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Administrațiunea
,,@azeteâ Tr,ansâ8wanâes‘s»

Mureșu - Turda, Târnava nucă și 
Solnocu-Dobâca.

E fdrte naturală — Z’c® „Hazank” — 
decă în aceste asociații de împrumutare, oei 
ce portă cuventulă în politica naționalistă 
română au cunoscută pe concurență tari 
ai institutelor!! de credita române. Este o 
trăsură inherentă naturei vieții economice, 
că poporală deprinsă de a-șl ajuta însuși 
și economicesce întărită, mai curendă său 
mai târdiu se va emancipa de sub tutela 
unoră astfelă de institute de bani, ală că
rora mijlocă este speculația, adese-orl ne
solidă, er scopulă lorii câștigulă. Băncile 
române, aducendă pe poporală sătenii ro
mână într'o stare economicesce aternătore 
de ele, au putută după placă să-lă folo- 
sâscă și să-lă esploateze în interesulă agi- 
tațiuniloră loră politice. Asociațiile de îm
prumutare (unguresel) oferindă poporului 
mijloculă de a-se face neaternătoră de băn- 
oile române, chiar și fără de voiă au de
venită contrapondulă nisuințeloră politice 
naționaliste române.

Acâstă a făcută, ca pressa națională 
română să le atace acum ca pe nisce in
stitute de maghiarisare, bănuindu-le cu ast
felu de scopuri, cari, și după natura lu
crului, suntă departe de aceste institute 
ourată economice. „Gazeta Transilvaniei 
în câțl-va articull atacă de curendă insti
tutele (unguresel), cari mereu se îmulțescă.

Aci „Hazânk”, accentuânchi câ-

dependentă pe poporă în privința econo
mică, îlă dedau la o acțiune liberă și con
sole de sine. Pe când institutele de bani, 
cari venâză după câștigă și stau în servi- 
oiulă uneltiriloră de naționalitate, n’au 
inimică mai mare, decâtă poporală de sine 
stătătoră, bogată și independentă în pri
vința economică. Numai în acâsta se ma
nifestă influința politică a asoeiăriloră de 
împrumută, și apoi, că ce rolă importantă 
jocă acâsta în lupta de naționalitate, o potă 
învăța propagatorii ideei asoeiăriloră de 
împrumută chiar din acești articull ai 
„Gazetei Transilvaniei”.

„Gazeta Transilvaniei” Zio®, oă băn
cile române au datorința morală de-a primi 
mănușa, ce li-au arunoat’o asociările de 
împrumută și de-a lucra în aoelașl modă 
și cu aceleași mijlooe, ca aceste reuniuni. 
Forte corectă, căci scopulă nu este altulă, 
decâtă de-a îmbogăți poporală și de a-lă 
face independentă în privința economică. 
Pentru acâsta ună patriotă de omeniă nu 
pdte condamna pe nimenea, fiă elă ger
mană, română seu slovacă. Der gânditu-s’a 
âre „Gazeta”, că băncile de naționalitate 
română, întemeiate pe speculă, nu suntă 
potrivite pentru acestă concurență; sâu 
dâoă voră încerca s’o facă, atunci dividen
dele din câștigă voră scădâ așa de tare, 
îucâtă acționarilor!! le va tăia temeinică 
gustulă pentru o asemenea ooncurență. 0 
concurență de felulă acesta nu pdte paralisa 
asociările de împrumută, de dre-ce acestea 
au ună terenă morală mai adâncă, și dâcă 
odată voră prinde rădăcini în poporă, ele 
nu voră mai putâ fi stârpite prin nici o 
frasă, sâu apucătură....

Nu voimu ac}! se întrămâ în 
amânuntele cestiunei destuii! de in
teresante, ce o sulevâză „Hazânk” 
în articululfi seu. Trebue înse sâ ne 
clarificămil posițiunea, ce amil luat’o 
noi în acesta cestiune și pe care „Ha- 
zânk“, pdte nu fără intențiune, o ju
decă forte unilateralii și falsu.

Nu vremii se disputămîi conte
lui Ștefanii Karolyi dreptulu de pa
ternitate în ce privesce întreprin
derea de a înființa asociații de acele 
de împrumutare prin comune, cu 
scopu de a contribui ast-felu la în-

tărirea economică a poporului și la 
emanciparea lui de sub tutela or! și 
cărorfi speculațium, ce’lu facă ma- 
terialicesce dependenta și’lu espuntt 
esploatărilorii de totti feliulîi. Idea 
e bună și salutară și, precum însă’șl 
fdia maghiară recunusce, e vrednică 
de a fi îmbrățișată de toți patrioții 
cinstiți, fiă Maghiari, Români, Ger
man! or! Slovaci.

Pănă aici amil fi dâră înțeleși. 
Nici noi nu dorimu alta, decâtu ca 
poporulu nostru românu se se înavu- 
țâscă și se devină independenții din 
punctu de vedere economică.

întrebarea gravă este numai 
cum, prin cine și în ce modu să 
atingemu acâstă frumâsă țintă? Și 
aici, în punctulu realisării ideei, ne 
isbimu unii de alții și se începe 
lupta cea mare de concurență, a 
căreia îndreptățire o recunosce și 
„Hazânk“.

Ce va Zice însă fâia maghiară, 
oposițională, dâcă îi vomă spune, 
că acâstă luptă este pentru noi Ro
mânii mai multă decâtă o luptă de 
concurență — este o luptă de esis- 
tență națională ?

De sigură că va da din capă și 
va găsi, că o astfelu de luptă este 
superfluă și periculosă statului, căci 
dă nascere numai agitațiuniloră na
ționaliste, cari nu întră în ca
dmiu politicei economice a contelui 
Karolyi.

Guvernulă, recunosce și „Ha- 
zânk”, urmăresce o politică de ma
ghiarisare, deră, Z’ce, associațiile pro
pagate de Karolyi Sândor suntă de
parte de aceste tendințe și urmărescă 
numai scopuri cnratu economice.

Ei bine, atunci ce caută 
szov'et1cezet“-urile d-sale unguresc! prin 
comune române ca Ibănescii, Ho- 
daculu, Orșova, Cristurulu, Uriulă, 
Spermezeulă și Cliiuza?

Decă ar fi vorba numai de eman
ciparea economică a poporului, atunci 
va concede și „Hazânk”, d-îă Ka
rolyi cu ai sei de sigură nu se voră 
gândi mai întâiu la Românii din 
Solnocu-Dobâca și din comitatulu

Românii în reintra agonia tiilrirfl Ini
Karolyi Sandor.

Brașovil, 28 Martie v. 1895.
Sub titlulu acesta „Hazanlc^ dela 

7 1. c. scrie unU articula mai lungu, 
în care reclamă pentru asociațiile 
de împrumută maghiare, ce au în
cepută a se înființa în diferite co
mitate, paternitatea, contelui Karolyi 
Sandor, a căruia politică economică 
ar fi dată nascere acestei mișcări.

Numita foia îșî esprimă bucuria, 
că stăruințele contelui Karolyi San
dor de a se înființa prin comune aso
ciații de împrumutare au avuta în multe 
locui! una resultata favorabilă și că 
mai alesă a succesu a deștepta in
teresă pentru ele și în Ardâlă, unde 
se înființeză una după alta astfelu 
de asociații în comitatele Treiscaune,

te-va pasagii din articolii „Gazetei’1, 
(jice, — cu privire la afirmarea, că 
și guvernulu e amestecată în acâstă 
afacere prin funcționarii sei adminis
trativi,—că po litica mercantilă și eco
nomică a guvernului din contră a 
pusă piedecă desvoltărei și lățirei 
asociațiiloră de credită, și că aces
tea s’au înființată din inițiativă pri
vată și patriotică în urma propa
gandei contelui Karolyi Sândor; apoi 
continuă astfelă:

Piarulă română din Brașovă admo- 
niâză tare inteligența română dela sate, cu 
deosebire pe preoți, ca să se ferescă de-a 
lua parte la întemeiarea și desvoltarea aso- 
ciăriloră de împrumută, de ore-oe prin 
acesta îi dau numai ună ajutoră positivă 
adversarului. Fdia română are dreptate, 
deore-ce asociările de împrumută faoă in-

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.” plecai la Londra. Deja în totă decursulă 
verei,am visitată teatrală vostru”.

— „Și care este resultatulă observațiuni- 
loră vostre, Mylady?” întreba Shakes
peare.

— „Representareafiguriloră bărbătescl 
corăspunde pe deplină tablouriloru, oe mi- 
le-am formată la cetire în gândulă meu. 
Representarea figuriloră femeescl însă, este 
forte defectuosă, adese-orl numai o oarica- 
tură a femeei”.

