lupu . . 1611 —1633
Epoca Voevodiloră Mateiu-Basarab și Vasile-Lupu .... 1633—1654
Dela Mateiu-Basarab și Vasilie-Lupu pănă la Brancovanu. . 1654—1688
Brancovanu și Cantemirescii...................................................... 1688—1714
Domniile Fanarioțiloră............................................................... 1714 — 1821
Epoca aniloră.............................................................................. 1821—1849

Documente
Biblioteca.

Biblioteca Academiei șl-a urmată des- 
voltarea obicinuită și cresce din ană în 
ană, atâtă de considerabilă, încâtă amă a- 
junsă într’o mare strîmtore de locală. Ea 
aduce servicii totă mai însemnate studiiloră 
literare și sciințifice. Aceste servicii ar fi 
încă mai însemnate, decă nu amă fi fostă 
siliți din causa acestei strîmtorărl, a scâțe 
din serviciu și a închide în lădl, așecjate 
în magazine, părți întregi din biblioteca 

Popă, publicistă, Brașovu (Brassb). 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.

Academia română
Sesiunea generală din anulă 1895.

Raporiulă secretarului generalii asupra lacrări- 
lorii făcute in anulă 1894—95.

(Urmare.)
Ar fi de celă mai mare interesă isto

rică, ca aoeste cercetări să se pbtă întinde 
asupra tutuloră archiveloră municipale și 
biserioescl ale Sașiloră din Transilvania, 
cari au avută neîncetate relațiunl cu prin
cipatele și au păstrată forte multe aote pri- 
vitbre la acele relațiunl.

8. D. colegă Gr. G. Tocilesou, în 
Aprilie 1894, a descoperită în arohivulă 
municipală ală Brașovului aprope 1.000 do
cumente slavone și române, emanate dela 
principii Țărei-Românesci și ai Moldovei, 
dela diferite orașe și persone din țâră, cari 
au stată în dâsă corespondență cu Breșo- 
vulă în secolii treouțl. S’au pusă D-lui To
cilesou la disposițiune sumele necesare pen
tru a procura copii seu fotografii de pe 
tote acele documente.

9. Pentru a face pe deplină cunoscută, 
mai alesă guvernului și Adunăriloră legiui- 
tore, marea însemnătate istorică a acestei 
publicațiunl, precum și modulă administră- 
rei ei de cătră Academia, s’a tipărită la 
începutulă lunei Februarie, anulă acesta, 
espunerea care se alătură la acostă raportă 
și care s’a trimisă atâtă guvernului, câtă și 
Corpuriloră legiuitore.

10. Starea actuală a publicațiunei, Do
cumente privitore la Istoria Romăniloră 
este următorea:

Adunate de Adaose de
Documente Hurmuzaki Academie

553 — 553
691 — 691
722 722 —
534 — 534
462 — 462
446 — 446

91 — 91 (sub presă)
443 341 102
563 — 563
629 629 —
732 — 732
362 362 —
475 — 475
355 355 —
308 308 —
762 — 762
457 — 457 (sub presă)

1.414 — 1.414
988 — 988
203 — 203
415 — 415
325 — 325
304 — 304
347 — 347
286 — 286

12.867 2.717 10.150

Anii Documente
786
287
736

1.110
781
832

2.188
742
578
757
740

2.309
1.021

12.867
regulată și catalogată, precum și multe din 
publicațiunile nouă. Lucrulă este forte în- 
tristătoră, der nu a stată în puterea dele- 
gațiunei d-vostră, nici chiar în puterea 
Academiei, de a ’lă îndrepta.

Precum vă este cunoscută, delegațiu- 
nea a adresată D-lui ministru ală culteloră 
și alu instrucțiunei publice o cerere în pri
vința acâsta.

Acâstă cerere a rămasă pănă aoum 
fără răspunsă. Cu strîmtorarea bibliotecei 

însă a crescută și grija pericoleloră, ce ar 
pută amenința prețiosele și neînlocuibilele 
nostre colecțiunl, în casă de incendiu, mai 
alesă, că localulă nostru nu stă isolată de 
alte case particulare.

(Va urma).

Procese de pressă la Curiă.
După cum se scie, preotulă catolică Nic. 

