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Sibienii și cabinetului Banffy.
Brașovu, 29 Martie v. 1895.

Din Sibiiu ne sosesce o soire, 
care aruncă o lumină drastică asu
pra stărilorfi desolate, în care se află 
de presentu conducerea afaceriloru 
ndstre publice naționale.

Acesta scire ne spune scurtu și 
cuprinȚetoru, că guvernulu Banffy 
a fostu felicitatu unanimii de congre
gația estra-ordinară de erl a comi
tatului Sibiiu.

Nu s’a aflată din cei vr’o 18 
membrii români aleși și din cei vr’o 
20—24 membri români viriliști ai 
representanței comitatensenici unule, 

care să-și redice glasulă pentru apă
rarea ondrei stogului națională și 
se’lu ferescă chiar și numai de um
bra prepusului, că ar putâ fi închi
nate unde-va în vr’unfi colțe alu 
țerii, necum într’une centru româ- 
nescu ca Sibiiu! ti, unui guvernu ca 
acela alu lui Banffy.

Nu s’a aflate nici unule, fiicemu, 
dintre membrii români ai congre
gației ca să’șl facă datoria față cu 
numerusa poporațiune română a co
mitatului Sibiiu, pentru că cu toții 
au strălucite prin absența lorii.

Unde au foste deră membri ro
mâni comitatensi? Fiă-care a pri
mită Invitarea în scrisă și ordinea 
de (ți ȘÎ a trebuită se scie, ce se va 
petrece în congregațiă. Gum de nu 
s’a găsitu nici unulu măcarfi, care 
să aibă curiositatea de a sci ce se 
lucrăză acolo ?

Unde au fostă leaderii $iarului 
care se laudă, că ele singură posede 
„deplina încredere11 a celoru ce, 
Țice-se, „au moștenită comitetulă în
temnițată “ și cari, când se tratăză 
de a conferi c’ună Jeszenszky, nu se 
absenteză? De ce n’au atrasă celu 
puțin atențiunea publică asupra a- 
cestei congregații? Unde au fostă 
mai alesă membrii comitetului mu
nicipală electorală ?

Pote se le fiă dre indiferentă 
fruntașiloră români din Sibiiu, ddcă 
în urma votului unanimă de erl ală 
congregației, guvernamentalii din 
Sibiiu voru fi depeșată la Budapesta, 
că Românii nici nu s’au arătată și 
că acesta ar fi o dovadă, că au ca
pitulată și că i-a succesă regimului 
maghiară de a-i terorisa?

Și 6re credă ei, că administra
ția săsâscă a comitatului, care de 
ună timpă înedee pare că caută din 
adinsă prilegiulă de a’șî câștiga me
rite în înfrenarea pretinsei oră „agi- 
tațiunl", se va gena de a face 
aedsta?

Tocmai în aceste momente, față 
cu prigonirile, ce s’au pusă în scenă 
în întregă comitatulă Sibiiului, când 
a ajunsă lucrulă pănă acolo ca se 
fiă, destituiți primarii dela sate, pen
tru că n’au denunțată pe cutare „agi
tatorii", când se terescă înaintea tri- 
bunaleloră și femei și când se ur- 
mărescă dmenii chiar și pentru 
câte ună toastă ținută în cercă res- 
trînsă familiară, nu în publică, la 
câte o nuntă sdu altă petrecere cas
nică, era de datoria fruntașiloră ro
mâni din Sibiiu de a se folosi de 
ocasiune spre a blama ună regimă 
violentă și terroristă ca acesta.

Acuma, mai multă ca ori și 
când, trebuia deră se resune în sala 
congregațiunei glasulă protestătoră 
ală Româniloru Sibiieni.

Cumcă aedsta nu s’a întâmplată 
este fdrte întristătoră, cu atâtu mai 
întristătoru și durerosă, cu câtă apa- 
rițiunile de feliulă acesteia conside- 
rându și rolulu, ce’lă au Românii 
Sibiieni în politica ndstră națională, 
denotă o mare destrăbălare, o de
cadență și unu regresă în viața nds
tră publică.

A descoperi căușele reului și a 
pune degetulă pe buba urîtă, care 
amenință a infecta întregă organis- 
mulă nostru națională, este acji da
toria cea mai de frunte a celoră, 
cari voiescu să servdscă causa con- 
sciențiosă și cu desinteresare.

Sașii și naționalitățile.
Sub titlulă „Schimbare de sistemii11, 

organulă Sașiloră tineri „Kronstddter 
Zeitungu din locu publică ună arti- 
culă mai lungă, în care se cuprindă 
unele mărturisiri, ce caracteriseză 
viu încurcătura și strîmtorea, în care 
se află Sașii tineri, vrendă să facă 
oposițiă în direcția schimbărei ac
tualului sistemă de guvernare, pe 
basa programului poporală săsescă 

dela 1890, care în fondă nu con
ține, decâtă o capitulațiune deghi- 
sată înaintea sistemului domnitoră.

