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Nr. 61 Brașovă,

Sărbătorirea !ui Bismark.
Brașovă, 20 Martie v. 1895.

Astăcjl în 1 Aprile st. n. prin
cipele Bismark împlinesce optă-Țeci 
de ani.

Evenimentul^ acesta a pusă în 
mișcare tdtă Germania. Adoratorii 
marelui cancelaru, care a createi uni
tatea germană și a fundată puternica 
împărăția de acfi, alergă din t6te păr
țile imperiului departe în nordulu 
țării, la Fridrichsruhe, unde Bismark 
trăiesce de cinci anî retrasu pe mo
șia sa, ca se’lă felicite și se-i glori
fice faptele din trecută.

In fruntea acestui neobicinuită 
peregrinagiu s’a pusu însuși împă
ratule Wilhelm II, a căruia dorință 
a fostă de a da sărbătorirei fostului 
său cancelaru, a giganticului bărbate 
de statu, care timpu de 25 de ani 
a avutu o înrîurință atâtu de de
cisivă nu numai asupra Germaniei 
și a destineloru ei, der și asupra des- 
voltării întregei Europe, o strălucire 
estra-ordinaru de mare.

VSȚurămă în ce modă în ade- 
veru estra-ordinaru a onorată mo- 
narchulă germană pe betrânulu can
celaru, dăruindu-i unu paloșu de 
aură, ca simbolă ală aceloră timpuri 
uriașe, când Bismark împreună cu 
împăratule Wilhelm I au clădită îm
părăția germană de ac]I prin focă și 
sânge ; văcjurămu cum l’a sărbătorită 
mai alesă ca vechiu oficeră prusiană 
glorifîcândă astfelă militarismuiă, ce 
l’a adusă în flâre acestă bărbate de 
stată, și cum a apoteosată și mijlo- 
culă, de care s’a folosită elă de a 
uni Germania, dicendu că „acea sa- 
biă, în mână regiloră și a principi- 
loră, decă va fi de lipsă, va păstra 
patriei și înăuntru legătura, cum odi- 
nidră au dus’o la unitate în afară“.

Cuvintele aceste din urmă ros
tite de împăratule Wilhelm la Fri
drichsruhe au produsă mare sensa- 
țiă în Germania, pentru-că toți au 
simțită, că ele se îndreptă în contra 

aceloră partide și fracțiuni germane, 
cari tacă oposițiă „noului cursă“ inau
gurată de împăratulă și s’au opusă 
și dorinței lui, ca principele Bis
mark se fiă felicitată și din partea 
parlamentului germană.

Scimă, că socială-democrații, pro- 
gressiștii, centrulă, Polonii, Guelfiiși 
Alsațianii din parlamentulă germană 
au votată în contra propunerei de a 
se felicita fostulă cancelaru și au 
reușită a ave majoritatea. Votulă 
acesta, care a dată pe față, că acele 
partide și grupuri politice nu potă 
ierta nici astăcji puternicului cance- 
lară de odinioră maniera dușmănosă, 
cu care le-a tractată în tătă vremea, 
a avută în împrejurările actuale ună 
ascuțișă îndreptată chiar în contra 
împăratului. S’a și grăbită Wihelmll 
de a-’lă desavua printr’o telegramă 
cătră prințulu Bismark, în care îșî 
esprimă cea mai adâncă indignare 
față cu procederea parlamentului 
germană, er cuvintele rostite la 
Fridrichsruhe de cătră monarehă con
țină chiar o amenințare la adresa 
partideloră malcontente.

Turburarea pe care au adus’o înse 
aceste întâmplări în sărbătorea, ce-o 
serbeză aȚi Germanii în onorea ce
lui mai mare bărbată de stată ală 
loră, este cupleșită de manifestațiile 
grandiose de simpatiă și de admi- 
rațiune, ce se facă din tote părțile 
imperiului, și din partea Germani- 
loru în afară de imperiu, fostului 
cancelară și cari manifestații au luată 
ună caracteră demonstrativă chiar 
față cu votulă parlamentului.

Bismark a fostă norocosă se 
vadă dândui-se cea mai strălucită sa- 
tisfacțiune față cu vechii sei con
trari, cari, ca și elă, au rernasă ne- 
împăcați, și cari înainte cu cinci 
ani au isbutită a face ca elă se fiă de
părtată dela conducerea afaceriloră 
imperiului și demisionată de împe- 
ratulă ca o simplă slugă.

Acelașu monarchu îlă serbeză 
acjl ca pe omulă providențială ală 

poporului germană și îi face ono
ruri, ce până acuma nu s’au făcută 
decâtă numai unoră suverani.

CRONICA POLITICĂ.
20 Martie, 

piarulă germană rMunchener Allg. 
Zeitung^ vorbindă într’unulă din numerii 
săi recențl despre stările din Ungaria și îu 
specială despre sitnațiunea cabinetului, 
dice între altele: „Neîndestulirea curții, 
care a răsturnată și pe Wekerle ; judecata 
aspră, esprimată prin alocuțiunea Papei 
Leo XIII asupra întroducerei căsătoriei 
civile în Ungaria; ivirea fanatismului reli- 
giosă în unele părți locuite de catolici; 
posiția dușmănosă a aristocrației față cu 
sistemulă domnitoră — tote aceste împre
jurări aruncă partida liberală în ultima ei 
posițiune. Este ună jocă forte cutezată, pe 
care îlă facă conducătorii liberaliloră, în- 
trebuințândă puterea guvernului, care încă 
eîn mâna loră, eu ună arbitriu ne-mai-pome- 
nită. Nimică nu pote fi pentru maghiarismă 
mai periculosă, —astfelă judecă ministerulă 
Bânffy — decâtă formarea unei partide 
strictă catolice și stridii monarchice, care s’ar 
pute folosi pentru reînființarea unui regimă 
adevărată monarchică. Desastrulă guver
nului în camera magnațiloră este o fașă 
nouă a tocirei sistemului parlamentară 
actuală. Probabilă, că în locuia ministeru
lui Bânffy, va urma altuiă și mai scurtă de 
viâță, și în urma se va dovedi, că liberalis- 
mulu șt-a trăită traiulă în Ungaria.u

*
După cum i-se anunță din Constan- 

tinopolă agenturei telegrafice rusescl, ces
tiunea macedoniană din nou începe a atrage 
asupra sa atențiunea Europei. In Bulgaria 
s’au ținută nisce meetinguri fârte tumul- 
tuose în favorulă Macedoneniloră, și astfelă 
Pârta a pretinsă lămurire dela agentulă 
bulgară Dimitriew, cum de guvernulă din 
Sofia nu a hotărîtă să ia măsuri energice 
față cu acele meetingurl. Starea s’a mai 
agravată și prin faptulă, că comitetulă ma
cedonenii convocase o ședință generală a 
tuturoră comiteteloră și subcomiteteloră 
macedonene, pe 31 1. tr. în Sofia, pentru 
de a desbate asupra modului cum s’ar pută 

realisa art. 23 ală tractatului dela Berlină 
și pentru de-a compune o adresă cătră Portă 
și cătră tote puterile mari europene. La aces
tea observă diarulă rusescă „Novosti^ ur- 
mătorele : „Cestiunea macedoniană s’ar pută 
deslega pe cale paclnică. Marile puteri ară 
pută pune la inimă Portei, să introducă în 
Macedonia reformele necesare, însă nu 
le-ară'sta bine să mai ațîțe poftele revolu
ționare ale Bulgarilorfi nesățioși. Marile 
puteri, mai alesă cele din tripla alianță, 
ar trebui să-și cugete, că pe Peninsula bal
canică esistă nu numai Bulgaria, ci și alte 
state, cari asemenea voescă să trăâscă și 
să se desvolte. Serbii, Grecii și Românii, 
cari locuescă în Macedonia, nu potă fi bă
gați toți în saculă bulgară, căci ună ast
felă de amestecă ar putâ ave ca urmare 
numai ună nou resbelă. Ce se ține de Rusia, 
ea în cestiunea acâsta pote discuta numai 
cu Pârta și cu puterile mari, și ară fi de 
dorită, ca aceste să-i dea cestiunei mace
donene o atențiune mai seriosă, fără de-a 
aștepta protestulă diplomatică ală Rusiei“.