— „Ați spusă ârășl ună mare adevără, 
Mylady, der vina nu este nicidecum a mea. 
Prejudițiulă în contra vieții de actoră in
terzice femeiloră de-a juca pe scenă. Acestă 
prajudițiu a fostă sancționată prin legisla- 
țiunile de mai ’nainte, și prin interzicerea 
reginei de astăZl a fostă din nou înăsprită. 
Astfelă nu-mi rămâne alta, decâtă a îm
părți rolurile de femei unoră tineri, cari 
suntă siliți, ca în contra naturei, să făță- 
râscă sentimente, pe cari ei înși-șT nici
odată nu li-au simțită și nu li-au cu
noscută”.

— „Der Francesii, vecinii noștri, nu cu-

noscă o astfelă de mărginire; de ce tocmai 
la noi, să nu pdtă fi posibilă ună pro
gresă ?“

- „Mylady, nouă, actoriloră, pe cari 
orășanulă îi desprețuesce și nobilimea îi su
fere numai de dragulă modei, ne este cu 
neputință de-a lupta contra acestui preju- 
dițiu; o astfelă de încercare ar pută fdrte 
ușoră să fiă mormentulă pentru arta nâs- 
tră. Acâstă luptă o va înfrunta numai vii- 
torulă cu biruință”.

Lady Maria Grafton îșî plecă capulă 
cu tristeță. După o pausă mai lungă, ea 
Zise din nou :

— „Domnule, am venită la d-ta, cu in- 
tențiunea să te rogă, să mă lași se pășescă 
pe scenă în rolurile de dame ale d-tale cele 
mai importante. In interiorulă meu simță 
destulă putere și mă înoumătă de-a da cu- 
vinteloră vâstre și espresiunea oorectă a 
adevărului. Conoede-ml să potă juoa pe 
scena d-tale 1“

— „Din introducerea d-vostră, Mylady, 
am înțelesu îndată scopulă, ce-lă urmăriți”, 
răspunse Shakespeare, „și cu tote că sciu

să aprețieză pe deplinii intențiunea vostră, 
care corăspunde și propriei mele convin
geri, trebue cu durere să vă spună, că 
este cu neputință, ca să se realiseze”.

— „Pote că piedecile ți-se pară multă 
el ai grele, decâtă suntă de faptă; pote că 
învechitulu prejudițiu numai de aceea nu 
este delăturată, pentru-că pănă acuma încă 
nimenea n’a cutezată să lupte în con
tra lui!“

Shakespeare dete din capă, negândăși 
Zise: „Mylady, față cu voința reginei Eli- 
sabeta și cu prejudițiulă publicului sun- 
temă cu totulă neputincioși”.

— „Ei bine dâr, domnule, atunci ascultă 
celă puțină ultima mea rugare. Ași vre 
bucurosă, să audă chiar din gura d tale, 
dâcă sunt în stare, ca prin joculă meu 
să potă reda măcară numai pe departe 
acele figuri, cum și le-a închipuită spiri- 
tulă d-tale, când a desemnată oaraoterele 
eroineloră d-tale celoră mai însemnate. De 
aceea dă-ml voiă de a-țî preda câte-va 
scene; tote rolurile femeiloră d-tale dis
tinse le soiu pe dinafară”.

Amii perdutM!
Narațiune istorică, de Fr. Holzer.

(2) (Urmare).

Entusiasmulă, cu care Lady Grafton 
a vorbiți! despre elfi, îlă puse pe Shakes
peare în perplesitate.

— „Mylady”, replică elă, „punețiprea 
mare preții pe prestațiunile mele”.

— „Decă-i așa, să nu mai vorbimă des
pre ele”, răspunse dama, și continua ast
fel D : „Cetindă operele d-tale, trăiam îm
preună cu eroinele d-tale: cu Iulia sim- 
țiam înfocata pasiune a iubirei; spiritulă 
veselii și buna voiă cu Porția. Și ârășl mi
se părea, că mă cuprinde o încăpăținare 
mare, când mă închipuiam în situația Ca- 
tarinei. Incetulă cu încetulă se aprinse în 
mine dorulQ; voiam să vădii cu propriii 
mei ochi, cum actorii teatrului nostru sciu 
să represente figurile spiritului d-tale, și
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Mureșu-Turda, căci au ei destulă te- 
renă pentru a emancipa pe Maghiari 
din ghiarele speculațiunei „ades9ori 
nesolide" a bănciloră unguresc!.

Nu era tocmai „Hazânk", care 
ne istorisea mai dăunăfii minuni des
pre speculațiunile mai multă decâtu 
îndrăsnețe ale bănciloră ungurescl? 
Da, în acesta foiă amu cetită negru 
pe albă, că băncile maghiare din 
Holdmezovâsârhely și Zombor au 
avut după unu capital numai de câte 
100,000 fi. câștiguri curate anuale 
de 50,000 și de 60,000 florini, că 
dau dividende de 35% banca din 
Kecskemet chiar de 45%, profite 
„decâtu cari mai bogate nu dau nici 
minele de aură din California".

Etă deră unu terernu priinciosu 
pentru lucrarea de emancipare eco
nomică întreprinsă de Karolyi și 
soți. Ce caută înse d loră de-odată 
printre Românii urgisiți și năpăs- 
tuiți de vecuri de cătră cei din se
minția loru?

D6că cei dela „Hazânk" pre
tindă, că băncile române speculeză 
așa de multă poporulă, atunci bine- 
voiăscă se recitescă încă odată cu 
atențiune bilanțurile și conturile de 
profite și de perderi ale bănci
loră ungurescl din ținuturile pro
vinciale și se cetâscă și pe ale băn- 
ciloră românesc! și atunci se mai 
fiică, decă potă, că băncile române 
ară esploata poporulu materialicesce.

îi rugămu se ne mai spună, cum 
vine, că în ținuturile, unde se înfiin- 
țăză câte o bancă română, Maghiarii 
părăsescu băncile unguresc! și îm
prumută ban! dela cea română. Nu 
este acesta o dovadă, că Românii 
servescă poporulă mai solidă și mai 
cinstită ?

Se înșelă „Hazânk" decă crede, 
că scopulă nostru este de a lua în 
apărare interesele bănciloră române 
față cu poporulu nostru. Atunci n’a 
înțelesă articulii noștri. Noi amu 
apelată la băncile nostre românesc! 
și le-amă îndemnată se sară în aju
toră poporului, ca acesta se-ș! potă 
conserva neatârnarea sa materială 
și morală, formândă elfi însuși aso- 
ciațium economice, și amu făcut’o 
acâsta îu firma convingere, că con
ducătorii bănciloru nostre au inimă 
și simță pentru interesele de viață 
ale poporului și îi voră întinde 
mână de ajutoră chiar cu pericululu 
ca să se micșoreze câștigurile curate 
ale acestoră bănci.

Asemenea suntă în rătăcire cei 
dela „Hazânk" dâcă credu, că în ce 
privesce politica de maghiarisare noi 
amă pute să facemă o deosebire în
tre d-lă Banffy și oposiționalulă conte 
Karolyi.

Cele 61 petițiuni îndreptate, în 

contra nostră a Româniloră mai 
alesă, dietei, în car! se arată scopu
rile de maghiarisare, ce se urmă- 
rescă și pe terenulă economică, au 
fostă inițiate și puse în scenă mai 
multă de cătră oposiția maghiară.

Așadâră suntemă. în clară unii 
cu alții, și de concurența celoră cu 
„szovetkezet“-urile d-lui Karolyi ne 
vomă sci apăra cinstită românesce.

CRONICA POLITICĂ.
28 Martie.

Organulă slovacă „Narodnie Noviny~ 
provocă într’o seriă de artiooll pe conațio
nalii săi, să înființeze o reuniune culturală 
slovacă, căol tâtă causa miseriei sociale și 
politice la Slovaci este numai împrejurarea, 
că loră le lipsesce o organisațiă. Reuniunea 
înființândă ar avă chiămarea să dea Slo- 
vaciloră lămuriri asupra autonomiei țărei și 
a comuneloră și asupra drepturilor^, pe cari 
le posedă naționalitățile; mai departe să 
trezâscă mândria națională a Slovaciloră, 
să înființeze reuniuni de lectură și case de 
ajutorare; să desvețe poporulădela beutulă 
rachiului; se aranjeze prelegeri publice și 
petreceri; și cu ună cuvântă, să tindă în- 
tr’acolo, ca limba slovacă se fia clusă dinpo- 
poră în salone, și să câștige egala îndrep
tățire legală în comitate și la judecătorii.