După ce se silesce a se ,apera 
în contra imputării, că Sașii tineri 
prin schimbarea sistemului ară tinde 
la nimicirea partidei liberale, favori- 
sândă mișcarea în contra pactului 
dela 1867, și că s’ar fi depărtată de 
programulă săsescă dela 1890, „Kron. 
Ztg“ încheiă articululă seu ast-felă:

Voimă să motivămă aoum pe scurtă, 
întru câtO putemă noi să ne promitemO și 
succese în favorulă schimbului de sistemă 
din eșirea deputațilord noștri din partidulă 
liberala. Ce ar însămna aoâstă eșire ? O 
demonstrațiune energică, a poporului să- 
săsed contra șovinismului maghiară aid 
bărbațilord dela regimd și alb aderențilord 
lord; o demonstrațiune, căreia i s’ar da 
atențiune și afară de marginile patriei 
nostre; o demonstrațiune, care înainte de 
tote ar îmbunătăți posițiunea celorlalte na
ționalități nemaghiare și în favoruld nostru, 
cu atâtd mai multa, cu câtb aoeste din 
urmă nu ar mai putâ fi puse înaintea ochi- 
loră Europei, oa elemente absolută nemul- 
țămite și distrugătore, față ou Sașii mul
țumiți.

Prin eșirea nostră din partiduld li- 
beralu deci, cestiunea naționalitățiloră din 
Ungaria ar câștiga multd în însemnătatea 
ei; cu eșirea ndstră din partiduld guvernului 
ar fi închisd cerculd naționalitățilord ne
maghiare, și resolvarea cestiunei naționali
tățilord s’ar impune ca o necesitate în mo
dula celd mai eclatantă rasei domnitore. 
E evidenta, de ce guvernuld s’a arătată 
așa gata de-a oferi poporului săsăsod tdte 
acele promisiuni și „garanții" gole. Eld 
scie și o simte instinctivă, că în momen- 
tulă, când poporuld săsăscă se va lăsa de 
ținuta sa prietinâscă față cu guvernuld, 
oestiunea naționalitățilord va întră într’o 
nouă fașă, care trebue să ducă la resolvarea 
ei, de ore-ce atunci va sta totalitatea na
ționalitățilord nemaghiare față ’n față cu 
șovinismuld domnitoră, și va pretinde cu 
mai multă energiă lumina și aeruld neoe-
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Amu perdutu!
Narațiune istorică, de Fr. Holzer.

(3) (Urmare).

Lady Grafton se urca în trăsura ei, 
oe-o aștepta afară la pdrtă și poruncise vi
zitiului s’o ducă acasă. Când trăsura cârni 
într’o stradă strimtă, ea se întâlni cu o 
câtă de marinari beți, de lucrători și alțl 
dmenl, ală căroră esterioră nu era tocmai 
atrăgătoră.

Unuld din aedstă câtă, ună lucrătoră 
din schela regâscă, se apropia de trăsura, 
în care ședea Lady, arunca o privire în ea 
și strigă: „ Goddam! In aoâstă trăsură șâde 
una din acele misteriose frumsețl, oarl 
tot-dâuna portă mască!"

— „Așa să-mi ajute Sf. Patrichie!" 
strigă und ală doilea. „Astăcjl ea trebue să 
ne arate frumseța ei!“

Și le succese deja să facă, oa trăsura 
să stea pe locd.

— „La dracu!“ strigă ună ală trei
lea. „De ce numai domnii cei fini să aibă 
pt-deuna din tdte!"

Și ceialalțl împresurară aouma trăsura, 

așa oă nu mai era cu putință, ca ea să 
mâne mai departe.

— „Josă cu masca!" strigă oâta.
Lady Grafton se făcea, oă nu aude 

strigătele mulțimei.
— „Dă-țl numai josă masca cu binele, 

căci la din contră îți vomă lua-o cu forța 1“ 
strigă o voce din mijloculă cetei, și după 
aceea urma und sgomotă mare, căci stri
gau toți în cord : „Josă cu masca!“

Lady Grafton, care nu-șl perduse nici 
ună momenta liniștea și ouragiulă, era 
aprope să se demascheze pentru a mulcomi 
astfelă pe sălbatioii dspețl, când de-odată 
se aucji o voce de bărbată, care răsbea cu 
putere printre tdte celelalte. Acâstă voce 
strigă: „La o parte ticăloșiloru, căci decă 
nu, vă merge rău! Gentlemeni, venițl la 
mine, căci avemă să scăpămă o damă, ce 
nu se pâte apăra!"

Acestă strigare veni dela ună oficeră, 
dela und adevărată uriașă, care era mai 
înaltă cu und oapO, decâtă toți cei adu
nați. Și fără a se mai gândi multă, elă 
scdse sabia din tâoă și lovi ou tăișulă 
ei fără milă în drepta și’n stânga.