Lepsânyi a fostă osândită de tribunalulă 
din Budapesta pentru laesa Maj estate, co
misă prin publioarea unui articolă în „Ma
gyar Nâplap“ cu ocasiunea sanoționărei 
proiecteloră biserioescl politice, la 6 
luni închisore de stată. Lepsenyi înainta 
recursă de nulitate, pe oare însă Curia, în 
ședința ei de alaltă-erl, îlă respinse. Ase
menea respinse Curia și reoursulă de nuli
tate ală redactorului dela „Magyar Allam“, 
Emilă Szemneoz, care fusese osândită, pen
tru ună articolă analogă, la 8luni închisore 
de stată. E de însămnată, că Szemneoz în 
recursulă său aooentuâ între altele și îm
prejurarea, că cei mai mul ți jurați, cari 
și-au pronunțată verdictulă asupra lui, au 
fostă Jidani, cari n’au jurată pe thora și 
la depunerea jurământului n’au stată ou 
pălăria pe capă. Ală treilea recursă de nu
litate a fostă ală lui Barabâs Albert, redac- 
torulă lui „ Dunântuli Hivlap“, care a sus
ținută, că fostulă ministru-președinte We- 
kerle, prin amenințări, a faoută pe doi inși 
să voteze pentru proiectele biserioescl. A 
fostă pedepsită pentru asta la 6 luni închi
sore de stată și 1000 fi. amendă. Curia a 
respinsă și recursulă lui.

DIVERSE.
O copilă ca mamă. In clinica pentru 

nascerl a profesorului Braun din Viena, se 
află de câte-va cjile o copilă de 12 ani, 
care a născută cjilele aoestea ună băiețașă, 
rămânândă deplină sănătosă atâtă mama, 
câtă și băiatulă. Copila este o Rusoică din 
Odesa, care cu cinci săptămâni înainte a 
fostă adusă la spitalulă din Viena de o ru- 
deniă a sa. Durerile nascerei le-a suferită 
cu o răbdare de necrezută, așa că niol în 
celă mai critică momenta nu s’a văetată 
o singură dată. Copilulă nu și-lă iubesce, 
ba nici nu vrâ să audă despre elă. După 
mărturisirile copilei-mame, ea nici nu este 
încă de 12 ani, oi numai de 11 ani și pa
tru luni. Direcțiunea spitalului, vădândă că 
are de.-a face cu ună casă atâtă de estra- 
ordinară, a comunicată afacerea procura- 
turei statului.

Duelii între fete. In Madridă, capitala 
Spaniei, a produsă mare sensațiă ună duelă 
extra-ordinară, ce s’a petreoută cjil0!® aces
tea între două fete tinere și frumose. Fe
tele erau amândouă amoresate într’ună tî- 
nără, din oare causă intrase între ele o 
dușmăniă mare. In urmă se hotărîseră ele, 
să pună capătă acestei dușmănii. Se du 
seră amândouă la ună birtă afară de orașă 
și acolo, după ce prândiră împreună, se 
încuiară în odaiă și cu trupulă desbrăcată 
pănă la brâu începuseră a se duela cu 
nisce cuțite de bucătăriă mari și forte ascu
țite. In lupta acesta sângerâsă amândouă 
fetele căpătară răni așa de grele, încâtă 
una din ele muri numai decâtă, âr cea
laltă mă trăi abia câte-va âre, după cari 
și ea îșl dete sufletulă.

Tetovarea. Renumitulă călătoră, Du
mont d’Urville, care a observată și-a stu
diată mai de aprope iobiceiurile din Seelan- 
da nouă, raportâză următorele despre ope
rațiunea tetovării: „Mă plimbamă într’o 
dimineță11, scrie elă, „observai pe artistulă 
tetovătoru Tawi, care tetova o căpetenia 
de ai loră în partea superioră a copsei. 
Instrumentulă cu caro se servia la grâua 
sa operație, era ună osă subțire de aripă 
de porumbelă, ori de găină sălbatică, cam 
ae trei linii de grosă și înțepenită într’ună 
mâneră cam de patru degete de lungă, 
astfelă, că forma ună unghiu ascuțită ou 
acesta. Cu acestă cosorașă trăgea elă pe 
câpsa principelui, care sta nemișcată, totă 
felulă de linii drepte și curbe și apoi bătea 
peste ele ou ună lemnă lungă d’ună metru. 
Un capătă ală lemnului era lată, și cu 
cestă felă de lingură se servia tot-odată 