*
^Novoje Vremjau accentuâză continuele 

fluctuațiunl în politica estemă a Angliei 
și, pe basa acăsta, dă a înțelege puteriloră 
continentale, să folosescă acestă stare a lu- 
oruriloră, pentru de-a păși în modă comună 
contra Angliei. Pasagiulă respectivă sună 
ast-felă: „Ar fi forte necesară, ca diplo
mația europâuă să dea mai multă atențiune 
lueruriloră, ce se petrecă în sferele politice 
ale Angliei, și să tragă folosă din nehotă- 
rîrea, cu care cabinetulă din St. James îșl 
urmăresce de presentă scopurile. 0 proce- 
dere comună a (âtor-va puteri continentale ar 
pută să ducă înainte, în perioda acâsta de 
transițiă, deslegarea cestiuniloră, față cu 
cari interesele loră divergeză mai multă 
sâu mai puțină de interesele Angliei".

*
țfiariilă rusescă „Moskovskija Vjedo- 

mosfiu publică în unulă din numerii săi mai 
recențl o corespodență din Roma, scrisă 
de ună Englesă, care fusese în audiență 
la Papa. Englesulă fiice, că Papa a vor
bită forte multă despre Rusia. S’a espri- 
mată, că în Rusia, unde poporulă este 
atâtă de religiosă, forte mulțl ar fi aplecați 
să se împreune cu Roma. Piedecile suntă 
numai de natură politică; desarmarea ge
nerală ar pută fi numai urmarea împreu- 
nărei tuturora creștiniloră.

Persecuția naționalitățiloru 
nemaghiare.

piarulă germană „Wiener Allge- 
meine Zeitungu publică o corespon

dență din Ungaria de Sudă, în care se 
vorbesce în generală despre persecu
țiile ce au se îndure naționalitățile 
nemaghiare din Ungaria, apoi rea- 
mintesce înc’odată faptele condam
nabile, ce s’au petrecută la alegerea 
dela Neutra. Când Românii și Slo
vacii luau încă parte activă în poli
tică, aprope la fiă-care alegere se 
folosia forță, pentru-ca resultatulă 
se fiă în favorulă Maghiariloră. 
Acuma „W. Allg. ZtgA adaogă la 
aceste ună apendice dela alegerile 
serbesci, reamintindă următorea re
miniscență:

Când înainte ou 20 ani s’a disolvată 
granița militară și Serbii pășiră cu candi- 
dații loră, prima alegere în orașulă ser- 
bescă Panoiova s’a fixată chiară pe fidele 
Crăciunului grecescă. In ajunulă sărbători- 
loru solgăbiraele puseră sub zăvoră pe 
toți omeni mai de frunte din acelă ținută 
Alegătorii fură escortați la Pauciova cu 
husari și cu ulanl. Alegerea dură neîntre
ruptă trei fiile in ună frigă de — .17 gr. 
Reaumur. Când candidatulă sârbescă obținu 
o majoritate însămnată, se bolnăvi mai 
întâiu președintele alegerei, apoi locțiito- 
rulă său, și alegerea se amâDâ pe trei luni. 
In altă cercă electorală, în Uzdin, alegă
torii serbesci fură încungiurațl de milițiă, 
și ei, soldații grănițerl de odinidră, cari 
îșl vărsară sângele pentru Austria pe câm
purile Italiei, fură tractați cu paturi de 
pușcă din partea panduriloră maghiari. 
Când candidatulă serbescă ae plânse asupra 
acestoră volnicii, solgăbirăulă îi respunse, 
că față cu naționalitățile nu-lil ligă nici o 
lege șt că elfi lucră la porunca ministrului și 
la a fișpanului.

Trecendă apoi numitulă fiiară 
germană la presentă, fiice mrmăto- 
rele:

Naționalitățile de multă nu mai suntă 
representate în camera ungară, șovinismulă 
maghiară însă furibundâză necontenită. 
Numai de curendă a reproșată deputatulă 
Pâzmândy guvernului, că față cu naționali
tățile desvoltă prea puțină energiă și că 
Românii osândiți suntă prea umanii tractați 
în temnițele din Seghedinu! S’ar pută fiice, 
că acâsta e o alusiune la terorisărl, de cari 
și astăfil se folosesoă în temnițele maghiare. 
Ună altă „mare bărbată de stată", contele 
Apponyi, pretinse dela ministrulă de culte 
ungară, ca acesta să ia fote scâleJe confe
sionale ale naționalitățiloră, ba chiar și 
seminariele preoțescl, în administrația sta
tului, deâre-oe naționalitățile numai pe 
acâstă oale potă fi crescute pentru „ideia 
de stată maghiară". — Atâtă ^patriarchulă 
serbesoă, câtă și metropolitulă română au 
anunțată guvernului ungară ținerea con
gresului bisericescă serbescă, respective a 
sinodeloră bisericescl române. Conformă 
statuteloră sancționate, nu este lipsă de 
aprobare, ci numai de anuDțare. Cu tâte 
acestea însă ministrulă de oulte ungară 
interfiice ținerea adunăriloră, din motivă

„oă ar putâ să se facă demonstrațiunl con
tra reformelcră bisericescl-politice". Ore ce 
fiică în Viena despre aceste stări ungare, 
oarl compromită în gradulă celă mai 
înaltă întrâga monarchiă?

SCmiLE ȘSLO»
28 Mai tie.

Nou regulamente pentru prisonierii 
de stătu. Din Seghedină se scrie, că pen
tru prisonierii de stată s’a introdusă ună 
nou regulamentă domestică, dată de minis
trulă de justițiă prin ordinațiunea dela 14 
Martie nr. 1140/1895. In virtutea acestui 
nou regulamentă, prisonieriloră de stată le 
este iertată să fumezeîntru-câtă prin acesta 
nu se murdăresoă localitățile închisorii; 
potă să-și alâgă lectura liberi, să-și procure 
cărți și fiiare, afară de cetirea tipărituri- 
loră, cari prâmărescă crima, său deliotulă 
comisă de dânșii, sâu altă ilegalitate, ce 
stă în legătură ou acestea. De regulă posta 
adresată prisonieriloră este de a li-se preda 
desfăcută și numai atunci, decă directorul^ 
închsorii de stată i-a esaminatu cuprinsulil și 
î,’are motivă de bdnuelă. Epistolele, docu
mentele și alte scrisori de-ale prisonieriloră 
de stată se espedâză numai vidimate de 
direotoru, și dâcă suntă scrise într'o limbă 
înțelisă de directorii. Furișarea în sâu afară 
de îneh;sdre a scrisoriloră fără soirea direc
torului, e delictă disoiplinară gravă. Visite 
se permită în termiuulă fixată de directo- 
rulă închisorii, câte-o oră înainte și după 
amefil. Rudeniiloră prisonierului li-se per
mită visite fără eoepțiune, străiniloră însă 
de regulă nu; din motive pondeiose se 
facă escepții. Visita sepâte primi în odaia 
deosebită destinată spre acestă scopă; în 
casă, oă prisonierulă de stat e bolnavă, pote 
să primescă visita și în celula sa. — Ase
menea se scrie și din Vațu, că de mâne 
începândă, direotorulă închisorii reduce 
numărulă oreloră de visită dela 6 la 2 
(11—12 și 4—5). — Acum Pâztnândy și 
toți șovmiștii maghiari cu suflete însălbă- 
tăcite, potă să fiă satisfăcuțl!

— o —
Din Blașiu ni-se scrie, că de câteva 

fiile s’a începută predarea dominiului metro
politană din administrarea capitulului în ma
nile I. P. S. Domnului MetropolitDr. Viotor 
Mihalyi, care este representată prin fratele 
seu, d-lă vice-colonelă Iuliu Mihalyi. Ca 
comisară din partea guvernului s’a trimisă 
secretarulă ministerială Ladislau Papp-Szi- 
lâgyi și fuucționarulă de comptabilitate 
Anțon Fâbiân.

— o —
Academia româna a ținută Sâmbătă 

două ședințe, în cari s’a ocupată numai de 
lucrările presentate pentru premiile pu- 
blioate anulă treoută. La premiulă de 5000 
lei pentru o lucrare asupra igienei țăra
nului română (locumța, hrana, îmbrăcăminte 
etc.), s’au presentată patru manuscripte, 
dintre cari două s’au găsită egală de me
ritorii și demne de premiată. Academia a

— „Sunt gata a vă asculta, Mylady", 
răspunse Shakespeare.

Acum începu Lady Grafton să de- 
clameze o scenă din actulă alO. doilea ală 
tragediei „Borneo și Iulia“, scena, în care 
Romeo apare în grădină și Iulia îi vor- 
besce de pe balconă.