Pentru a-i da ajutoră ’i se alăturară 
mai mulțl nobili și alțl bărbați tineri. 
Toți îșl scoseră săbiile și se repeejiră asu

pra mulțimei, care n’a resistată, deoâtă 
numai oâte-va momente. îndată mulțimea 
se împrăștia și se perdu în tdte părțile. 
Der și pe partea apărătoriloră frumosei 
Lady se întâmplase, ca unulă se fiă rănită. 
Acesta a fostă und june, de-ună exteriord 
aprope femeninti, ou formele corpului deli
cate. Eld oăpătase o împunsătură în partea 
drâptă, oare sângera, der care din norocire 
nu era periculosă.

Oficeruld păși lângă trăsură și dise: 
„Mylady, trăsura vostră pdte merge mai 
departe!“

— „’Ți mulțumesod ferbinte, dom
nule, pentru ajutoruld d-tale!" dise Lady 
Grafton. „Der te rogă spune-ml numele 
d-tale, ca să sciu totuși, cui am să-i mul- 
țumesed".

— „Numele meu nu-i de nici o îu- 
sămnătate aici, Mylady", răspunse ofice
ruld. „Decă însă vrdi cu orl-ce prețd să fi 
mulțumitore, atunci este aici unuld, care 
are mai mare dreptd la acâsta, decâtă 
mine. Este und tînărd, care a fostti rănita 
de unuld dintre acești cloțanl. la-ld în tră
sura d-tale, Mylady, și du-ld pănă la lo- 
ouința sa. O merită, pentru-că s’a luptată 
vitejesce!“

— „Să fiă după cum dorescl, dom

nule1', răspunse Lady Grafton, și se ridica 
să se soobore din trăsură, pe când oficeruld 
îi ajuta la aoâsta.

— „Pău lui Dumnecjău, Mylady", dise 
uriașulă, „ești mai ușoră deoâtă sabia mea! 
Der âtă vulneratuld nostru!"

Lady Grafton privi asupra lui și re- 
ounoscu în tenărulă vulnerată pe aotorulă 
Nathaniel Field, und membru ala trupe 
lui Shakespeare; eld era acela, care poi- 
mâne trebuia să debuteze înaintea reginei 
ca „Iulia".

îndată ea îld întrebă: „Oum îți merge, 
domnule?"

— „Rana mea nu este adâncă, Mylady, 
der sângereză tare".

— „E ușoră de ajutată", <jise ofice
ruld întrerumpândd conversația. „Mylady, 
binevoiți numai a-i împrumuta batista 
vdstră!“

Dama îi dete batista ei scumpă. Ofi
ceruld o luâ în mână și $ise cătră Field : 
„Etă, amice! Astupă-țl cu aoestd rooiu de 
paingină bine rana și aoum uroă-te iute 
în trăsură".

Lady Grafton se așecjâ lângă vulne
rata și <fise d’ii nou oătră ofițeră: „Te 
rogd încă-odată pentru numele d-tale, dom
nule !"
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sară pentru viâță. Resolvarea cestiunei na- 
ționalitățiloră va urma, trebue să urmeze. 
Se va duce în deplinire pe cale legală, în 
cadrulă sistemului de guvernare parlamen
tară.

Numai, acela care a observată în 
modă superfioială întâmplările din timpulă 
din urmă, pote trece cu vederea, că miș
carea națională a aceloră naționalități, cari 
pănă acum au dusă o politică pasivă, în
cepe a cârni în acea direcțiă, ca mai cu- 
rendă sâu mai târdiu naționalitățile să fiă 
representate în parlamentă în numără câtă 
să pdte de mare. In diua, în care se va 
întâmpla aoâsta, îșl va lua începutulă rosol- 
varea cestiunei naționalitățiloră, spre binele 
patriei, și nu mai puțină spre binele rasei 
domnitdre, a cărei superioritate în viâța 
politică a Ungariei nu o atacămă și nu o 
tragemă la îndoială.

CRONICA POLITICĂ.
29 Martie.

„Correspondența ungară* anunță din 
Viena, că ministrnlă comună de resbelă, de 
Kriegliammer, în înțelegere cu ministrulă 
austriacă, oonte Welsersheimb, și cu minis
trulă honve4iloră baronă Fej&vâry, a com
pusă și statorită o ordinațiune, privitore 
la alft doilea anu de serviciu alu volunta- 
riloru. Conformă ordinațiunei, comandele 
trupeloră suntă provocate a concedia și a 
transpune în reservă pe acei voluntari, cari, 
deși în primulă ană nu și-au câștigată ca- 
lificațiunea pentru de-a pute fi ofioierl în 
reservă, totuși în decursulă anului de ser
viciu au dovedită sîrguință și purtare bună, 
și și-au manifestată voința seriosă, de-a 
corăspunde tuturoră recerințeloră, pe cari 
însă parte din lipsa facultățiloră spirituale, 
parte din causa scăderiloră fisice, nu le-au 
putută împlini.