a depărta sângele, oare țișnea la fiă-oars 
tăetură și lovitură. Vârfulă osului îlă întin
gea din oândă în cândă într’ună vasă, ce 
avea lângă elă, în care era apă amestecată 
ou suculă unui arbore, care da liniiloră o 
colore nâgră, ce nu se mai ștergea. Opera
țiunea acâsta este așa de durerâsă, înoâtă 
nu se pote face de-odată peste totă cor- 
pulă, și adese-orl trecă mai mulțî ani pănă 
ună nou principe diu noua Seelanda este 
pe deplină tetovată. Operațiunea se nu- 
mesce în limba loră „Mori“.

Importantă pentru cultivatori. Aoum 
oâțl-va ani ună învățată germană spune, 
că visitândă India, a asistată de mai multe 
ori la minunata producțiune a arborelui ma
gic, care în oâte-va bre după îngroparea 
seminței în pămentă de oătră fakirii sâu soa- 
matorii indianl, crescea mare și complectă 
și făcea fructe. Făcând obieoțiunea, că nu 
pote crede numai prin vedere, a fostă pri
mită a pipăi arborele și a culege fructe 
din elă. In totă casulă, fakirii indianl, stră
moșii țiganiloră și ai țiganceloră, ce umblă 
prin satele nâstre, făcând diferite scama
torii, și mai alesă prin aplioatiunea unoră 
substanțe cunoscute loră, acești fakirl, dică, 
nu potă fi decâtă nisce fârte mari învătațl 
în cunoscința seoreteloră naturei, și mai 
alesă nisce eminențl chimiscl. Ună horti- 
cultoră francesă, d-lă Kagouneau, se pare 
a fi descoperită ceva din secretulă acestoră 
fakirl, după cum publioă jurnalulă „Le Petit 
Parisien*  în unu suplimentă ală sâu. D-lă 
Kagouneau relatâză, că se pote se încol- 
țâscă prin procedeulă sâu, ună grănute de 
grâu sp. es. în maximum 10 ore, pe când 
altfelă i-ar fi necesare 5 pănă la 10 dile. 
De asemenea ună bîmbure de portocale 
prin acelașă procedeu, și ținută la tempe
ratura de 25 — 30 grade plus, pote să ră
sară din pământă în 8 pănă la 10 cjile, 
Prinoipiulă, care grăbesce germinațiunea 
(încolțirea), dice d-sa, este acidulă formic, 
oare pe lângă că se pote prepara chimi- 
cesce, dâr, după cum scimă, se găsesce în 
mare cantitate în pământulă din furnicare 
(moșuroie de furnioă). Cine voesce pote să 
încerce ou pământă de furnicară, ținindu-lă 
la căldură și udândulă desă atâtă înainte 
câtă și după punerea sămânței într’ânsulfi, 
cu atâtă mai lesne, că încercarea este 
puțină costisitore.

*) In numerulu de erl s’a culeșii din erore 
„Ardelulă11 în locu de „Ardeiulii“. — Culeg.

NECROLOGU. Ștefană Galea, fostă 
secretară conducătoră ală Ag. gen. „Tran- 
silvania“ din Clușiu, după ună rnorbă în
delungată șî-a dată sufletulă în mânile 
creatorului în 26. Martie st. n. a. c. în 
etate de 53 ani. Fiă-i țărâna ușoră și 
memoria binecuvântată ! Clușiu în 26 Martie 
1895. Aurelia Galea, (Victoria Galea, ca 
fiice., văd. Anisca Galea n. Cupșa, ca mamă 
vitregă.

Literatură,
In editura librăriei L. Alcalay Bin ud- 

curescl, a apărută: încercări în psihologia și 
în logica intuitivă, lecțiunl arangiate conform 
programei oficiale și făcute la scola nor
mală de institutori, de V. Gr. Borgovană, 
profesoră de pedagogiă și directoră ală 
scolei de aplioațiă de pe lângă scola nor
mală. Form, mare 8° de vre-o 300 pag. 
Prețulă 4 lei; pentru Austro-Ungaria 2 fi.