Lady Grafton declama rclulă luliei, 
Shakespeare îi răspundea, ca Romeo. Totă 
mai multii îi crescea admirarea asupra ta
lentului dramatică și a pasiunei frumosei 
fete. Aci ea avea o voce rugătore, aci o 
față cu espresia unei sfinte, care cu rugă
ciuni ferbințl caută să dobândâscă fericirea 
eternă, — și acum se cutremură acestă fi
gură, temerea pentru iubitulă ei i-se im
primă în față.... dâr presența lui face să-și 
uite curendă de perioulă și vocea iubirei 
răsună ârăși mai departe.

Când Lady Grafton a terminată, Sha
kespeare se apropiâ de ea și-i fiise cu 
voce emoționată: „Minunată, Mylady, mi
nunată ! Așa vorbesce amorulă — așa se 
oglindâză pe față foculă, oare arde în in- 
terioră, în flăcări. Mylady, aveți ună mare 
talentă; ați jucată escelentă!"

— „Mulțumescă, domnule, mulțumescă 
pentru judecata favorabilă", răspunse acesta 
plină de bucuriă, văfiendu cum o laudă 
poetulă.

Și acum Lady Grafton a mai predată 
oâte-va scene din „Richard III" și câte-va 
din „Visulă dintr’o nopte de vâră".

După ce a terminată, Shakespeare 
luâ din nou cuventulă. „Mylady", fiise elO, 
„ești una din acele rare aparițiunl, cu cari 
natura obiclnuesce a surprinde câte-odată 
pe omenire. Natura însă-șl a fostă învăță- 
torea vostră, sădindă în peptulă nostru 
rarulă talentă, de-a simți tâte sentimentele, 
de cari este capabilă inima omenescă. In to
tală, joculă d-vostră a fostă o oglindă a 
naturei, der o astfelă de oglindă, care face 
să apară tote într’o lumină idealisată".

— „Recunoscerea d-tale îmi da curagiul 
de a-ml repeți din nou rugarea de mai 
’nainte. Causa nu este nici ambiția, nici 
pofta de-a mă vedâ admirată pe scenă ; nu, 
iubirea cătră artă este singura, care m’a 
făcută să dorescu a întroduoe în ea, ca fe- 
meiă slabă, ce sunt, o reformă, care să potă 
servi spre ondre patriei mele".

— „Recunoscă pe deplină intențiunea 
vostră", dise Shakespeare, „dâr aici orl-ce 
speranță este zadarnică. Regina e o aderentă 
încăpățînată a vechilor obiceiuri și moravuri. 
Mylady, revoluțiunile, chiar și cele spiri
tuale vină tot dâuna numai de josă, și ca
petele încoronate îșl dau consimțămentulă 
loră numai atunci, dâcă coronele loră suntă 
în periculă. Ună ast-felă de periculă însă 
nu esistă aid".

— „Sunt dâr condamnată!" replica 
Lady Grafton cu întristare.

— „Cine-ar dori mai multă ca mine, ca 
să nu fiă așa, Mylady", răspunse cu părere 
de rău Shakespeare.

Conversația a fostă întreruptă prin 
înfățișarea servitorului, care predete poe
tului o scrisore, ce-o adusese ună impie
gată ală contelui de Essex, favoritulă 
reginei.

— „Permiteți, Mylady", se sousâ Sha
kespeare; deschise scrisorea și o ceti.

Intr’aceea Lady Grafton îșl îmbrăcase 
mantaua.

După cetirea scrisorei, îi spuse Sha
kespeare: „Contele Essex îmi comunică, că 

regina doresce să vadă representată de so- 
oietatea mea, în palatulă dela St.-James tra
gedia mea „Romeo și Julia".

— „O mare ondre pentru d-ta, domnule, 
de-a putâ să satisfaol dorinței Maiestății 
Sale", fiise Lady Grafton gătindu-se de ple
care. „Iârtă, că presența mea ți-a răpită 
câte-va ore din timpulă celă scumpă".

— „Mylady, încă nicl-odată n’aui între
buințată timpulă meu mai blue, ca tocmai 
în societatea vostră".

— „Rămasă bună dâră; pote că nu ne 
vomă mai revedâ nicl-odată", fiise Lady 
Grafton. „Voiu regula afacerile mele, voiu 
părăsi Londra și mă voiu retrage în sin
gurătate, în castelulă meu din Grarton. 
Adio, domnule!"

— „Păstrâză-ml o amicabilă aducere 
aminte, Mylady".

Și Lady Grafton se depărta. Shakes
peare însă se arunca în fotoliulă său. și se 
cufunda în gânduri asupra rarei aparițiunl. 
Er marele seu spirită jălea arta dramatică, 
oare zăoea în lanțurile prejudițiului.

(Va urma.) 
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decisă, ca aoestă premiu să se împartă în
tre amândouă aceste lucrări. Autorii aces
tora lucrări premiate suută d-nii doctori 
N. APanolescu și Gr. Crăiniceanu. Premiulă 
Năsturelă-Herăsou de 4000 1.: pentru o 
scriere tipărită cu subiectă de orl-ce na
tură, a fostă acordată d-lui I. P. Liohiar- 
dopolu, profesoră la șobla de oomerță, 
pentru cartea sa întitulată: Fauna Malaco- 
logică a României.

—o—
Comisari guverniali pentru esamenele 

de maturitate din ăstă ană, suntă numiți 
pentru gimnasiile române următorii: Ga- 
vrilă Teglăs, directorulă școleloră reale de 
stată din Deva, pentru gimnasiulu gr. or. 
din Brașovu- Nicolsu Puinoki, directorulă 
gimnasiului sup. de stată din Lugoșă pen- 
rru gimnasiele gr. cat. din Blașiu și Nă- 
studii și Henric Finaly, profesoră la uni
versitatea din Olușiu, pentru gimnasiulă 

;gr. cat. din Beiușă.
—o—

Judaismulu în Ungaria, țliarulă ita
liană „Osservatore Bcmano" a scrisă dilele 
trecute ună articolă întitulată „ii giudaismo 
m Ungheriau în care Zi°e între altele: 
„Voescă (în Ungaria) să desființeze camera 
magnațiloră, să lipsescă tronulă de celu 
mai sinceră și firmă sprijină, ca apoi Co- 
rbna, lipsită de acestă sprigină, să pătă fi 
dată în mânile democrației jidauo-franomo- 
sonice-kossuthiste, ’ca o jucăriă copilă- 
râscă. Sperămă, că în urmă și regele îșî va 
deschide ochii și va părăsi povernișulu, pe 
care l’a dusă Wekerle, er Bânffy cu co
legii săi voescă a-lă împinge mereu îna
inte11.

—o—
Biblioteca macedondnă din Bucuresci. 

Ministerulă instrucțiunei publice din Bucu- 
rescl a dispusă să se deschidă două camere în
chise de vre-o 18 ani în Archiva Statului, ca
mere în cari se află aședate cărțile așa 
Zisei biblioteci macedonene, care conține 
peste 10.000 esemplare în diferite limbi și 
de o mare importanță bibliografică. Dele- 
legatulă ministerului, d. Teofilii Frâncu, s’a 
.și presentată alaltăerl la Archivă și, des- 
chidendă ușile, a predată biblioteca d-lui 
Z. Arbore, care este însărcinată din partea 
Archivei de a face catalogarea. Acâstă bi- 
blioteoă va face parte pe viitoră din bi
blioteca ministerului de instrucțiă, înființată 
acum ună ană de d-lă Take Ionescu.

— o—
Trenulu accelaratfi Budapesta-Bra- 

•șovă, care era să sosâscă aici adl la 2 ore 
d. a., a avută o întârziere de 3 ore. Ună 
•călătoră ne informâză, că întârzierea acăsta 
a provenită din deraiarea trenului la Viră- 
gosvolgy (lângă Clușiu), deraiare causată 
de slăbirea traseului liniei ferate în urma 
npeloră și ploiloră mari.