*
In editura Rosenbaum și Hart din 

Berlină a apărută o broșură întitulată „Ues- 
vrătitorii clericali" ală cărei autoră este H. 
de Ensian. D-lă Ensian îșl pune ca temă, 
de-a informa publiculă germană asupra 
singuraticelor^ fase ale luptei bisericesol- 
politice din Ungaria. Accentuâză legăturile 
internaționale ale clericalismului, amintindă 
mai alesă influința partidei clericale aus- 
triaoe asupra partidei contelui Ferdinand 
Zichy. „Programulă partidei poporale un
gare", (fice Ensian „a fostă tîrîtă din Aus
tria de josă și din Boemia, în Ungaria11. 
Mai departe discută asupra contrarietății, 
ce ar esista între agitatorii clericali și în
tre episcopată, și în fine se nisuesce a do
vedi, cum aderenții lui Ugron și așa nu- 
miții stătători afară de partide, parte con- 
sciențl, parte ineonsciențl facă servicii par
tidei poporale. — Din tote aceste ușoru 
se pote vede, că numita broșură este fătulă 
Jidaniloru din Pesta, cari acum și în străi

nătate voiescă să agite în favorulă scopu- 
riloră loră meschine, ce le urmăresoă în 
noua loră Palestină.

*

CâțI-va dintre gratulanții austriacl ai 
lui Bismark au mersă în Altona, ca să 
facă o visită generalului germană Waldersee, 
care la timpulă său era privită ca urmașă 
ală lui Bismark. In decursulă conversației 
a venită vorba și despre armata austro- 
ungară, despre care Waldersee a fostă în
trebată, că se încrede densulă, că armata 
acesta ar pută ave succese frumose și în 
timpuri de grea cercare? La acâsta Wal
dersee a disă despre pace și resboiu ur- 
mătdrele: E ună semnă de întrebare, îna
intea căruia stămă cu toții, fără a putâ (fice 
ceva. Unde suntă adl în Europa coman
danți de răsboiu probați? In privința acâsta 
nu e absolută nici o siguranță. Statele se 
îngrijescă numai de perfecționarea armate- 
loră, celelalte fiindă în mâna lui Dumne- 
deu și în secretulă viitorului. De altmin
trelea armatele nostre nu voru ajunge cu- 
rend în posițiunea, de-a fi puse la probă. Noi 
trăimă în epoca păcii; nu este putere, care 
ar dori răsboiulă, nu e domnitoră, care ar 
lua asupră-șl responsabilitatea. Și acâsta e 
forte naturală, căci scimă cu toții, că prima 
pușcătură, afară doră de Anglia, ar coperi 
cu flăcări întregă Europa. Esistă ore ună 
omă atâtă fără de Dumnezeu, încâtă pen
tru ună câștigă problematioă, seu pentru o 
gloriă de arme deșartă, să vrâ a pune tote 
în pericolă ? Afară de acestea, statele au 
atâte neajunsuri cu afaoerile interne, în
câtă nici unulă n’are plăcere de a începe 
râsboiu.

*
„Agenția Ștefani* anunță din Viena, 

că guvernulă bulgară din nou e pe cale să 
întreprindă pași, ca prințulii Ferdinand se 
flă recunoscută de puterile Europei. — Or- 
ganulu guvernului bulgară „Progress* anunță, 
că comisiunea pentru acncheta parlamen
tară, a hotărîtu punerea sub acusă a lui 
Stambulov.

Din Waschington se depeșâză, că pre
ședintele republicei nord-americane, Cleve
land a declarată, că sub nici o conditiune 
nu mai primesce a treia oră, să fiă candi
dată ca președinte.

Congregația din Sibiiu.
(Raportu specială ală „Gaz. Trans.")

Sibiill, 9 Aprilie n. AstăcJI s’a 
ținută aici congr egația estra-ordinară 
a comitatului Sibiiu. Ordinea de (ți 
cuprinde 124 obiecte, care de care 
mai importante pentru Românii, cari 
formeză doue treimi a poporațiunii 
comitatului. Unulă din aceste puncte 
înse este de interesă generală : anun

țarea membrilorit cabinetului Banffy des
pre intrarea lorii în oficiu. Comisiunea 
permanentă, care are și membri ro
mâni „naționaliști dela rudă", a 
propusă, ca acesta se se ia la cunos- 
cință. Lucru în sine neesplicabilfi. 
Mai neesplicabilă și scandalosu este 
înse, că nimeni dintre membrii români 
n’a luatii parte la congregația, și aici, 
în contra propunerei comisiunei 
permanente, la propunerea fișpanu- 
lui Gr. Thalmann, pe care a declarat’o 
de a sa d lă Dr. Carol Wolff, s’a lio- 
tărîtu, ca nu numai să se ia la cu- 
noscință intrarea în funcțiă a cabi
netului Banffy, ci se se trimită o 
adresă de adio membriloru fostului cobi- 
netu Wekerle și o adresă de felicitare 
— audițl! — cabinetului Banffy! Unu 
singură vorbitoră a fostă, din mo
tive de formă, pentru propunerea 
comisiunei permanente, secretarulă 
Universității săsesc! d-lu Carl Bock, 
bănuită dea fi „verde" (Sas tîneru); 
densulă a rămasă înse singură.