Cestiunea naționalităților^ în dietă.
— Petițiile comitatelor^. —

Două dile s’au desbătută în dieta un- 
gurâscă petițiile comitateloră referitore la 
așa numita Țînfrenare a mișcăriloru de na
ționalitate1,1. La cestiunea acâsta arcț&tdre, a 
luată celă dintâiu cuventulă, în ședința 
dela 28 Martie:

Raportorulă Bela Horvâth: pice, că 
deja la finea anului trecută a accentuată 
mișcarea, ce se intenționezi a-se porni în
tre naționalități, și’mai alesă între Români. 
Asupra acestei mișcări îndreptă acum 61 
municipii atențiunea oamerei. Ele voiescă 
să se deslege cestiunea naționalitățiloră în 
două direcțiuni: mai întâiu ele ceră mă
suri pentru suprimarea acestei mișcări, ală 
doilea urgitâză disposițiunl, prin cari să li
se tae firulii vieții agitațiuniloră de națio
nalitate și tendințeloră dușmane statului. 
In ce pnvesce cea dintâiu direcțiă, § 172 
din codulă penală să fiă astfelă sohimbată, 
ca statulă ungară să se împărtășâscă îna
intea judecătoriiloră de ună scutu mai puter
nică. Procedura de pressă să se modifice așa,

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

Rosa uitată.
Narațiune istorică, de Silvestru Frey.

(5) (Urmare).

Eudoxia Rasumin într’aceea țesea mai 
departe la rețâua, în care voia să prindă 
pe Țară. Ea oreejuse chiar de câte-va orî, 
oă prețiosa pasăre s’a prinsă în lațurile ei 
atâtă de artistica puse. Insă când sta să 
privâscă luorula de aprope, vedea, că pa
sărea i-a sburatQ din nou.

Era înainte de amecjl. Eudoxia Rasu- 
min ședea pe ună divană. Perulă ei negru 
îi unduia despletită pe gâtă și pe umeri. 
Manile și-le pusese sub capă. Ast-felă plă
nuia dânsa cu ochii ațintiți în susa.

Ea îșl închipuise totuși lucrulă de 
prea ușoră. Când sosi aici la Zarskoje-Selo, 
cugeta, că a dobândită deja viotoria pe ju
mătate. Acum era deja de atâta timpă aici, 
fără de-a fi făcută în adevără nici ună pasă 
înainte.

Eudoxia Rasumin sări în susO.

Printre buzele ei roșii ea scose din 
gură o înjurătură țepănă. Cu miculă ei pi- 
cioră bătu în podelă atâtă de tare, încâtă 
acâsta se cutremura.

Suntă ast-felă de omeni, oarl îșl perdă 
răbdarea, îndată-ce nu potă ajunge la țintă 
pe acelă drumă, pe care și-l’au croită. Ei 
atunol grăbescă lucrulă peste măsură și facă 
nebunii.

Ast-felă în sfîrșitu ei înși-șl scotă ca- 
rulă din acelă văgașă, în oare l’au așeejată 
la începută cu atâta muncă și cu atâta pre- 
cauțiune.

Tocmai așa a fostă și cu Eudoxia 
Rasumin.

— „Ce faci, porumbița mea ?“ întreba 
principele Odaskoff mirat. „Crede-mă, acesta 
nu e metoda prin care poți tu depărta 
inima Țarului dela acestă streină. Unde e 
prevederea, ce ai arătat’o la începută ? Eu 
îlă cunoscă pe Țară. O vorbă neprecuge- 
tată, o mișcare, ce-i displace, și totulă este 
pierdută 1“

Ea isbucni într’ună rîsă sarcastică. 
Inima ei era agitată. Era acâsta iubire, sâu 
ură — ea însă-șl nu sciea! Numai atâtă 

îi era clară, că așa nu mai pote merge. 
Era obosită de a se preface neîncetată, pen- 
tru-ca să nu âsă cum-va la ivelă tăinuitele 
dorințe, ce le avea.

— „Totă una“, murmură ea, „așa orî 
așa! In orl-ce casă trebue să facă să se de
cidă odată lucrulă.

5.
In pomposele salone din Zarskoje- 

Selo furnicau ospeții în susă și în josă. In 
cele mai scumpe vase se serviau mâncări 
și șampania fierbea în pahare.

„Sire!“
Tarulă Nicolae se îutorse.»

Alecsandra Feodorowna venise lângă el.
— „Eu a-șl ruga pe Majestatea Vos- 

tră, să aibă în ochi pe prințesa Rasumin. 
Modulă, cum se portă, mi-se pare, că nu 
stă în consonanță cu legile etichetei, ce 
domnescă aici 1“

Vocea împărătesei tremura, frumâsa 
ei față gălbenise de măniă.

Țarulă privi la densa.
Colo Eudoxia Rasumin stetea în mij- 

loculă unui cercă, care se formase în juru-i. 
Ochii ei scânteiau. Probabilă, că vinulă, pe 

care-lă beuse, îi pusese sângele în mișcare. 
Acâsta îți vinea să-o cre<Ț, văcjendă cum 
rîde de trufașă și sgomotosă, precum și 
vădândă dre-care pasiune în fiă-care miș
care, ce tresăria frumosulă ei trupă.

Da, Eudoxia Rasumin era într’adevără 
frumosă! Pote, că nicl-odată n’a fostă mai 
frumosă, decâtă tocmai acum, când ea apă
rea cu totulă ast-felă, precum cugeta și 
simția. In ochii ei ardea o pasiune, care 
nu putea fi nicl-decum domolită.

Disposițiunea Țarului șovăia, cum bine 
se observa, între nedumerire și admirațiune. 
Apoi c|ise, primjendă cu bunătate mâna 
soției sale:

— „Eu credă, scumpa mea, că tu îți 
espliol afaeerea asta prea tragică. Cu tote 
aceste, să nu credl nici decum, că ași des- 
vinovăți purtarea prințesei Rasumin. Nu
mai câtă tu treci cu vederea împrejurările, în 
cari ne aflămă noi aid. La curtea din Ber
lină seu Potsdam se pote, în adevără și cu 
dreptă cuvântă, pretinde ținerea strictă a 
reguleloră etichetei. Noi însă trăimă într’o 
țâră, în care cultura progresâză numai pe 
încetulă. Totulă este încă la începutulă
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ca autorulă să nu se pâtă subtrage atâtă 
de ușoră de sub responsabilitate. Mai în- 
oolo să se restrîngă comunicațiunea poștală cu 
România.