—o—•
Alienațiune. Antreprenorulă italiană 

Anton Valda, domiciliată actualmente în 
Brașovă, lovită de ună atacă de aliena- 
țiune, o luâ la fugă, erl după prânZă la 
brele 6 p. m., spre pădurea dela Cristiană. 
La plecare, elă îșî luâ cu sine 160 fi., și 
apoi se duse dicendă, că cineva îlă chiamă. 
AstăZl însă nenorooitulă a fostă prinsă și 
adusă la polițiă, aflându-se toți banii la elă-

Podnlu peste Dunăre. Dunărea între 
FetescI și Cernavoda formfză două brațe 
cari se separă printr’o mare insulă. Peste 
aceste două brațe se construescă acum 
două poduri, unulă de cătră Compania 
Fives-Lille, oelalaltă de cătră Compania 
Creusot. Ambele poduri suntă lucrări de 
artă de cea mai mare însemnătate. Deose
birea este numai, că podulă, ce-lă constru- 
esce Creusot, este ceva mai mică, decâtă 
podulă ce-lă construesce Fives-Lille. Creusot 
terminândă podulă cu a căreia construcțiă 
era însărcinată, s’a procedată — serie 
„Curier Fin.“ — Sâmbătă oficială, la prima 
încercare de resistență. Podulă are la fon- 
dații o adâncime de 30 metri sub apă; 
spațiulă liberă ouprinsă între picibrele sale 
este de 140 metri, br lungimea sa totală 
cu viaducturile dela capete, este de ună 
■ohilometru aprdpe. înălțimea sa maximă dela 
basa fundației pănă la verfulă construcțiu- 
nei metalice, este de 77 metri; greutatea 

oțelului întrebuințată, în fine, este de 4.000 
tonne. Trenulă cu care s’a încercată resis- 
tența podului a fostă cu multă mai greu, 
decâtă tote trenurile, ce percurgă liniile 
române. Elă era compusă din 11 locomo
tive, cântărindă aprope 800 tonne. Resulta- 
tele obținute au fostă cu desăvârșire iden
tice aceloră indicate de calcule și de cae- 
tulă de sarcini.

— o —
Primăvara acestui ană, după cum ni-se 

scrie din părțile M.-Ludoșului, ( nu prea e 
promițătore pentru agricultori. Din causa 
ploiloră multe, lucrulă câmpului rămâne în- 
dărătă. Ar fi timpulă aratului pentru cu- 
curuză, pe când nu s’au putută face încă 
nici arăturile pentru orză, ovăsă și grâulă 
de primăvâră. Fânulă, de care în timpulă 
muncei și mai alesă a aratului ar trebui 
să aibă vitele în abundanță, este pe ispră
vite, ceea ce constitue ună neajunsă de 
totă mare pentru agricultori.

—o —
46 omeni sub ruine. In orașulă Niș- 

ni-Novgorod din Rusia, s’a întâmplată Zi
lele acestea o mare catastrofă. Se zidia ună 
mare ospițiu pentru esposițiunea, ce se va 
deschide anulă viitoră, Lucrările erau în 
toiulă loră, când de-odată s’a dărimată eta- 
giulă ală patrulea dimpreună cu turnulă, 
ce se zidise de-asupra. Dintre muncitori 46 
au fostă îngropațl în ruine, partea cea mai 
mare au fostă greu răniți, âr 16 au fostă 
scoși morțl.

— o —
0 nouă descoperire medicală. Ună 

medică din Viena, dr. Alexandru Marmo- 
rek, care face cercetări baotereologice în 
institutulă Pasteur din Parisă, a reușită să 
cultive pe provocatorulă boleloru septice 
(streptococcus pyogenes) și să prepare con- 
tra-otrava. ț>ilele acestea elă a comunicată 
societății de biologie din Parisă ună nu
mără de încercări de vindecare făcute în 
Parisă. Marmorek comunică acum, că din 
cei 46 bolnavi de rugeolă toți au fostă vin
decați, afară de o femeia de 76 ani, care 
a sucombată în urma unei iriflamațiunl de 
plămâni, așa că anti-streptooocoinulă pbte 
fi considerată ca remediu absolută contra 
rugeolei. Se mai remarcă în modă specială, 
că prin tratamentulă cu noulă remediu, ur
mările rugeolei, ca formarea albuminei seu 
a abceseloră, nu se producă; ba albumina, 
decă a esistată înainte de tratamentă, dis
pare. Din succesele obținute, d rulă Mar- 
morek deduce, că remediulă seu uoide cu 
desăvârșire streptococculă, prin urmare vin- 
deoă și cele-l’alte bole produse de același 
baccilă.

— o—
Societatea Sodaliloră Români din 

BrașoYU va da o producțiune și petrecere co
legială, Luni, în 3 Aprilie st. v. 1895 (a doua 
Zi de PascI) în sala „Hotelului Centrală 
Nr. 1“. Inceputulă la 7 ore săra. După pro- 
ducțiune urmbză dansă, încependă cu „Că- 
lușarulă“ și „Bătuta11. Intrarea: de personă 
60 cr. Bilete se potă căpăta la D. D. Ere- 
mias, la Librăria Nicolae I. Ciurou, la Ca- 
sina Română și sera la casă. Ofertele ma- 
rinimose se voră chita publice.

Programa: 1) Musica; 2) „Corona Moldo
vei11, de N. Popoviol, esecutată de corulă 
Sodaliloră; 3) Musica ; 4) „Deolamațiune“, 
de I. Furnică; 5) „Bobocele și inele11, de 
I. Vidu, esecutată de corulă Sodaliloră; 
6) Musica. — „O nopte furtunosă", comedie 
în 2 acte, de I. Caragiale. Personele în 
acestă piesă voră fi representate prin: d-lă 
G. Put curea, d-ra Elena Puiu, d-ra Alecsan- 
drina Tocanie, d-nii: N. Balea, G. Loga, 1. 
Prejmereantl și I. Ardeleană.

— o —
Prestidigitatorulu Peterky va da două 

representațiunl, mâne și poimâne săra, în 
restaurantulă Fleischer (Sorea).

— o —
Balîî în Dârste. A doua Zi <1® PascI, 

în 15 Aprilie 1895, se va arangia ună bală 
românescă în hala cea mare de bere (Zeii) 
în Dârste. Intrarea de personă 50 cr. v. a. 
Inceputulă 7 ore sbra. — La acestă bală 
invită ou totă respectulă Ludovică Trep- 
ches, restauratoră. — Comitetulă balului e 
compusă din d-nii: Ioană Aldulea, Toma 
Boroșă, Dumitru Voina, Ștefană Popoviol, 

Const. Morcașă, Alecse Seoeleanu, Dumi
tru Moșa, Ștefană Muscală, Neoulae Irimie, 
Neoolae Barbu, Alecse Aldulea, Const. D. 
Markeșă.

Esundărî pretutindeni
Zăpada mare, ce a oăZută peste iarnă 

și ploile din Zilele din urmă au pricinuită 
mari esundărl pretutindeni.

In Ardeală nu este rîu, vale, pârău, 
oare să nu fi eșită din alviă, causândă pa
gube însămnate. In măsură mai mare decâtă 
tote, a esundîtă Mureșulă. Dela 1851 apa 
Mureșului n’a esundată așa de tare, ca în 
anulă acesta. Traseulă liniei ferate de lângă 
Ui6ra a fostă ruptă de valurile înfuriate 
ale apei pe-o distanță de 18 metri; adân
cimile și surpăturile făcute de apă în pă- 
mentă, suntă așa de mari, încâtă 12 va- 
gone de piatră, ce s’au aruncată în ele, n’au 
nici urmă. Cătră Vințulă de susă apa bate 
pănă la" osia roteloră. Mulțl stâlpi dela te- 
legrafă au fostă culcați la pămentă.

Ținutulă Devei din valea Mureșului 
stă întregă sub apă. Nime nu mai pote 
străbate pedestru la gări, ci seu în trăsuri, 
sâu în bărci.

Mari proporțiunl a luată esundarea 
Mureșului la Reghinulă-săsesoă. întregă îm
prejurimea orașului și satele din cursulă 
Mureșului stau sub apă. Spaima locuitori- 
loră nu se pbte descrie. Comunicația între 
Reghinulă-săsescă, Radnodfaia și Tergulă- 
Mureșului e întreruptă totală. Ploia curge 
într’una.

Nici Oltulu n’a rămasă îndărătulă Mu
reșului. Pe întrâgă întinderea cursului său 
Oltulă a esundată, pricinuindă mari strică
ciuni, și e temere, că timpulă ploiosă va 
face, ca apele lui să crâscă și mai tare și 
să aducă pustiiri în sămenăturl și câmpuri.

Totă așa au esundată apele Cernei, 
Someșului, Târnavele, Ampoiulă și altele, 
âr în Ungaria multe orașe și sate suntă 
amenințate ou ruină.

Preliminariile alianței austro- 
germane. ’

ii
Intr’o scrisore datată dela 20 Sep- 

temvre 1879, principele Bismark anunță 
contelui Andrassy, că a putută obține con- 
simțămentulă împăratului Wilhelm I în prin
cipiu, pentru o alianță defensivă între Aus- 
tro-Ungaria și Germania, fără condițiuni și 
cu său fără durata fixă.