*

In tipogrefia arohidiecesană din Sibiiu 
a apărută : Higiena copilului dela nascere 
până la alu 7-lea anu alu etății, de Sime- 
onii Stoica, medioă cercualu în Rodna ve- 
chiă. Soriere pentru poporă, premiată de 
Asociațiunea transilvană pentru lit. rom. și 
cult. pop. română. Ună esemplară (64 pag. 
8°) costă numai 15 cr.

„Ardeiulfi“ *)  este titlulă unui nou 
(jiară satirioo-umoristioă, ce a începută se 
apără în tipo-litografia N. D. Miloșesou din 
Târgu Jiu. Noulă cjiară se presentă bine, e 
forte bogată în ilustrațiunl colorate, apare 
de trei ori pe lună și oostă pe ană 5 lei, 
pe */ 2 ană 3 lei, pe l/i ană 2 lei. Pentru 
Transilvania: 6, 3 și 2 corone.
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Aliterațiunea în limbile romanice este 
titlulă unei nouă cărț.1, apărute în tipografia 
rațională din Iași (Str. Alexandri 11). Au- 
torulii ei este d-lti Ovidiu Densușianu. Form, 
mare 8° de 96 pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra- 

șovfi a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărita, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de priceputa. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu" în Brașovă, și la autorulă în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*
In editura librăriei H. Steinberg din 

BuourescI (Str. Șelari 18) a apărută : Amin
tiri din Italia (Giosue Carducoi), de Ne- 
cukii lorga. Ună volumă estetica, conți- 
nendă vre-o șepte capitole diferite. Prețuia 
1 leu.

CursuEu 9a bursa din Viena.
Din 27 Martie 1895.

Beata ung. de aură 4°/0 • • • 123.95 
Beuta de cordne ung. 4% . . . 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aură • 126.50
Impr. căii. fer. ung. în arg;nt41/2°/0 104.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.70
.Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 152.75
Renta de hârtie austr.... 101.15
Renta de argint austr.......... 101.15
Renta de aur austr............... 124.25
Lo-iurI din 1860   158.24
Acții de ale Băncei austro ungară. 1083.— 
Acții de-aleBftncei ung. de credită. 470.75 
A< ții de-ale Băncei austr. de credit. 408.50 
NapoleondorI........................................ 9.70’/2
Mărci imperiale germane . . . 59.95’/2

3$

London vista................... 122.55
Paris vista ........ —.—
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.10
Note italiene.................. —.—

Cursuiu pieței Brașovu.
Din 28 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.66 Vend. 9.71
Argint român. Cumn. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’orI Oump. 9.67 Veni. 9 74
Galbeni Cnmp. 5.80 Vead. 5 85
Ruble ruaescl Comp. 1.30 Vând. —. —
Mărci germane Cump. 59.50 Vend. -4.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

Proprietarii: Br EUureșiassa.
Redactors responsabilii; Qregorîu s&aioru.

Henneberg-Seide
— nur dcE?f, menu bireft ab nuinert ^ubrifcn 
bejogen, — fdjmarj, meifs unb furbig, con 
Să lir. bis fi. p. ZHeter —
glutt, geftreift, furrtcrf, gemuftert, Damaffe 
etc. (ca. 2^0 nerfdj. Q)ual. unb 2000 uerfd). 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZRufter umgefyenb. Doppeltes 
Sriefporto nacfy ber Scfyroeip

S eiîlejn -ÎFatorifcen

L (k. u. k. Hofl.) j£iarseEi.

««dm 

(mserțium și reclame)
Suii'fiă a se adresa swbsmse, 

casasiâ pu- 
bSâcăriâ unui anuncia mai mnullt 
de odaflă se face scădemennilâ, 
ca?e cresce cm câtu publicarea 
se face mai de

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/

Antreprise de pompe funebre
ZEL T’-u.tesfe-

E2raș«ms, Strada FoB’iîi l¥r. 411 K?olțulu TergBiliî boâSorw.

Recomandă on. publicu la cașuri de mârte, așe4ămentulu 
său de înmormântare bogată asortată în carl tote obiectele, 
atâtu sortele mai de rendu, câtu și cele mai fine, 3e potu 
căpăta c&a ieftine-

Comisiune și ’degțou de sicrâwi de socialii ce se 
potu închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturoru sics°MaHl®a*88  de ieBMMiij 
de metalu și imitațiuni de metalu și de lemma de stejarii.