Ce privesce a doua direcțiă, munici
piile pretindă modificarea legii de națio
nalitate ast-felă, ca caracterulă națională alu 
bisericei greco-catolice se se ștergă. Privitoră 
la legea scoleloră poporale, numai ast-felă 
de învățători poporali să fiă aplicați, cari 
voră posede cualificațiuril din preparandii de 
stătu; controla învățământului obligatoră în 
soolele poporale să se inăsprescă și numai 
comisiuni esaminătâre de stată să potă da 
testimonii de maturitate. O oestiune a națio
nalitățiloră — dice raportorulă — va esista 
tot-dâuna în țâra nâstră, loouită de diferite 
naționalități, pănă când nu se va estirpa in 
naționalități consciința națională. Mai bine 
va fi, ca petițiunile din vorbă să se predea 
guvernului spre aprețiare. Acâsta e propu
nerea oomisiunei de petițiunl.

D. Pâzmândy: Elă se ocupă la înce
pută pe largă cu fantoma irredentismului 
română, cu scopulă și mijlocele ei, dândă 
espresiă convingerei, că apărarea de pănă 
acum și osândirea „pecătoșiloră" n’a avută 
nici ună resultată. Trebue să pășimă ener
gică față cu România, clise Pâzmândy, oa 
ea să sugrume tendințele irredentiste, apoi 
după acesta să urmeze ce e mai principală, 
adecă organisarea poliției de stată, fiind-că 
gendarmeriei nu i-se potă încredința nici 
servicii preventive, nici deteotive.

Pâzmândy se ocupa apoi de șcâlele 
naționalitățiloră și dise, că în școle se 
oresoă adevărații agitatori. Dâcă privimă 
în Sibiiu și Blașiu, vedemă, că îndată ce 
tinărulă trece pragulă șoolei, se umple de 
ură față de Maghiară. Niol o lege nu dă 
dreptulă. celă mai puțină legea de națio
nalitate, ca ei să agiteze contra integrității 
statului maghiară. La Români autonomia 
bisericâscă e numai simbolă, sub ală cărui 
scută îșl ridică școle. Statulă trebue să ins- 
pecționeze asupra ’acestoră școle eu mai 
multă stricteță, decâtă pănă acum. Cere 
dâră, ca în școlele naționalitățiloră se se 
propună, in limba maghiară și cu tendință ma
ghiară, obiectulu limbei maghiare, alu istoriei 
și geografiei, căci pănă când ^istoria și geo
grafia se propună falsificate (!), ună Horia, 
ună Ianou figurâză oa eroi și nu se pote 
face sfîrșitu agitațiunei. Șcâlele aceste tre
bue dâr disciplinate și e neapărată de 
lipsă, ca esamenele de maturitate se nu se 
potă face in școlele confesionale, ci la o comi- 
siune de stată.

Observă apoi, față cu deputatulă Șer- 
bană, că ’nicăirl în lume nu este închisore 
mai suportabilă, mai oomodă în tâte pri
vințele, ca cele din Vață și Seghedină. — 
Statulă maghiară are puterea în mână, deol 
timpulă a sosită, oa cestiunea acesta să fiă 
resolvată.

Contele A. Apponyi admite părerea 
lui Pâzmândy, că statulă maghiară are pu
terea de a învinge fote greutățile acestei

cestiunl, nu e însă în norocosa posițiă, de 
a afla în actualulă guvernă acâstă putere, 
Vorbitorulă se ocupă pe largă cu puterea 
ce o are statulă și cjice, că punctulă car
dinală ală cestiunei de naționalitate îlă for- 
meză principiulă fundamentală, că atunci, 
când vorbimă în genere despre naționali
tăți, nu înțelegemă sub acâsta o anumită 
corporațiune, ci caracterisămă numai cu 
nume colectivă pe acei singuratici cetățeni, 
a oăroră limbă maternă nu este cea ma
ghiară. Prin urmare tote pretensiunile, ce 
se facă pe basa unui pretinsă dreptă cor
porativă de naționalitate, trebue respinse în 
modulă celă mai rece, și decă pe terenulă 
acesta se arată agitațiuni pâcălose, acestea tre
bue pedepsite cu cea mai mare stricteță. Din- 
potrivă, tăte acele dorințe, cari se referă 
la bunăstarea individuală a cetățânului de 
limbă nemaghiară, să întâmpine cea mai 
mare liberalitate și conciliațiune.

Apponyi (jise apoi, că statulă să-și 
esercite influința și asupra școleloră popo
rale, cari nu ceru ajutoră de stată.

In ședința dela 29 Martie a luată celă 
dintâiu cuventulă :

Visontaî Soma, care dă dreptate lui 
Apponyi, că Ungaria are puterea de-a des- 
lega cestiunea naționalitățiloră. Reflectâză 
apoi la principiulă greșită și periculosă ală 
lui Bânffy, că va aplica legea .de naționa
litate numai între marginile intereseloră 
statului maghiară. Ga patriotă nu pote avâ 
eseepțiunl contra acâsta, însă nu este ier
tată, ca o lege se fiă ținută în suspensii nu
mai din considerațiuni de putere. Legea acesta, 
ca ori care lege sancționată, trebue esecu- 
tată. Esaminândă petițiile dela ordinea di- 
lei, am ajunsă la o tristă esperiență,c&eăee&, 
opinia publică maghiară a ajunsă deja acolo, 
încâtă crede, că problemele de naționalitate se 
potă resolva prin restringerea escepțională a 
drepturiloră de libertate. Ar fi cea mai pe
riculosă politică, dâcă d. e., cum se reco
mandă aici în cameră, statulă maghiară și- 
ar continua politica sa de naționalitate prin 
ordinațiunl escepționale, prin restrîngerea 
dreptului de întrunire, prin sufocarea liber
tății pressei. Măsurile escepționale nu voră 
face, decâtă să mărescă agitațiunea și nemul- 
țămirea conducetoriloră mișcării.

Ministrulă Br. Bânffy: Deputatulă 
Visontai a cjisă, că guvernulă are datoria, 
de a desvolta acțiune față cu naționalită
țile. Eu credă, că astfelă pusă tesa, nu e 
corectă. Nu se pote în generală desvolta 
acțiune contra naționalitățiloră; trebue însă 
a se conduce astfelă viâța societății și a 
guvernării maghiare, ca în tâte pulsațiunile 
ei, în tâte aparițiunile ei, să servâscă inte
resele statului maghiară. Eu așa credă, oă 
dâoă se va manua astfelă cestiunea, ea va 
fi garantată de sine pentru țâră în sensă 
națională, și înse-șl naționalitățile trebue 
să vâdă, că tendințele, pretensiunile, cari 
depășescă hotarăle legii, nu potă fi su
ferite.

Trebue o guvernare decisă, energică

și conscie de scopulă ei, pentru-ca escesele 
naționalitățiloră să fiă mărginite. Și sunt 
convinsă, oă calea acâsta se pâte urma și 
fără legi escepționale. Recunosoă însă, că 
față ou agitațiunea generală e lipsă de 
âre-care corectare, de-oreoare atențiune. Re- 
cunoscă, că în cele espuse în petițiile, ce 
ne stau înainte, multe suntă, cari trebue 
considerate, cu cari guvernulă trebue să 
se ocupe și la rendulă său se se ia și dis- 
posițiunl legislative.

Din pricina acâsta aprobă și eu pro
punerea comisiunei petiționare, în sen- 
sulă căreia, petițiile acestea să se dea 
guvernului spre luare în considerațiune, 
deolarândă, că guvernulă se va ocupa amă
nunțită ou ele și eventuală va recurge și la 
disposițiuni legislative, decă va fi necesară.

*
La finea ședinței, ministrulă preșe

dinte Bânffy a adusă la cunoscința came
rei, că prin prea inaltulă rescripts ală Ma- 
jestății Sale, ședințele camerei se amână pe 
ac|l, Luni, âr Sâmbătă se va începe va
canța parlamentară.