Lumea românescă e indignată 
de atitudinea nepăsătore, a membi- 
loru români ai congregației și se 
întrebă, decă nu cumva a contribuită 
la acesta și visita lui Jeszenszky.

soirile duel
29 Martie.

Knltnregylet-ulfi de dincolo de Du
năre șl-a ținută adunarea generală la 7 
Aprilie. Președintele Szâll Kâlmân, în vor
birea de deschidere, îșl esprimâ părerea de 
rău, că s’au presentată puțini membri la 
adunare și că resultatele dobândite în anulă 
trecută „nu suntă strălucite", ceea ce, 
după președintele, este a-se atribui agita- 
țiuniloră po'itice din decursulă anului. Cu 
tote acestea, în deoursulă anului încă a 
înființată „Kulturegylet“-ulă patru Kișde- 
dovurl, a organisată cursuri pentru împle- 
titulă coșerciloră, a împărțită premii între 
îuvățătorii și școlarii, cari faoă mai mare 
progresă în limba maghiară și a pornită 
în totă țâra o mișcare pentru înființarea 
de biblioteci poporale. A făcută și o sta
tistică, după care în anii din urmă au emi 
grată din acelă ținută peste 7000 de per- 
sdne muncitore. b’a primită, în fine, pro
punerea președintelui, de-a se înființa din 
partea comitetului centrală filiale în tâte 
părțile, unde pănă acum nu s’au înființată 
asemenea filiale independente, oari sâ aibă 
celă puțină 500 membri.

—o —
Șiaristica din Transilvania și Un

garia în 1895. După o statistică mai nouă 
ungurâscă, în Transilvania și Ungaria apară 
în timpulă de față 1003 reviste și țiare. 
Dintre acestea, în limba maghiară apară 806 
(mai multă cu 71 ca în anulă trecută) și 

anume r 36 politico ootidiane, 56 politice 
săptămânale, 10 enciclopedice ilustrate, 43 
bisericescl și școlare, 28'beletristice. 9 umo
ristice, 200 de specialitate eto. Din numă- 
rulă totală ală revisteloră și diareloră un- 
gurescl, 428 apară în. Budapesta, âr 374 
în provinciă. La acestea mai suntă soootite 
și alte 4 diare, ce le au Ungurii în strei- 
nătate (1 la Viena, 1 la Cleveland și 2 la 
Newyork.) țfiare și reviste în limba română: 
19 (mai multe cu 2 ca la începutulă anu
lui trecută); în limba germană 128 (mai 
multe cu 1); în limba slavă 128 (—|—2); în 1. 
italiană 3 (-|-1); în 1. francesă: 2; în 1. ji- 
dovescă 1. Totalulă țiareloră, ce apară în 
limba nemaghiară, este 197. După acestă 
statistică, tetă la 913 locuitori, cari vor- 
bescă limba maghiară, se vine ună o ară 
unguresoă; totă la 15,648 de Germani ună 
diară; totă la 46,545 Slavi ună (fiară și 
totii la 152,324 Români unit cțiaru româneștii.

-o—
Miseria în coinitatulu Moșonîi. In 11 

comune din comitatulă Moșonă, în urma 
seceteloră și a esundăriloră, s’a produsă o 
miseriă atâtă de mare, în câtă este nease
mănată cu a celoră din Alfold. 6menii au 
începută sâ moră de fome și nici ună mij- 
looă de traiu nu mai esistă pentru bieții 
nenorociți. Se (fice, că ministrulă de in
terne a trimisă pe cale telegrafică 1000 fi. 
pentru a scăpa pe dmenl din gura fometei, 
er archiducele Friderică li-a dăruită 100 
măjl metrice de făină din mdra do
meniului de la Magyar-O vâr. Starea bieți - 
loră omeni este cu atâtă mai desperată, 
că nu află nicăirl nici ună felă de muncă.

— o—
Imperatnlu Wilhelm, ca scriitorii. Se 

cjioe, că împăratulă Germaniei Wilhelm 
lucră la ună opă militară, care va apărâ 
de sub țipară în diua bătăliei dela Sedan 
(2 Septemvre) și va conține numârose ilus- 
trațiunl.