Contele Andrassy se grăbi să răspunZă 
telegrafică, exprimându-șl bucuria de a pute 
vede în curând pe prinoipele la Viena. 
Intr’adevără, două ZU® în urmă canoelarulft 
se afla deja în capitala Austriei, ai cărei 
locuitori ’i făcură o primire entusiastă. 
Munca fu continuată, der£ uu merse așa 
de ușoră. Contele Andrassy esita în privința 
formulării tratatului. Fiă-care cuvântă, fiă- 
care interpuncțiune provocă desbaterl și 
lupte.

In cercurile competente se povestea 
atunci, că în mijlooulă desbateriloră, cance- 
larulă de fieră se ridicase, se apropiase de 
ferbstră, se gândise cât-va timpă și se în
dreptase apoi cătră contele Andrassy. După 
ce-lă fixa multă timpă, Bismark ’i Zise cu 
aerulă celă mai seriosă din lume:

— Decă nu voițl să cedați cu nici 
ună preță, voiu fi nevoită.... să mă supună 
dorinței d-vostră.

In aceeași Z1 s’a redactată unu pro
tocol iscălită de ambii bărbați de stată și 
oonținândă ciorna tratatului de alianță. 
Nu era încă încheerea, dâr forma părea 
găsită.

Principele Bismark îșî însoiințâ împă- 
ratulă de cele făcute, printr’ună curieră, și 
plecă re bene gesta la Berlină, întărită prin 
cura din Gastein și consciința de a fi în
deplinită unulă din scopurile politicei și 
artei sale de stată. Acolo elă așteptă cu 
nerăbdare hotărîrea împăratului, hotărîre, 
care întârZia, și amenință cu demisiunea 
pentru a rămână stăpânulă cuvântului său 
angajată și a storce ceea ce considera ca 
bunu și folositoră. CreZendă că contele 
Andrassy va fi ostenită așteptândă, ’i adresă 
la 29 Sept, o sorisore în care Z'°® între 
altele:

Stimate conte! Nu am putută înoă 
obțină ună răspunsă la curierulă meu 
esped'ată din Viena Majestății Sale îm
păratului. Din causa acesta nu am pu
tută asounde Majestății Sale, că rămâ
nerea mea în funcțiune depinde de pro- 
iectulă elaborată de noi în Viena... Nu 
am pierdută speranța, că Majestatea Sa 
să vină pentru soopulă acesta la Berlină 
și va aproba votulă unanimă ală miniș- 
triloră săi. Dăoă acăsta nu ar reuși, ași 
urma în faptă pilda d-v. și mi-așl de
pune portofoliulă...

de Bismark.
Esactă optă Zii® după expedierea aces

tei scrisori, în 7 Ootomvre 1879, tratatulă 
de alianță fu iscălită de contele Andrassy 
și de principele Reuss, ambasadorulă Ger
maniei la Viena și însărcinată pentru acăsta 
în modă specială. Imediată după acăsta 
contele Andrassy îșî făcu bagagele și părăsi 
Viena pentru tot-d’auna. Elă condusese 
timpă de optă ani politica esternă a mo- 
narchiei austro-ungare, într’o epocă agitată 
și grea.

Nu voia să părăsescă însă locașulfi 
muncei sale, fără a trimite colaboratorului 
și amioului din Berlină ună salută căldu- 
rosă de adio. Răspunsulă întârdiâ multă, 
dăr sosi în forma următorei scrisori;

Varzin, 18 Decemvre 1879.
Stimate amice! Am voită să amână 

mulțumirea mea pentru prietinesculă d-v. 
„salută de adio11 pănă mă voiu însănă- 
toșa; dureză însă prea multă; de două 
luni schimbă într’una patulă cu cana
peaua, fără a pute recâștiga puterile 
sleite priu lupta, ce am dusă în servi- 
ciulă stăpânului meu și prin ostenbla, ce 
mi-am dată pentru a face necesarulu pen
tru patria mea. Când îmi reîntorcă pri
virea asupra muncei nostre comune, sin
gura reamintire bine-făcătore e relațiunea 
personală și de afaceri, ce am avută cu 
d-v., stimate oonte.

Pentru resultatulă finală ală silințe- 
loră nostre, avemă satisfacția, că între 
Aachen și Mehadia majoritatea bmeni- 
loră cinstiți ne este reounoscătbre pentru 
serviciulă, ce am făcută ambeloră state 
mari. Grija răsboiului a cedată încrederei 
în pace; însă si vis pacem pa a bellum, 
nu intențiunile nostre bune, numai pu
terile nostre de luptă aliate suntă ga
ranții păcei...

Rândurile acestea suntă cele d’întâiu, 
ce scriu după două luni...

de Bismark.

DIVERSE
Emile Zola și scriitorii francesi-. 

Din Parisă se scrie, că „Sooietâ des gens 
de lettres“, care e o reuniuine a literați!oră. 
din Francia, și-a ținută în 4 1. c. adunarea 
generală în „Hotel Continental11 După-oe 
adunarea luâ la cunosoință, că monumen- 
tulă lui Guy de Maupassants, construită 
de arehitectulă Raoul Verlet, va fi așeZattt 
anulă viitoră în parculă . Monceau, se pro
cese la noua alegere a comitetului. Erau de 
alesă 12 membri: 8 pe trei ani, 1 pe 2 
ani și 3 pe ună ană. Domnii Jacques Nor
mand, Edouard Cadol, Albert Oim, Ed
mond Thiaudiere, Camille Debans, Paul 
Rebiquet, Jules Clere și Charles Chincho- 
lle primiră 125, 117, 107, 107, 105, 103, 
97 și 93 voturi. Cu acesta fură aleși pe 
trei ani. Urmară pe listă Louis Oollos cu 
91 și Emile Zola cu 91 voturi. Când ceti 
seoretarulă numele Zola și constată, că au
torul! nGerminal“-ului obținu numai 91 vo
turi, pe când Normand și Cadol erau 
făloșl pe voturile loră, 125 și 117 — prie
tinii lui Zola protestară. Din mai multe 
părți strigară: „Votarea acăsta e rușină- 
tore!11 Se sculă președintele Aurelien Scholl 
și Zise: „Domnii Louis Collas și Emile 
Zola au egale voturi. Adunarea trebue să 
decidă, că voiesce ea să numescă pe d-lă 
Collas, care e mai bătrână, ca membru pe 
doi ani, seu voiesce să se procedă la o-a 
doua votare?11 — „Mă opună unei a două 
votări11, Zi30 Zola, „colegulă meu are pri- 
vilegiulă bătrâneții!“ Și astfelă merseră 
mai departe cu alegerile. „Journal des 
Debats“ deplânge acâstă votare și-și espri- 
mă dorința, ca într’o nouă adunare Zola 
să fiă alesă președinte ală societății. „Cu 
dreptă sâu cu nedreptă11, scrie Rene Dou- 
mir „pentru Europa se personifică în opu
rile lui Zola întregă nostră literatură.11

PrODriCtarU: Of*- SSureșian».
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Cursulâ pieței Brașovu. 
Din 9 Aprilie 1895.

Vend.Bancnote rom. Camp. 9.62 9.67

London vista....................................122.25
Paris vista.................................. 43.42 */î
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.35
Note italiene.................................. 46 05

Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Camp. 
Galbeni Cnrnp.
Ruble rasescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesc! Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

9.60 Vend. 9.64
9.65 Vend. —.—
5.74 Vend. —.—

128- Vend.
59.20 Vend. —.—
11.05 Vend. —. —

100.75 Vend. 101.75

CursuSu la btmsa din Viena.
Din 8 Aprilie 1895.

Renta ung. de aură 4% • ■ • 123.60 
Renta de corone ung. 4% . . . 99.40
Impr. oăil. fer. ung. în aură 41/2% . 126.—
Impr. căii. fer. ung. în arg'nt^/j0/,) 104.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.50 
JBonnrI rurale ungare 4°/0 . . . 98.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 152.— 
Renta de hârtie austr................. 101.70
Renta de argint austr................. 101 80
Renta de aur austr.................................123.50
Losuri din 1860 .......................... 158.75
Aoții de ale Băneei austru ungară. 1103.— 
Acții de-aleBăncei ung. de creditO. 460.75 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 404.25 
Napoleondori.................................. 9.68
Mărci imperiale germane . . ■ 59.72t/2

Prețurile cerealeor din piața Brașovii.
Din 5 Aprilie st. n. 1895

greutatea
Calitatea.