SCiBILE ȘiLEL
20 Martie.

„Daco-românisnifi în armată^. Sub 
titlulă acesta „Nemzet^, fâia guvernului, 
aduce o soire de totă nostimă. După nu
mita fâiă „patrioții" vădă acum fantoma 
„daco-românismului" și în șirurile armatei 
ces. și reg. Se susține adecă, că s’ar fi 
aflată la unu sub-oficeră de vânători din 
Sibiiu tipărituri „anti-maghiare", între cari 
și nisce foi, pe cari se potă vedâ portre
tele condamuațiloră în procesulă Memo
randului, apoi o scrisâre a lui Urechiă, 
adresată cătră femeile din Ardâlă și Bă- 
nată, în care președintele Ligei face atente 
pe femei, să păzâscă copiii loră de Kisde- 
dovnrl. — Ce-o mai fi și asta, scie numai 
Jeszenszky.

—o—
Regina Natalia în Belgradu. O tele

gramă, pe care o primesce din Belgradă 
diarulă „Pest, LI." anunță, că sosirea regi
nei Natalia la Belgradă ar fi definitivă 
fixată pe cjiua de 14 Maiu.

—o —
Mișcarea comercială în România. 

„Gurierulă Română" din Botoșani ne infor- 
mâză, că prețulă cerealeloră în România 
îșl menține firmă tendința spre urcare. 
Grâulă, care se caută pentru morile locale 
și galițiene, s’a suită, de vr’o săptămână 
de dile, la 1150 lei vagonulă. Atâtă mo
rarii îneă, câtă și proprietarii de grâne, se 
țină încă în reservă. Cu tote acestea, totă 
aoeștia din urmă trebue să câștige. In ade- 
vără, la bursa din Viena, într’o singură c}i> 
prețulă grâului s’a urcată cu 20 oreițarl de 
meter-cent., ceea-ce face vr’o 50 lei mai 
multă de vagonă, adecă 2000. Câtă pentru 
porumbă, mai în fiă-care cji se facă vân- 
dări cu prețulă de 930—950 lei vagonulă.

desvoltărei. Prin urmare eu credă, că este nu
mai echitabilă, ca față de multe aparițiunl 
și espresiunl, ce de at-felă ar merita să fiă do
jenite, să-mi închidă cu bunătate ochii, și 
potă cu dreptă aștepta, ca soția mea, care 
împarte tronulă cu mine, să arate o ase
menea paciință și îngăduință!"

Aceste cuvinte abia fuseseră terminate, 
când Eudoxia Rasumin veni directă la Ța- 
rulă; lunga ei trenă, din oea mai grea mă
tase, foșnia peste parcheturl. Brățarele de 
aură masivă sunau la fiă-care pasă, oe-lă 
făcea înainte, și încă de departe ea striga: 
„J 'y pense E

Frumosa și bărbătâsca față a Țarului 
se înroși de totă. Intorcendu-se spre soția 
sa, elă 4ise: „In adevără, uitasem cu to- 
tulă de acesta! De aici se pâte vedâ, câtă 
de ușoră potă fi înșelați bărbații din partea 
■fe meii oră! Când ședeam erl la dejună, se 
afla într’o migdală ună minunată simbure 
duplu. Prințesa fu atâtă de amabilă, de-a 
mi-lă oferi mie; eu îlă primii, der numai 
sub condițiunea, ca să-lă împărțimă. Noi 
mâncarăm așa-dâr ca „doi prietini de 
cruce!" Și cu tâte, că îmi propusesem, 
să țiu minte rămășagulă făcută, totuși

trebue să mărturisescă, că eu l’am per- 
dută".

Eudoxia Rasumin stetea acum fârte 
aprope de părechea domnitore.

— „Majestate, îmi permiteți, așa-dâr, 
să vă adreseză o rugare?"

— „Acesta este dreptulă D-vostră 
nediscutabilă!" răspunse Țarulă.

Ea păru, că se cugetă ună momentă.
Jură împrejură domnia o adâncă tă

cere. Toți cei de față se apropiaseră. Fiă- 
care era sub impresiunea, că sosise ună 
momentă forte însemnată.

Țarulă ședea pe ună scaună. Ună 
altă scaună, pe care-lă trăsese lângă sine 
în modă galantă, îlă oferi soției sale. Eu
doxia Rasumin încă totă esita, ca și când 
s’ar cugeta la rugarea, ce vrea s’o facă.

— „Ei, princesă!" glumi Țarulu. „E 
ore dorința D-vâstră atâtă de mare, încâtă 
nu cutezați s’o spuneți?"

Eudoxia Rasumin dete ușoră din 
capă. „Din contră", răspunse ea, reluândă 
cu totulă și din nou tonulă ei îndrăsneță. 
„dorințele mele, ce ași voi să le vâdă îm
plinite, suntă de obiceiu tot-dâuna modeste,

De aceea ași ruga numai pe Majestatea 
Vostră, să-mi comunice prea grațiosă, ce 
însămnătate are acea tainică strajă, care 
stă aici, în parculă dela Zarskoje-'Selo ?“

Țarulă tresări, ca lovită de trăsnetă. 
Amorulă său propriu, atâtă de susceptibilă, 
fusese rănită de morte.

In jură domnia o tăcere adâncă, — 
aceea a uimirii față de o femeiă, care avu 
curagiulă să-i amintâscă Țarului o afacere, 
ce îi era atâtă de penibilă.

Ba încă și mai multă! Ea pretindea 
ceva imposibilă dela elă. Ea îșl bătea chiar 
jocă de densulă! Căci pe când îlă ruga, 
să i comunice causa, pentru care era pusă 
acea strajă în parculă dela Zarskoje-Selo, 
îi aducea aminte rot-odată de neputința sa, 
de âre-ce ea trebuia să scie totu atâtă de 
bine, ca ei toți cei-l’alțl din castelă, că 
Țarulu nu e în stare, să satisfacă acestei 
cereri.

Ce-i venise deci în minte acestei 
femei ?

(Va urma).

Elă se exportâză parte pe la Predeală, 
parte prin Bucovina și Galiția, pentru Un
garia, unde producțiunea porumbului nu 
satisface nici pe jumătate trebuința consu
mației obștești. Așa dâr, pentru momentă, 
piața română de cereale e câtă se pote de 
vide, er topirea z&pecjii se urmeză în modă 
forte prielnică pentru semănăturile de tomnă, 
și mai alesă pentru rapiță, care se coteză 
deja cu 1500 lei vagonulă.

—o —
Palatulu dela CotrocenT. Noua zidire 

a palatului dela CotrocenI e apropo ter
minată. Acum se lucrâză la mobilarea în 
interiors și la clădirea dependențelorti și 
grajduriloră. Principele și principesa moș- 
tenitâre a României se voră muta ârna 
viitâre în aoestă paiață.

, — o —
Jeszenszky la Sibiiu. „Egijetdriăs*  de 

Duminecă, 31 Martie, vorbindă despre că
lătoria lui Jeszenszky la Sibiiu, cjice, că a pe
trecută acolo o 'di. „Pe calea ferată — 
adauge numita fâiă — Jeszenszky s’a în
tâlnită cu Russu-Șirianu, pe care de pe 
timpulă, când era procuroră, a avută oca- 
siune mai de-aprope de-a-lă cunosee din 
procesele de pressă. In diua următore Russu- 
Șirianu i-a presentată pe umilă dintre cola
boratorii primi ai „Tribunei11, pe d-lă Bog- 
dan-Duicău.....