— o —
Prințulfi Wilhelm Montenuovo a mu

rită Sâmbăta trecută în Dobling. Deceda- 
tulă prință a fostă fiulă archiducesei aus
triaco Maria Luisa, care mai întâiu a fostă 
căsătorită cu Napoleon I. După ce Napo
leon I muri în 5 Maiu 1821, arohiducesa 
se căsători cu cavalerulă ei de onore și 
ministrulă conte Adam de Neipperg. Din 
acâstă căsătoriă se născu Wilhelm Mon- 
tenuovo, mai înainte conte, er dela 1864 
prință. Elă a fostă între puținii cavaleri ai 
ordinului Maria Teresia, câștigată prin bra
vura militară dovedită în 1849 cu ocasiu- 
nea lupteloră contra rebeliloră maghiari. 
In 1850 lupta, ca locotenentă-mareșală, la 
Magenta și Solferino, fu apoi numită divi
sion ară în Viena, apoi comandantă-gene- 
rală în Ardelă și mai târefiu în Praga.

— o —
Tiuerimea română din Orâștie și juru 

arangâză o producțiune teatrală împreunată

— „Ei,1 dâcă ești așa de curidsă, răs
punse acesta c’ună surîsu amicabilă, „nu
mele meu este Fairfax și eu sunt, cum ve
deți, ofițeră în armata Majestății Sale re
ginei Elisabeta".

— „Faceți-ml ondrea, Mr. Fairfax, și 
luațl, ca dovadă a mulțumirei mele, acestă 
inelă de diamantă dela mine".

țficendă acestea, Lady Grafton sedse 
din degetă ună inelașă scumpă și-lă dete 
ofieerului.

Acesta primi presentulă și, privindu-lă, 
începu să rîdă din inimă.

— „Mylady, acestă inelașă nu trece 
nici măcară peste unghia mea, necum să 
între în degetă'/'

— „Atunci te rogă să dai acestă inelă 
damei, pe care o iubesol".

— „Minunată ideiă, Mylady! Fiă dâr, 
și-ți mulțumescă din totă inima".

Elă băga inelulă în buzunarulă man
talei sale și (fise cătră Field: „Amice, spu- 
ne-ml unde locuescl; voescă să trimită la 
d-ta pe ohirurgulă nostru. Credeți-ml, că 
nu esistă ală doilea omă în lume, care să 
soie cdse pielea ruptă, ca acesta".

Field nu întârejiâ a-șl arăta adresa lo
cuinței. Ofițerulă făcu ună complimentă și 
se depărta cu pași repedl.

Trăsura damei pleca acuma la locuința 
lui Field. Sosindă aici, rănitulă fu dusă în 
locuință de câțl-va ai casei. Elă se ruga de 
Lady să-i spună numele, ca să scie, în ală 
cui serviciu și-a trasă sabia. Lady Maria 
împlini rugarea lui și-i mulțumi de repe- 
țite-orl pentru serviciulă făoută. Apoi po
runci vizitiului să întorcă, și merse din nou 
la locuința lui Shakespeare. Acesta n’a fostă 
puțină surprinsă, când a aflată, că Lady 
Grafton voesce să vorbescă din nou cu elă. 
Elă merse înaintea ei și o conduse în ca
mera lui de lucru.

— „Te vei mira, de sigură, de neaș
teptata mea reaparițiune", dise Lady Graf
ton. Am venită numai să-ți spună, că-țl va 
fi imposibilă de-a împlini dorința Majestății 
Sale și a representa poimâue tragedia „Bo
rneo și lulia" în palatulă dela St.-James".

De acâstă descoperire poetulă a fostă 
și mai surprinsă, ca de sosirea f'rumdsei 
Lady însă-șl.

— „Nu înțelegă, Mylady".
— „Să nu fi multă vreme în neclară". 

Și acum ea îi împărtăși aventura ei, pre
cum și vulnerarea lui Nathaniel Field.

Shakespeare a fostă forte penibilă 
atinsă de acestă împărtășire.

— „Asta-i o mare nenorocire pentru 

mine", dise elă. „Regina e caprițiosă și 
lesne iritabilă. Ea va face să-mi iese pe 
nașă, dâcă va trebui să-i anunță, că repre- 
sentațiunea nu se pdte ține".

— „Ei, acâsta pdte că nici nu va fi de 
lipsă să-o faci", observa Lady Grafton, pri- 
vindă cu ochii ei plini de expresiune la 
poetă, ală cărui spirită ageră îi gâci îndată 
gândulă.

— „Mylady", striga elă, „văînțelegă, 
voițl să înlocuițl pe Field și să luațl rolulă 
„Iuliei.“

— „Ai nimerit’o, domnule; Field a 
fostă vulnerată într’ună momenta, când s’a 
întrepusă pentru siguranța mea. Abstra- 
gendă dela iubirea mea de artă, mă înda- 
toreză chiar și recunosoința, de a-lă repre
senta la ună lucru, pe care elă acuma nu 
îlă pdte aduce în deplinire".