Valutas

trlaoă.

fi. cr.
1 H. L. ' I cel mai frumos

I
5 80

Grâu l mijlociu . 5 20
[mai slabă . 4 80

j j Grâu mesteoată . . 3 70
_ ( frumosă 3 10ÎÎ

IJ
Secară ( mijloci& , 3 20

î frumosă 3 60
ÎJ

JÎ
OrzQ V mijlociu . 3 10
_ r frumosu 2 50

M Ovăsă ț mijlociu —
jj Cucuruzii .... 4 80
If Mălai u.................... 5 —
1] Mazăre.................... 6 —
jj Linte ................... 7 —
ya Fasole.................... 5 50

Sămânță de ină . . 10 -
ft Sămânță de cânepă 5 —
51 Cartofi.................... 1 20
J} Măzeriehe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
n Carnea, de poroă — 48
51 Carnea de berbece — —

ir*«A i,;j Său de vită prâspătă 23 —
Său de vită topită 33 —

Nr. 4006-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In 25 Aprilie a. c. după prânclă la 4 

ore se va ține în biroulu d-lui primară 
ală orașului Brașovă o pertractare scrip- 
turistică de oferte asupra lucrăriloră de 
clădit și furnisăriloră trebuinciose pentru 
clădirea unei casarme normale orășenescl 
de cavalerie în Brașovă..

Suma preliminată de spese este :
1. Pentru lucrăr. de pământ și zi-

dărit 86.396 fi. 90 cr.
2. n n 71 petrari 1.262 fi. 76 Ti

3. 7) n » dulgheri 27.670 n 19 Ti

4. TI n țiglărie 6.798 Ti 19 71

5. n n Ti templăr. 5.509 Ti 33 n

6. n n Ti lăcătuși 12.230 Ti 17 Ti

7. n Ti Ti văpsit și 
lustruită 3.392 n 39 Ti

8. n Ti Ti sticlărie 1.706 Ti 83 îl

9. n Ti Ti tiniche-
gerie 2.456 n 49 Ti

10. T9 mărfuri de feră 10.857 Ti 41 Ti

11. n lucrări de zugrăvit 159 Ti 48 Ti

12. n îl Ti pardosit 2.555 Ti 74 Ti

Se dă aceste lucrări seu la antepre- 
nori generali, seu singuratioiloră antepre- 
nori în singuratice grupe de lucrări.

Ofertele scripturistice, sigilate și pro-

vădute cu timbru de 50 cr, au de a-se aș
terne d-lui primară, cel multă până în 25 
Aprilie a. c. la prânclă la 12 ore, cu acea 
observațiune, cumoă oferte mai târdiu aș
ternute, precum și declarațiunile ulteridre, 
făcute la ofertele de timpuriu ascernute, nu 
se voră lua în considerațiune.

Ofertele subscrise de propria mână a 
oferentului au, ca să conțină său în parale 
său în hârtii de preță valabile pentru cau
țiune 5°/o din suma de spese cerută pentru 
respectivele grupe de lucrări și în fine 
amintirea locuinței oferentului.

In oferit este de a se aminti în litere 
și cifre în suma totală procentele, cari se 
lasă din prețurile amintite preliminate și 
în fine dechierațiunea, cumcă oferentului 
’i sunt cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune loră 
necondiționată.

Planurile de clădită, descrierea clădi- 
tului, preliminariile de spese, tarifele oră
șenescl de preță, precum și specialele con- 
dițiuni de oferte și acele contractuale, se 
află în biroul diregătoriei economice oră
șenesc! spre esaminare din partea fiă-cărui 
în orele de oficiu.

Brașovă, 2 Aprilie 1895.

629,2—3 fiflagistratulu orășenescîi.

I Dela ITpografia „Al
m GheHa — £

Cuventărî bisericesc!, funebrale, cate- Lira Sionuiui, seu cântarea serbătoriloră.
chese etc. — Poesii religioso-morale, lucrate după s Scrip

tură, de Arona Boca Telcherean <la. Cu o pre-
Cuvântări bisericesc! acomoda! e pentru cuvântare de G. Simu. Prețulu 25 cr.

ori-ce timpii) de Ioana Papiu. Tom. 1. Ediția II 
Prețuit! 1 fi. 20 cr.

Pietatea poporului română, seu cântări
evlaviose pentru cei ce mergă la mănăstire, la

Cuvântări bisericesci (pe Duminece) de locuri sânte și în procesiuni. Compuse de doi
IoanH Papiu. Tom. IU. Prețuia 1 fi. 20 cr. preoți gr. cat. Mureșeni din diecesa gr. cat. a

Cuvântări bisericesci la tote sărbătorile de Oradei-marl. Prețulă IO cr.
peste anu, de Ioana Papiu. Unii volumă de Sfaturi de aură, seu calea cătră fericire,
peste 24 cole 8-av mare, hârtia fină —- cu pre
țuit! redusă 1 fi. 50 cr.

de Arona Boca Velchereanula. Prețulă 25 cr.
Cărți bisericesci.Cuvântări funebrale și iertăciuni pentru

diferite cașuri de morte, întocmite de Ioanu Catavasieră în 8-o cu cirile —.70Papiu. Unu volumti de peste 24 câle 8-av mare, Octoechă mare în 4-o ca cirile 2.40hârtiă fină — prețulă reduși! 1 fi. 50 cr. Strașnică, în folio „ „ 1.68
Cuvântări funebrale și iertăciuni. Din au- Octoechă mică.................... cu litere —.85

torii renumițl, prelucrate de Tit'll Budti vicariu Orologiu.............................. „ „ 2>0
etc. Prețuit! 1 fi. „ legată în piele și aur „ „ 3 80

Predici poporali pe Duminece, sărbători, 
ocasionall și pentru morțl, de Gavrila Popa, 
Tom. 1. 11. 111. și IV., fiesce-care tom. costă 1 fi.

Pentecostariu mică . . . „ „ —.85
Psaltire...............................„ „ —.84
Euchologiu (Molitvă.) . ■ ■ „ „ 2.80

Predice pentru Duminecile de peste anu, „ leg. în piele și aură „ „ 3 80
Liturgieriă în 4-o ... „ „ 2.20

„ legală în piele . . „ „ 3.40
Apostoleriu leg. în piele folio „ „ 6.40
Triodă legată ....„„ „ 10 fi.

compuse și elucrate după Catechismulu lui 
Deharbe de Vasile Criste. Tom. 1. dela Domin. 
Vameșului și a Fariseului pănă la Dumineca
a X. după Rosalie. Prețulă 90 cr.

Predice pentru tote Duminecile și sârbă- Novele, Schițe, piese teatrale, anecdote.
torile de peste ană, de Dr. Pini. JtSlețterescu. t're- Anecdote și glume (365) adunate, prelu-
țulă 1 fi. 60 cr. erate și arangiate de Tit. V. Gheja, spirit, la

Esplicare fundamentală și ușoră de pri- inst. corecț. Cuprinsulu acestui opu este forte
ceyută a Catechismuiui catolică, însoțită de esem- petrecătoră, — așa că cetindă și numai 1 pa-
ple aleseși acomodate, de I sifa Deharbe. Tom. gină din elă, caută se rîdl ori câtă ai fi fostă
îl. 1 fi. 7b cr. de necăjită și mâhnită altmintrelea. Prețulă

Catechise pentru pruncii școlari din sc6- unui esemplară 40 cr.
lele elementare poporale. După preotulă Geor- 
giu Mey, preotuîn Schvorzkirch din diecesa de

Barbu cobzarulă. Nuvelă originală de
Emilia Lungu. Prețulă 10 cr,

Rottenburg de Titil Duela pa’ ochu gr. cat. în Branda seu nunta fatală. Schiță din emigra-
fi Sat-Șugatagă, etc. Prețuia 60 cr. rea lui Dragoșă. Nuvelă națională. Preț. 15 cr.

Manuală catecheticu pentru primii ani sco- Bunica și nepoțelulu. Schiță din sfera edu-
lastici, prelucratu dupîî I A. Fritz, de Basiliu cațiunei. După Eernest Legouve. de G. Simu.
Eatiu, fostă prof, de s. scriptură, catechetică Prețulă 6 cr.

i și metodică în seminariulii archidiec. din Blașiu,
1 actualmente vicariu arehiepiscopescă în Făgă- Cartea ilustrată pentru copii și copile.

Cu 18 ilustratiunl, de G. Simu. — Acestă bro-rașii. Prețuit! 60 cr. șură conține istoriore și poesii morale spre es-
Toma a Kempis despre imitațiunea Ini citarea gustului de cetitu la copii. — E aco-

Christosă, traduși! românesce de pe originali! modată acestă carte și ca premii pentru șco-
latinii, de Gavirilti Popa cauon.; leg 1 fi. 15 cr. larii diligențl. Prețulă 25 br.