—o—
Ca’ii Rusia. „Hazânk11 aduce scirea, 

că gendarmeria a confiscată, cu puterea, no
tele oorului poporală românescă din Curticl, 
aflândă, vedl Domne, că ele ar cuprinde 
cântece „daco-române".

—o—
Medalia de aurii dela Esposiția Co- 

operatorilorîi. Firma Mutzig & Slaminek, 
fabricanți de salamă din Brașovă, a pri
mită dilele aceste medalia de aură, ce i-a 
conferit’o juriulă esposițiunei din Bucu- 
rescl. Medalia artistică lucrată are pe aversă 
de jură împrejură inscripțiunea: „Societa
tea oooperativă a Constructoriloră și Me- 
seriașiloră români", și în mijlocă emblema 
societății; er pe reversă are inscripțiunea: 
„Concursulă generală anuală, 24 Augustă 
1894“ și în mijlocu o carte deschisă cu 
devisa: „Toți pentru unulu și Dumnecjeu 
cu noi; Te înalțl prin Muncă și Cultură“.

— o—
Ultimă respunsiî iui Aca 3. (Nr. 63 

al „Tribunei". — Intimpinare). Polisilogisni. 
Premise: 1) „Lungă prostologie“; 2) „Ba- 
getă grosă și încârligată“ (resp. turtită); 
3) „Câteva greble" ; 4) „Greerl încuroați" ; 
5) „(Vi) g (u) rosău ; 6) „Red. Trib.";

Conclusiurie: Aca 1 = Aca 3. — Omulă 
se judecă după „stilu£‘!!!

— o—
Daruri bogate. Din Petersburgă se 

anunță, că tuturora aceloră preoți, cari au 
servită liturgii la mormâutulă Țarului 
Alexandru III, li-s’au dăruită parte cruci 
de aură împodobite cu brilante, parte câte 
50 de ruble.

—o—
Defraudare sensaționahl. A produsă 

mare sensațiă în Petersburgă faptulă, că 
s’a dată de urma, unei defraudărl uriașe. 
Făptuitorulă este generalulu Annenkoff, 
care a construită linia ferată de lângă la- 
culă caspică. Generalulă a începută a de- 
frauda încă din anulă 1892 și pănă acum 
a defraudată 2 milione florini. In contra 
lui s’a începută o cercetare fârte striotă.

—o —
Unu orașîi vendutu. Din Kiew se 

anunță, că în guvernamentulă rusescă Vol- 
hynias’a vândută orașulă Starokonstanilnov, 
care are 19.000 loouitorl. Vencjătore e prin- 
cesa Abamalek, cumpărătore văduva admi- 
ralului Dubasow. Prețulă, pentru care s’a 
vândută orașulă, este 3100 desjătine ru- 
sescl, adecă circa 4.600,000 florenl.

—o—
Producțiunea unui prestidigitatorii. 

Astăcjl și mâne se va produce în otelulă 
Europa prestidigitatorulă Loy Peterky pe 
terenulă magiei, fisicei și a magnetismului. 
Inceputulă la ll/2 ore sera.

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

dovanu. Au aparută și s’au pună în 
vândare Memoriile lui Vasilie Moldovană in-
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tr’o broșură elegantă, de 11 c61e, formată 8°. 
Prețulă unui esemplară e: 50 cr. s6u 1 
coronă, plus 5 or. porto poștală; pentru 
România și străinătate 1 francii 50 bani. 
Comandele se facă la adresa: Traiană H. 
Popii, publicistă, Brașovu (Brasso). Coman
dele se efectuesoă 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.

Bănci unguresc! printre Români.
Sesarintt (o. Solnoc-Dobooa), Martie 1895.

St. D-le Redaotoră! Vă este cunos
cută, credă, că stăpânirea maghiară prin 
organele sale subalterne (solgăbirae și no
tari) a pusă la ordine organisarea de in
stitute de împrumută și păstrare comunale, 
cari în multe părți s’au și pusă în ac
tivitate.

In comitatulă nostru suntă până 
acuma deschise în Cristură, Unu, Sper- 
mczeu, Chiuza, la cari suntă împreunate și 
satele vecine.

După cum am cetită prin diaristica 
mostră, și în deosebi în „Gazetă14, pănă 
aoum nu s’a dată nici o informațiune, că 
ce posițiune ar fi de-a se lua față de aceste 
bănci ungurescl. Consultându-mâ în afacere 
-ou omeni bătrâni și esperțl, s’au ivită mo
tive și contra și pro.

Motivele contra ar fi : a) că Maghiarii 
voiescă să paraliseze băncile nostre, cari 
preste totă stau bine, șiseîmpedece de a se 
face altele nouă b.) vreu a pune mâna pe 
micii noștri agricultori și inteligențl dela 
sate, cari, interesați într’o privință ori alta, 
nu se voră mai pute mișoa liberă în aface
rile nostre românescl. c) că mai mulțl 
domnișori unguri fără căpătâiu caută să-și 
afle la aceste bănci subsistența de adl pe 
mâne.

Motive pro ar fi a) că ori unde numai 
se pote să fimă și noi, ca așa să nu se 
potă tracta „de nobis sine nobis^ c) acești 
bani suntă mai eftinl decâtă dela orl-care 
bancă de a nostră, căci „Kozponti Hitelin- 
tizeU dă bani numai cu 4 și 5°/0, er în 
comună se împrumută numai cu 7°/0- 
inteligenții noștri dela sate primescă la 
acele bănci aplicațiunl împreunate cu ono- 
rarie, cari ar prinde bine, după-ce suntă 
huiduițl din tote părțile. Mai alesă preoți- 
loru li-se oferii directoratele, și în ei popo
rală se încrede cu totă adinsulă, ddcă vede, 
<că este compatibilă cu posițiunea loră.

Cu profundă respectă ești rugată, 
'St. D-le Redaetoră, a ne da inviațiunile de 
lipsă, ca să scimă, că ce e de făoută, și ca 
nu cumva mai târdiu să ni-se facă repro
șuri, că n’amă fostă solidari, n’amă cerută 
informațiune, amă trasă în jugă la carulă 
dușmaniloră noștri etc. etc.*)

*) Cu cestiunea acăsta ne vomă ocupa 
într’unulu din numerii proximi.

— Bed.

Poporulă. din jurulă aoesta trăesce 
greu acuma, cucuruzulu s’a scumpită, vitele 
■s’au eftinită și trebue să cumpere pentru 
ele fenă: chiar bune împrejurări pentru 
.înființarea de bănci.

Cu totă stima 
Preotă 1. Bebreanu.

Reuniunea de consumu din Blașiu.

x\cestă reuniune, care a împlinită trei 
ani dela înființarea sa și este singura reu
niune românăscă de felulă acesta, a reali
zată în oursulă anului trecută ună câștigă 
curată de 647 fi. 63 cr. A avută 117 
membri cu 218 acțiuni și 22 parțiale, er 
venerarea totală a fostă de 90,519 fi. 55 cr. 
Din venitulă curată s’au împărțită 487 fi. 
ca dividende aeționariloră, cari au primită 
5% după acțiile plătite; vre-o 77 fi. s’au 
adausă la fondulă de reservă, âr restulă 
s’a împărțită oonsiliului administrativă și 
comitetului de supraveghiare.