— „ Dâr oprirea, oprirea, Mylady!"
— „Ei, dâcă dâră nu potă să pășesoă 

pe scena englesă ca fată, îmi vei concede 
să jocă, dâcă mă voiu presenta d-tale și 
societății d-tale ca bărbată ?"

Poetulă surîse. Speranța, de-a vedâ 
pe „lulia" sa atâtă de escelentă represen- 
tată de Lady îi însenină fața. Cu tote 
acestea însă elă avu o obiecțiune.

— „Credă Mylady, că uDă publică 
pdte fi amăgită, dâr față cu aotorii o ast- 
felă de amăgire nu e așa de ușdră".

— „O, lucrulă este mai ușoră,decum 
se pare. Trei probe suntă de-ajunsă, și eu 
m’am orientată pe deplină eu rolulă meu 
și cu actorii. Eu voiu veni îmbrăcată ca 
bărbată, în manta și cu spadă, părulă mi-lă 
voiu frisa artistică și mi-lu voiu acoperi o’o 
pălăriă lată. Și decă apoi mă vei presenta 
actoriloră d-tale, ca colegă, atunci aceștia 
de sigură mă voră considera ca atare. Și 
așa actorii d-tale, cari reprosentă rolurile 
de femei, sâmănă mai multă a fete, decâtă 
a bărbați!“

Trăsurile feței poetului se înseninară 
totă mai multă. „Mylady", (fise elă esi- 
tândă, „chiar dâcă ți-ar succede a amăgi pe 
actorii mei, regina și domnii dela ourte 
voră cunosce de sigură, că „lulia" de as- 
tă-dată a fostă jucată de-o fată".

— „Domnule, eu voiu să jocă pe 
lulia c’o însuflețire, ÎDcâtă de sigură voiu 
mișca inimile tuturoră auditoriloră, și pe 
a reginei. Și atunci Majestatea Sa pdte să 
și afle, că sunt o fată, o nobilă, care nu
mai din motivele cele mai curate s’a de
dicată artei. Pdte că atunci se va nasce 
în ea hotărîrea, de-a delătura legile ab- 
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ou dansă, în 15 Aprilie st. n. în sala ho
telului „Leulă de aurii“ (Ososz) pentru scopă 
filantropicii. Prețulă locuriloră: Loculă I. 
80 cr., looulă II. 60 or., parteră 40 or., 
galeriă 20 cr. Oferte marinimose să pri- 
mescă cu mulțumită. Programulă : Partea 
I. „Călărețulă", de I. Mureșianu, corii băr- 
bătescă; „Deolamațiune", ***. Partea II. 
Mediculii fără voiă, Comediă în 3 acte de 
Moliere. In pausă se voră juca jocurile na
ționale: „Bătuta11, „Călușerulă" și „Ro- 
manulă".

—o—
Petrecere împreunată cu jocfi se va 

da în comuna Nușfaleu, tractulă Beclânu- 
lui, în castelulă d-lui Fischer M. în 16 
Aprilă n. In pausă se voră juoa eventualii 
„Românulă" și „Călușerulă". Scopulti: aju
torarea bisericei și a scdlei române gr. cat. 
Inceputulă la 7 ore săra. Intrarea de per- 
sonă 50 cr. Ofertele și suprasolvirile mari- 
rinimose se vorti chita cu mulțămită pe 
oale publică. Publiculii participantă este 
■avlsată la provisiunea propriă. Comitetulă 
arangiatoră.

Gestiuni școlare în Selagiu.
(In atențiunea mai mariloră bisericescl.)

Secolulă ală 19-lea, numită ală lumi- 
nei și culturei, și-a arătată opera sa re- 
formătore față cu tote așetjămintele și în 
tote direcțiunile lucrăriloră omenesc!. Au 
progresată cu pași gigantici industriile, 
comerciulu s’a desvoltată în modă miracu- 
culosă, s’aă desvoltată arțile frumose și, — 
ce e isvorulă și fundamentulu la tote — a 
înaintată sciința și cultura. A venită lumea 
și la ideia, că lumina sciinței este firulă 
oonduoătoră în labirintulă vieței ome- 
nescl, întunecată de elementele contrare 
binelui de obște, bunului comună și ferici- 
rei pămentescl și a celei eterne.

Scânteia acesta sântă e aprinsă și în 
inima poporului română, și cu satisfaoțiă 
vedemă, că ea, învăpăiată prin individii, de 
Provedință spre acestă scopă meniți, în
cepe a deveni o luminare aprinsă, care îi 
arată calea spre mântuire. Și dre cine 
suntă acei individl? — Suntă toți, cari se 
ocupă cu deșteptarea și instruarea poporu
lui, dâr suntemă în primulă locă noi, în
vățătorii poporali.