Depou de CUmiDl pentru monumente și plastici cu prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu caeda fwneîbB’&a ve- 
netu pentru Cffî^iây precum și cioclii.

Comande întregi se esecută pr©BM]ptii si âeftiaaii, iau 
asupră-mi și O’misgwa’ti&a’fl de morța m? steemătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoru procedâadu 
cu cuncscuta’mî soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. T a i se iu

r:

4-*

Sosirea si jlecaraa tmuriloro în Brașoiri
Sosirea treuuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persons: 8 ore dimineța.
Trenulă aecel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Românii: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă aecel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenulti mixtu: 7 ore 1 minute sera.
Trenulti accel.: 10 ore 37 minute sera.
Tr. expr. Română : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovă.

Trenulti mixtu: 7 ore 36 min. dimineța.
Trenulti mixtă: 1 dră 44 min. după am1 
Trenulă mixtă: 0 <5re 00 min. sera.

Dela Brașovd la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persdne : 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin. 
•f-nulă mixtă: 4 dre 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloriî din Braș,
I, Dela BrașovO la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. dimindța. 
Trenulă accel.; 2 ore 45 min. după am. 
Trenulă de persone : 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român : 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă accel.: 4 ore 59 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amefil. 
Trenulă aooel.: 2 ore 19 miri, după am.
Tr. expr. Română : 5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 dre 35 min. dimindța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtu: 0 ore 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovd.

Trenulă mixtă: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d. am. 
Trenulă mixtă : 7 dre 20 min. sera.

iS© fidele de c^ssă deia 8—i
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INSTITUT#DE CREDIT SIDE ECONOMII

F8U&LA

PrlMCS depuneri spre fructificare J8 ljjgj iVIo
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOltffl polițe comerciale GU 5^2°oj
(ICCrt împrumuturi cambiale și cambial-ipotecan [J [j0|0; 

iSSCfflS credite în cont corrent

îCCOrflî împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU

cumpera șl vMe uiontt și M fle valora
indigene și străine, în specială de cele românescl;

wino agge mm, ssempto cuponc//:/./i 
wră uHji'oiiB dela Biecte române;
efecineză încassari si jM di°t6ră ?i 
8S8CI1I8Î11
Mriffl

cu celă mai

L

q|î pe piețele din țeră și 
ll streinâtate;

comisiune însărcinări ie Mncă 
magazine și locuri libere de depou, pteOnS' 

sdu care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
aedsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

îlTÎlfl^QPO în calhatea sa ca representanță principală a so- nfn]lfn 
|JlllliUuuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului lO 

neutru asigurări pe ?ie|ă “SS Sle’parti- 
Onorabsielori! administration! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°|0 ale „Albinei" 
ale căsros'is cu$>«»iie s6 i’isewwBjefci’ă semestrialii tară nici o 

detragere, șî cari se affiă aie ven<|are în eiirsiii «Silei a îmi’sei 
<lin SSuaiagaesta, în piese «Se SOW, iOAO și 8000 «le cortine. 
CoBatpareniSîî eiarswriSe și proaliisiilii celorlalte efi'ecte iniii- 

ge««e, se pote susținea eu totu «Ireptuliî, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°j0 
siintii ««Ii relativii cele mai ieftine și tot«»«latsî ni a i 
productive «lin efectele cotate la bursa «lin 3Su«lapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina" e garantată 
prin valorea oeîu puțină întreită a ipotecelorii pe basa cărora 
se esmitii, prin fondulu specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fi. 200,000 și în fine prin totalitatea oii 
și cărei alte aver! a institutului.T ii- *

de crâssă delai 8—L

| ABONAMENTE
g „GAZETA TANSILVA2nEI“

Prețulu abonamentului este:
P eiitra Austro*  Ungaria: 

luni. 
luni. 
anii .
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trei
șette
linii

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni................................................
șese luni ..........
unu anu, ...........................................

a

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Eumtaesâ.

)

2
1

IL -
ii. -

50 cr.

PenlM Austro-Uiigaria: 
anu. 
șese luni 
trei luni

Peiitra Boaîiâim și străinătate:
anti. .................................................8 franci,
șese luni..................................................4 franci,
trei luni..........................................  .2 franci.

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou, sâ binevoiescă 
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Âdmmistrațm^ea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșianu, Brașovti.
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