In raportulu consiliului administrativă, 
din care luămă aceste date, se arată, cu 
ce greutăți mari a avută de-a lupta reu
niunea în primii trei ani ai asistenței sale : 
de-o parte concurența cea mare, ce ’i-s’a 

făcută din partea firmeloră jidano-armene 
de-acolo, cari cu orl-ce preță stăruiră să 
nimicbscă acâstă întreprindere românâscă, 
pentru-ca apoi să potă urca 6rășl prețurile 
acolo, unde fuseseră înainte de înființarea 
ei; de altă parte insuficiența capitalului de 
fondare, care fiindă numai de 10,000 fi., e 
imposibilă de-a face ună negoță mare, care 
să mulțumescă trebuințele estinsului ținută 
ală Blașiului. La acestea se mai adauge și 
negligența și indiferentismulă unora, cari 
au cumpărată marfă pe credită, fără însă 
ca s’o plătescă la timpulă cuvenită.

Pe lângă tote astea însă, Reuniunea a 
eșită pănă acum triumfătore. Multe firme 
streine din Blașiu și jură n’au putută ține 
peptă cu marea concurență și au căcjută, 
în timpă ce reuniunea română de consumă 
nu numai că s’a susținută, dâr a realisată 
și ună profită destulă de frumosă, acțio
narii au primită în toți anii după capita- 
lulă loră percente bune, er mai multă de
câtă tote este, că locuitoriloră din Blașiu 
și jură — după cum matematicesce este 
socotită — prin eftinirea mărfei li-s’a fă
cută numai în anulă trecută ună profită de 
celu puținii 25,000 fl.

Aceste date suntă de ajunsă, credemă, 
pentru de-a face bucuriă tuturoră celoră ce 
se interesâză de mersulă acestei reuniuni 
umanitare, care ar trebui încuragiată și sus
ținută ou stăruință din partea tuturoră Ro- 
mâniloră.

Hotărîrea, de-a urca capitalulă socială 
printr’o nouă emisiune de acțiuni, o aflămă 
bine venită și nu ne îndoimă, că din partea 
publicului nostru ea va afla resunetulă do
rită. după cum și trebue să-lă afle.

Academia română
Sesiunea generală din analii 1895.

Baportulil secretarului generală asupra lacrări- 
loră făcute în anulă 1894—95.

(Urmare).

Donațiunl, legate, fonduri.
Comisiunea financiară vâ va arăta în 

amănunte starea fonduriloră j\.cademiei, 
precum și gestiunea financiară a anului 
trecută; 6r comisiunile speciale alese în 
sesiunea trecută vă voră da relațiunl amă
nunțite asupra celoră două mari fundațiunl, 
cari au întrată în patrimonială Academiei 
în anii din urmă, anume fundsțiuuea Vasile 
Adamachi și fundațiunea Otteteleșanu, 
dăruită Academiei de colegulă nostru D. I. 
Kalinderu.

Delegațiunea a publicată, pentru fiă- 
care din aceste fundațiunl, câte o broșură, 
cuprindendă actele fundațiunei, decisiunile 
Academiei pentru regulamentarea loră, pre
cum și îneeputulă punerei în esecuțiune a 
acestoră deoisiunl. Aceste publicațiunl s’au 
credută necesare atâtă pentru a aduce la 
cunoscința publică scopulă fundațiuniloră, 
câtă și ca omagiu de recunoscință cătră 
memoria generoșiloră donatori.

1. S’a terminată clădirea criptei pen
tru veclnica odihnă a remășițeloră pămen- 
tesol ale repausatului Vasile Adamachi și 
s’a aședată de-asupra ei monumentulă pen
tru veclnica pomenire a generosului do- 
natoră. La 9 Octombre s’a făcută inaugu
rarea monumentului, cu participarea I. P. 
S. S. Mitropolitului losifă ală Moldovei și 
a P. S. Episcopului Partenie ală Dunărei- 
de-Josă.

S’a începută puuerea în aplioare a 
regulamentului fundațiunei Adamachi, vo
tată în sesiunea trecută. După recoman 
darea juriului, compusă din D-nii Dr. Russ, 
M. Tzoni și P. Poni, care l’au presidată, 
Academia, la 7 și 21. Octombre, a acordată 
burse Adamachi de câte 100 lei pe lună, 
în 1894—95 D-rei E. Caucicovă și D-lui 
C. Climescu, studențî ai facultăței de sci- 
ințe din Iași, apoi d-lui N. Lupuți d-șorei 
M. Trancu studențî ai facultății de me
dicină din Iași.

2. Institutulă Ioană Otteteleșanu a 
fostă inaugurată la 6 Octombre trecută, în 
presența mai multoră membri ai xAcademiei, 
a unui representantă ală M. S. Regelui și 
a unui publică numerosă. M. S. Regele a 
bine-voită a esprima prin telegramă păre
rea de râu, că a fostă împedecatu de a 

asista la sârbarea inaugurărei, anunțândă 
că dimpreună ou M. S. Regina voră visita 
în curendă institutulă și-lă voră încungiura 
de totă îngrijirea loră.

Comisiunea alâsă de Academie la 4 
Iunie 1893 a supraveghiată completarea in- 
stalărei institutului. Prin deoisiunea luată 
în sesiunea generală trecută, la 13 Aprilie 
1894, Academia a dată acestei oomisiunl 
depline puteri, pentru a organisa institutulă 
pe basele arătate în încheiările ei de la 
12 Aprilie 1894, presentate Academiei, și 
a’lă face să funcționeze cu înoeperea anului 
școlară 1894—95. Comisiunea, pe de o 
parte, a publicată concursă pe cjiua de 15 
Augustă pentru înscrierea eleviloră, pe de 
altă parte, a însărcinată pe D. I. Slavici, 
membru corespondentă ală Academiei, sâ 
elaboreze proiectulă de organisare ală in
stitutului, programul ă de studii și regula
ment ulă pentru conducerea internă. Aoâstă 
organisare și ace stă programă au fostă 
aprobate de ministerulă culteloră și instruc- 
țiunei publice prin adresa seria B. No. 7.353, 
dela 2 Octombre. Delegațiunea, după re
comandarea comisiunei, a decisă a pune 
institutulă sub conducerea D-lui și D-nei 
I. Slavici.

Pănă la terminulu dela 3/15 Augustă 
s’au însorisă 91 conourente, dintre acestea 
au fostă admise și s’au presentată la con
cursă 32, cari au fostă esaminate la 15 
Septembre de cătră D. I. Kalinderu și de 
snbscrisulă, ca membri ai comisiunei, dim
preună cu D. I. Slavici.

Resultatulă concursului a fostă adusă 
la cunoscința M. S. Regelui prin raportulă 
delegațiunei dela 17 Septembre. Majesta- 
tea Sa a bine-voitu a desemna, de pe ta- 
bloulă presentă, pe elevele admise în nu
mără de 15.

Elevele ast-felă p rimite, au fostă în
dată duse la Măgurele, și instalate în in
stituia, unde își urmeză pănă astăcjl studiile.

3) La 23 Decemvre a încetată din 
vieță ia Iași principesa Alina Știrbei, care 
precum vâ este cunoscută, a făcută Aca
demiei, în viăță fiindă, ună dară de 200,000 
lei, prin actulă de donațiune dela 22 Fe
bruarie 1889. Academia a fostă represen- 
tată la îmormentare, și a depusă o coronă 
pe sicriulă generosei donatore. In acesță 
sesiune veți ave a lua decisiunile necesare 
pentru punerea în aplicare a disposițiuniloră 
din actulă de donațiune.