Instrucțiune practică pent-u căușele matri Cu vârfulu penei. Scrieri satirico-humo-
i moniali cu respecți! la disciplina vig-entă în

provincia bisericâscă gr. cat. de Alba-Iuliu-Fă- ristice de A. Popă. Prețulă 55 cr.
găra.ii, scrisă în tisul.! păstorilor^ sufletescl, 
prin Dr. Iuliu Simona prof, de s. Teol. 1 fi. 30 cr.

Cântulă în școla poporală. De Iuliu Popii
învețătoră în Năseudă. Pracsă. Teoriă. Cân
turi. Pretulă 30 cr.

Dumnețleâsca liturghia a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioană Chrisostom, de Ioana 

1 Borosiu par.chu gr. cat. etc. Prețuia 25 cr.
Codreană craiulă codrului. Baladă de G.

Simu. Prețulu 6 cr.
Rugăciunea Domnului Tatălă nostru. Espli- Cântăreța, Novelă de Dem. Dana. Pre-

cată pe scurtă de Ioana Boroșiu parochă gr. 
cat. și asesoru consist. Prețulă iO cr.

țulă 15 cr.
Carmenu Sylva. Prelegere publică, ținută

Ierarchia bisericescă seu esplicarea cere- prin V. Nicoră. prof, gimnas. — Cu portretulă
1 monieloră sacre, prescrise la chirotonia grade- M. S. Regina României. Prețulu 10 cr.
i loră s. ierarchii, de IonU Boroțil. Pretulă 1 fi. 60 cr Chiu turi, de cari strigă feciorii în jocă, de

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune- I. Popu-Rețegamilu. Prețulă 40 cr.
brail, urmate de iertăciuni, epitafîă ș. a. Pre- Din trecutulă Silvaniei. Legendă de Victor
i t 25 cr. Rusii. Prețulă 60 cr.

Lucrări tipografice de ori-ce specie se primesc
La comande mici de cărți singuratice și tipărituri, ne rugăm

I de 5 cr., er’ decă cartea e voluminosă, de 10—15 cr. — In modulă
il ce ae facă prin rambursa. — Comandele mai mari — la cerere —

Comandele suntu a se adre

1 9-10

ÎJROR A“ A. ’io OMS
Dialogulă Țiganului cu sf. Petru la porta Spicuire din istoria pedagogiei la noi —

raiului, de Arona B ca Veldherenula. Pr. 25 cr. la Români. De V. Gr. Borgovana. Prețulă 10 cr.
Dile negre. Versuri de Petrea dela Clușiu. Se auțlimu I Toaste pentru totu felulă de— cu o prefață de G. Simu. Prețulu 5 ) cr. persone și ocasiunl, de Tit. V. Glieaja. Pre-
Elu trebue se se însore. Novelă de Maria țulă 20 cr.Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Pr. 15 cr.
Economia pentru școlele poporale, de T. Trandafiră și viorele Poesii poporale de &

Roșiu. Ed. 11. Prețulă 15 cr.
Felicitări în poesii și prosăla Anulu nou, 

dîua nascerei și diua numelui cătră tată, mamă, 
moși, unchi, mătușe, năneșl, tutori, preoți, în
vățători și bine-făcetorl, precum și alocuțiuni 
și vorbiri cu diferite ocasiunl școlastice, de G.

1. PopU-Reteganuia. Ediț. a 11. amplificată. Pre- \
țulă 60 cr.

Ultimulă sichastru. Tradițiune, de G. Simu. 
Prețulă 6 cr.

Versuri de doră, adunate din poeții ro-
Simu. Prețulă 20 cr. mâni de A. Prețulă 25 cr.

Gruia Iul Novacă. Prețulă 12 cr.
Idealulă perdută Novelă originală de Puw- Cele mai bune și mai ieftine cărți de

lina C. Z. Rovinarfi Prețulă 10 cr. rugăcinni.
Influlnța mândriei. Novelă de P. C. Z. Icona sufletului. Carte de rugăciuni și

Rovnară. Prețulă 15 cr. cântări bisericesci, frumosă ilustrată. Prelu-
Lira Bihorului. Balade poporale de Ant. 

Popa. Prețulă 25 cr.
Leonată celu tîneră. Istoriă în versuri de

erată și edată cu permisiunea Măritului ordi- 
nariată dicesană gr. cat. da Gherla, prin Vasi-

Ioana Popil-Reteganula (cu o ilustrațiune), o sihu Pătcașiu, preotă gr. cat. în Hotoană. Ediț.
broșură cu conținută forte glumeță. Ca în tdte III. coresă și amplificată. Prețulu unui esempl.
scrierile d-lui Ioană Popă Reteganulă așa și broș. 40 cr., leg. 50 cr., leg. în pânză 80 cr.‘
în acesta, observă omulu o adencă pătrundere 
în mo" avurile, obiceiurile și sâmțăinintele țăra
nului română. Prețulă 12 cr.

leg. mai fină 1 fi. leg. în piele 1 fi 60 cr., în 
leg. de lux 2 fi. 50—3 fi. 80 cr.

Merinde dela Scolă, seu învățături pentru Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de
poporu, culese din diariulă unui școlară, de 
Dr. Georgiu Popia. Prrțulu 60 cr.

rugăciuni și cântări bisericesci, forte frumosă 
ilustrată. Pretulă unui es. broș. e 40 cr., leg.

Meseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro- 
vinara Prețulă 15 cr.

Musa Someșană. Poesii poporale române
50 cr., leg. în pânză 80 cr., leg. mai fină 1 fi., 
leg. în piele 1 fi. 60 cr.. în leg. de lux 2. 50—

din jurulu Năseudului. Adun te și arangiate 3 fi. 80 cr.
de Iuliu Bzignariu. Partea I. Balade Preț. 2o cr. Miculă mărgăritară sufletescă. Carte bo-

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după gată de rugăciuni și cântări bisericesci frumosă
Wachsmann, de Ioana Tanco. Prețulă 20 cr. ilustrată, pentru pruncii scobrl de ambe sexele. 1

„Nopți de iernă." Novele pentru poporu 
de G. Simu Prețulă 1 fi.

Opera unui omă de bine. Novelă originală
Prețulu unui es. broș. e 15 cr., 100 es. i2 fi., 
50 es. 7 fi., leg. 22 cr., 100 es. 20 fi., 50 es. 
10 fi. 50 cr.— continuarea novelei „Idealulu per-

d u t ă“ — de Puulina C. Z. Rovinarti, Pre- Cărticică de rugăciuni și cântări pentru l
țulu 10 cr. pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe

Poesii de Vasiliu Rcnta-Buticescu. Ună iedne frumose. Prețulă unui es. broș. e 10 cr.,
volumă de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine 50 esempl. 3 fi., 100 es. 5 fi.; — leg. 12 cr., 50 I
alese și arangiite. Preț, redusă (dela 1 fi. 20 
cr.) la 60 cr. es. 5 fi., 100 esempare 9 fi.

Povestiri alese de Petra-Petrescu. Prețulă Visulu Prea Sântei Vergure Maria, urmată
sdedate franco 80 cr de mai multe rugăciuni frumose. Preț, unui

Proba de focă. Comedie într’unu actă de esempl. legată și espedată franco e 12 cr., 50
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea-Bogdana. esempl. 5 fi., 100 esemplare 9 fi.
Prețulă 15 cr. Epistolia D-lui nostru Isusă Christosă.

Prin morte la victoriă. Comediă într’ună Prețulă unui es. legată și spedată franco e 15actă, de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdana. Prețulă 10 cr. cr., 50 es. 6 fi., 100 es. 10 fi.

Poveștile Bănatului. De Geoige Cătană în- Căiittdarulu „Aurorei^ pe an. 1895
vețătoră. Tom I. Prețulu 2i cr Tom 11 25 cu porto francată 35 cr.
cr. Ambele 45 cr. Călindaruiu „Badei !oanw“ pe an.Probitatea în oopilăriă. Schiță din sfera 
educațiunei, după Ernest Legouve. Prețulă 6 cr. 1895, cu porto francată. 20 cr.

Starostele adecă datini dela nunțile Roma- Călindarulâ „Plugarului^ pe anulă
niloră Ardeleni. Adunate de lona Popa-Retega- comună 1895., Editura tipografiei A. Mureșianu
nula. Prețulă 25 cr. Anulă III. prețulă 25 cr., cu porto francată 30 cr.

și esecuta cu prețurile cele mai moderate-
a ne trimite prețulu înainte prin asemnățiune poștală cu unu adausu 
acesta cărțile se vor speda sub fașiă și se încungiură spesele poștali,

se spedeză și prin rambursa,
jsa la;

Tipografia „AUZ0RA“ A. Todoran,
în GrheirSa — Ssanwswjvar'.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