4. La 18 Septemvre a încetată din 
vieță în BucurescI, Emanoilă Doniol, care 
prin testamentulă său dela 27 Aprilie 1892, 
depusă la tribunalulă de Ilfovă, a lăsată 
Academiei întrega sa avere, instituindă și 
ună legată particulară de 100,000 lei în 
favorea fiicei sale Margareta Bărbuceanu. 
Delegațiunea, conformă art. 85 din regu- 
lamentă, a decisă la 20 Septemvre, accep
tarea legatului și în aceeași di a cerută 
dela onor, ministeră ală culteloră și in- 
strucțiunei publice, înalta autorisațiune re
gală pentru primirea lui. Cestiunea stă încă 
astădl pendinte în consiliulă de miniștri.

La 24 Septemvre, tribunalulă de Ba
cău, deși succesiunea era deschisă la tribu
nalulă de Ilfovă, totuși a dispusă a-se pune 
în posesiunea averei, fără facere de inven
tară, o rudă colaterală a repausatului.

Delegațiunea s’a presentată în 22 Fe
bruarie Augustului protectoră ală Acade
miei, Majestății Sale Regelui, spre a-lă 
ruga a da înalta sa autorisare pentru pri
mirea acestui legată.

(Va urma.)

Scii’î telegrafice.
Budapesta, 1 Aprilie. In urma 

ploilor! necontenite au crescută rîu- 
rile Baba, Mur, apoi Dunărea, Tisa și 
CrișulS, albă. In tote părțile lucră 
energică la zăgazuri.

Neutra, 1 Aprilie. Protonotarulă 
Ianits ținu înaintea unui publică adu
nată vorbirea sa programă. Depu
tatul! Zelenyăk a sosită aci. Preoții 
își continuă prin comune agitațiunile. 
Liberalii, cari se reîntorceau din 
Neutra, au fostă atacați, de clericali la 
Tormos și li-s’au ruptă stegurile. 
Tarnoczy a sosită aci, și a fostă pri

mită în clubul! liberală cu ovațiunl 
căldurbse.

Fiume, 1 Aprilie. Ministrulă de 
comerciu Ernest Daniel a sosită aci. 
Astădl va primi corpulă deregăto- 
riloru și va visita portulă.

Viena, 1 Aprilie. Majestatea Sa 
și archiducesa Valeria plecă mâne 
dimineță la Brunn.

Linz, 1 Aprilie. Ședința festivă, 
ținută în onbrea prințului Bismark, 
decurse conformă programului. Reu
niunea lucrătorilor! catolici încercă 
de-a conturba serbarea prin cântarea 
imnului poporală și prin strigăte: 
„Jos! cu Bismark!14.

Berlînu, 1 Aprilie. ț)iua nascerei 
prințului Bismark se serbdză astăzi 
în tote orașele și satele din impe
riul! germană. Școlele și birourile 
publice rămână tbte închise.

Renaix, 1 Aprilie. S’a întâmplată 
o ciocnire vehementă între calfele 
de papucari, cari făcură grevă, și 
între gendarml. Cești din urmă puș- 
cară asupra greviștiloră; 8 greviști 
și mai mulțl gendarml au lost! 
răniți, ună copilă a fostă omorîtă.

Washington, 1 Aprilie. Simonoseky, 
individul! care a pușcată asupra lui 
Li-Hung-Tschang, plenipotențiatul chi
nes!, care e încredințată să per- 
tracteze cu Japonesii în cestiunea 
păcei — a fostă pedepsită la tem-

Lâ'fteratus’ă»
Higiena copilului dela naseere pănă 

la 7 ani, lucrare premiată din partea „Aso- 
ciațiunei Transilvane14. Dispună numai de 
100 esemplare. Cei cari voescă să aibă 
acâstă broșură folositore o potă căpâta la 
subscrisul^, trimițendă 50 cr. de esemplară. 
Simeonă Stoica, med. pensionată în Abrudă 
(Abrudbânya). — Observămă însă, că ace
eași broșură, de 64 pag., se vinde din par
tea Asooiațiunei numai cu 15 cr.

*
In editura librăriei Carol Muller din 

BucurescI (Calea Victoriei 53) a apărută: 
Copilul! Eyolf, dramă în 3 acte de Henrik 
Ibsen, tradusă cu învoirea autorului de T. 
Maioreseu. Costă ună esemplară 1 leu.

*
In editura tipografiei „Aurora44 A. 

Todorană din Gherla au apărută următo- 
rele cărți: Nu mă uita, colecțiune de ver
suri pentru ocasiunl funebrale, arangiată 
prin N. F. Negruțu. Ediția IV. Prețulă 25 
cr. — Done turturele de aurii, poveste po
porală de Laurențiu Ciorbea. Pretulă 12 cr. 
— De când senuniesce femeia'porumbiță, 
poveste pop. de Laur. Ciorbea. Prețulă 12 
cr. — Țigaiuilu la mănăstire și Țiganul fi 
în Baiu, povești în versuri, de Aromi Boca 
Velchereamtlil. Preț, câte 8 cr.

DIVERSE.
Fantoma roșie din Tnilleri. Precum 

castelulă regalii din Berlină are de multe 
sute de ani fantoma sa, femeia albă, care 
se arSta ori de oâte-orl amenință pe vre
unuia dintre membrii familiei regale o 
mare nenorocire, totă așa și castelulă Tuile- 
riiloră din Parisă avea fantoama sa: Ună 
bărbații roșu, cu pârulii mare și buclată, 
cu privirea încrucișată (șașie), îmbrăcată 
cu haine roșii închise, purtânda în loca de 
cravată unb șârpe încolăcită împrejurulă 
gâtului, și acesta mica monstru se arăta — 
după cum spune legenda —- de câte ori lo- 
via pe BourbonI vre-o nenorocire. In se- 
colula alu 16-lea spune, că s’a arătată fan
toma. Beranger ne spune în poesia sa: 
„Le petit homme rouge14, că în anulă 1792 
s’a arătată fantoma în papuci de lemnă, 
ce făceau ună sgomota infernală prin co- 
ridorele castelului, avendă înfățișarea unui 
Jacobin. Apoi s’ar mai fi arătată înaintea 
căderei lui Carolă X; chiar scepticulă și 
ingeniosulă Napoleonă I, a fostă — se 
dice — surprinsă de acestă fenomenă su- 
pra-naturală. De atunci și pănă astădl fan
toma nu s’a mai arătată.

Proprietarii: D»*  Aurel SVlMre^îainu. 
Redactorii responsabilii: Gregoriu
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din 27 M> rtie n. 1895.
Sursa de Bueuresal
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Bentă română perpetuă 1875 Apr.-Oct. 102.—
Benta amortizabilă .... bal- M ” 100%

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/r lan.—iul. 99 '/,
,, „ din 1893 b°/o 99.’/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 5% Am.-Oct. 96,'/r
„ „ (Impr. de 32. 1/î mii. ^/o lan.-lulte 85.'/„
„ „ (Impr. de 50 mii. n n 87 :i')

88?/4„ „ (Imp. de274 m 1890 4% n ?i
„ „ (Imp. de45m. 189’ 4% » » 87 7«
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4"/o V îî 87 3/4

Oblig, de Stată (Conv. ruralej. 6% Mai-Nov. 102 3/4
Oblig. Casei Pensiunilor fr. SCC1 10 280.-
Oblig, comunei Bucuresci 1883 50/0 lan.—iul. 96.i/4

„ „ ,. din 1884 5% Mai-Nov. —*. —
„ „ „ din 1888 5°/n Ion.-Boc. —
., . „ „ din 1890 5(7n Mai-Nov. 97 —

Scrisuri fonciare rurale . . . 57n laiL-lulie 92 =/8
„ „ urbane Bucuresci 6°/c 1013/4

88 ’/«5%
m h h ’ * f=7n n n 78.’/r

Oblig. Soc. de basalt artificialii «7o
V.N.

îi îî 96.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1540.
Banca agricolă........................... 5C0 150 v. 140,-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 398.-
Naționala da asig. uit. div. 43 iei 200 420...
Soc. Bazalt. Artif. uit, div. iei 30 250 380.- -
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151, 250 143. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. - 100 —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

1C0 115. -
200 —

„ „ „ „ 2em.u. d. 0 1001. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 —
.,Bistriț,a“ soc. p. f. hârtii 30 . 1 iote j» D —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aură

20(
20’04

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . • 98.65
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. —.—
Renta de hârtie austr..........101.50
Renta de argint austr.......... 101.45
Renta de aur austr...............124.30
LosurI din 1860   158.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1083.—
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 475.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 410.—
Napoleondori........................................ 9.69'/2
Mărci imperiale germane . . < 59.80
London vista....................................124.40
Paris vista.................................. — .—
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.55
Note italiene................................... —.—

Cursulft pieței Brasowfi
Din 1 Aprilie 1895.

Bancnota rota. Cump.
Argint român. Cump.

9.66 Vend.
9.60 Vend.

9.69
9.65

Napoleon-d’orl Camp. 9.67 Vend. 9.74
Galbeni Cnmp. 5.74 Vend. 5.85
Rable rasescl Camp. 1.30 Vend.
Mărci germane Cump. 59 40 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina5°/0 100.75 Vend. 101.75

|a»c<wl 

(inserțiual și reclame)
SsiaraO a se adresa sau foscir1 ase, 

Sra casoaSă pu- 
Mscăipâi săram srawracsM masă mult 
de odatâ se face scădememtas, 
ca?e eresce ca câtu pubSBeaayea 
se face mai de

îi
sH

-p
0

Orele de dela 3—L
* v

Giro-Conto
la. Toaxica

Austro-Ungarî.
\_________a

„ALBINA^
INSTITUT# DE CREDIT ȘI DE ECONOMIÎ 

FILIALA MȘ0W

Cec.-Conto 
la postă 
Nr. 505. 

ft fl

t

S00MPTURÎ;

Banca naț. a Rom. 6% Paris .... 2‘/27o
Avansuri pe efecte 7% Petersburg . . 4‘/,7o
Casa de Depuneri 7’A Berlin .... 8%
Londra .... 2°/., Belgia .... 37o
Viena...................... 4°/0 Elveția .... B7o

0
0
fi

I

JM8SC8 depimeri spre fructificare J6 13110 ft°|o
netto, solvindU însăși darea de interese;

SCOlltOZH polițe comerciale CH SVioj
ECCOfiS împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [fl 6°^ 
teC® credite în cont corrent condițiunl;

3CCWJ împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere șî mărfuri Cil 6°|oj

■efle șj M de valoremim și vinde l_________ ______
indigene și străine, în specială de cele românesci;

resemnară ciwdiia, mniDîezâ cunonB^l^,^
I

i

E

Cursaîâ i o s n r i 1 o r fl private 
din 27 Martie 1895.

cump. vin de.
Basilica 8.50 8.90
Credită . . < 200.— 201 —
Clary 4G fl. m, c. 
.Navig. pe Dunăre ,

59.— 59.50
150. - 160.-

Insbruck .... 27. - t—
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 24. - 25.50
Buda .... 62.50 64.25
Palfiy .... 59.— 59.75
Crucea roșie austr. 17.50 18.—

dto ung. . 11.70 12.20
dto ii al. 13.— 13.50

Rudolf .... 24 - 25.-
Salm .... 71.— 73 -
Salzburg .... 26.75 27.75
St. Genois 72 75 73.75
Stanislav .... 42.— - .—
Trieitine 4!/«°/n 100 m. c. 

dto 4% 50
150.— —.—
70. - —.—

Waldstein 54.- —,—
tț,erbescl 38/0 43 25 44.25

dto de 10 franci _■.— —.—
Banca h. ung. 4y/„ 132- 133.—

Administrații! siea 
„Gazeta Transilvaniei.“

Otelul București

CmfsmSm Sa bursa dâra ^aeras.
Din 30 Martie 1895.

Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 123.80
Renta de corone ung. 4% • • • 99.10
Icnpr. oăil. fer. ung. în aurii41/2°/0 . 126.—
Impr. căii. fer. ung. în i>.rg:nt41/20/0 104.50

clin Brașovul vechiu se dă 
m arerf dels I Octom- 
vre 1895.

Informațium se pot capeta la 
erezii lui Franz lOrner, Bra
șovul vechiu, Strada Lungă ITr. 75.

fevîto la ateoeaW -sa»
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente

Ia

„“v a t s 
f®âă ilwsteată peiatm famâln.

„VATRA“ îndepliiiindâ tdte condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totG-deuna 
unu sumaru bogate, variatu și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunî splendidă reușite, dintre can 0 mare 
parte originale, referitor© atât la istoria nemului româneseti, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este C©a Hfiâaî FCS- 
pândită revistă Mustrată și ocaipă H-aiEai Boeă m 
literatura beletristică română.

„VATRA,“ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulu abonamentului pe unu anii este . . . fl. 12

1/ 6 n » „ / 2 » » • • u
Cei ce dorescu a se abona, Buntu rugați se binevoiescă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandatu poStalu la librăria 
editors, 0. Sfetea, Bucurescs, căci „Vatra11 n,i 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 fl., er’ numai scorțele cu fl. 1.50.
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șniă iii comis™ “-însărcinări Ou tacă 
înChfflZă magazine și tocuri libere de depou, ^2’ 

sân steada, fwâa’ii JSfr. 41S, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fierii de statu, e legații prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fierii de statu;

ppjjyjnnpp în calitatea sa ca representanță principală a so- nfniițn 
pllllluuuu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului 10 

Bentru asigurări m fie|ă
Onorabilelor^ administrați™ de fonduri și p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°|0 ale „Albinei11 
ale cărării enpone se rescwsMjseră semestrialii fără «ici o 

«letragere, și cari se afflă «ie vâsadare in cwrsiaS «Silei a bursei 
«lina ISu«Iaj>esta, în piese «ie 5®®, fl®®® și *40®®  «Se corone. 
CflmparțiMÎM cursurile și proclusulu celorlalte efecte ineii- 

gene, se jnite susținea cu totul «Srejutulii, că 

Scrisurile fondare „Albina/1 de 5°0 
sunt» ««Șt relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive «lin efectele cotate la bursa «lin Sluslajuesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina“ e garantată 
prin valorea ceîu puțină întreită a ipoteceloru pe ba*a  cărora 
se esmitu, prin fondul» specialii de asigurare a scrisuriloră 
fondare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.

12 - *

Os’eSe de cassi eSela 3—â
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Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni . . .
șese luni. . ,
unu anu .

Pentru Bomâiiia și străinătate: 
trei. luni. .............................................
șese luni............................................
unu anu.................................................

3
6

12

fl. 

fl.

fi.

K

Abonamente Ia numerele cu data de

P©
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

K-

Duminecă.

2
1

fl. -
fl. —

«50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni 
trei luni

Pentru .România și străinătate: 
ană...........................  8 franci,
șese luni...............................................4 franci,
trei luni................................... . 2 franci.

Pe
Pe
Pe
^Abonamentele se faefi mai ușoru și mai repede prin

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Âdmmhtrațmiwa „Gazetei Transikaniei.“
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