Ajungendă acestă poporă la limanulă 
și scopulă dorită, noi vomă pută esclama 
cu puteri sdruncinate, dăr cu inima liniș
tită și mulțămită, asemenea poetului latină 
Virgilius : ^Tante molis eraF, căci e ade- 
vără necontestabilă, că nici o tagmă a 
omenimei, care lucră pentru binele comună 
și ideală sântă, sorte mai vitrigă ca și 
olassa nostră nu are. S’a ameliorată ceva 
puțină, mai alesă la aparințiă, dâr luândă 
'în considerațiune misiunea grea, pe tere- 
nulă culturală națională, pretensiunea tim
pului modernă de a ne oualifica conținu 

surde, cari stau pănă acuma în calea artei 
■dramatice. Și de-mi va succede acâsta, 
atunci celă mai mare avantagiu va fi nu
mai pe partea d tale. Decide-te, domnule, 
putemă să câștigămă multă, ba totă, și ni- 
mică nu vomă perde. O eventuală neis- 
bândă, precum și urmările ei, le voiu lua 
ou plăcere asupră-ml. D-ta însă te poți 
fdrte ușoră scusa cu aceea, că ai conoesă 
unei fete să joce numai pentru-ca să nu fi 
silită a priva pe regină de o plăcere. Ei, 
■domnule, te învoescl?"

— „Fiă dâră, Mylady; dorința vostră 
:fiă împlinită. Mă învoescă".

— „Iți mulțămescă ferbiute, domnule ! 
Am încheiată aici ună contractă, spre a 
lupta oontra prejudițiului. 0, de amă în
vinge ?“

— „Acesta este și dorința mea, My- 
■lady ; și acum voiu să mă ducă la contele 
de Essex și voiu să-i anunță, ce a pățită 
actorulă Field. Dăr tot-odată voiu să i 
spună, că representația „Borneo și lulia" 
pentru aceea totuși se va da, de6re-oe 
pentru rolulă „luliei" s’a aflată o nouă 
.putere".

(Va urma.) 

și perfecționa în metodulă instrucțiunei, 
precum și în tote direcțiunile sociali, e 
învederată, că acestea tote cu dotarea din 
partea acelora, ale oăroră interese le ser- 
vimă, stau în raportă de totă, contrară.

Dâr noi nu voimă a ne deplânge sta
rea ndstră în privința pură materială, și a, 
învinovăți poporulă nostru . Acestea numai 
per tangentem le amintimă, ne nutrimă noi 
chiar și ou speranțele spre bine și suntemă 
îndestulitl văcjendu buna-voința și reounos- 
oința, — însă ne simțimă fdrte jigniți, când 
vedemă, că chiar aceia, cari după organi- 
sațiunea treburiloră stau în frunte, comită 
față de noi nedreptăți șiirregularitățl, ori. 
deși nu le comită nemijlocită, le tolereză; 
la ivirea acelora față de noi, din o parte 
seu din alta, ei stau într’o nepăsare, care 
apare a fi chiar malițiosă, și le lasă tote 
în oursulă loră spre detrimentulă nostiu.

Subscrișii, mai mulțl învățători Sălă 
geni, din punctulă acesta de vedere voimă 
a ne face unele observări modeste, rugândă 
Onorata Redacțiune a „Gazetei", — căci 
pe altă cale amă vădută, că e tdcă la ure- 
chia surdului — să ni-le publice și așa să 
le comunioe respectiviloră competenți.

Domniloră buni! Precum primăvara 
sosindă, așteptămă să se topâscă ghiața, 
ori câtă de grdsă ar fi fostă, și aflămă lu- 
orulă de fdrte naturală, căci e aici primă
vara : așa în era acesta a civilisațiunei e 
lucru logică și consecuentă a dori, ca ghiața 
indolenței, indiferentismului — unde e a-se 
înțelege și privirea d-vostre prin ochiană 
diminutivă asupra nostră — să dispară cu 
totulă. Cu alte cuvinte: cugetămă a fi tim- 
pulă sosită, de-a pretinde, ca celă puțină 
să ne guvernați ou cuvenita bună-voință, 
interesare de causă și echitate.

Căci cu părere de rău trebue să ve
demă, că cei mai destoinici învățători suntă 
de multe-orl sourtațl în competințele loră 
deja statorite; alții, cari au desvoltată mai 
multă zelă întru crescerea poporală, suntă 
amenințați, dreptă recompensă, cu desti
tuire din oficiu. Si la tote acestea, de ni- 
căirl sanare. Nu specificămă cașurile, dâr 
Vă declarămă, că noi în tote vedemă nu
mai neinteresare de viitorulă și causa sântă 
a învățământului și chiar rea-voință față 
de noi. Escepționămă însă cu venerațiune 
persona Revds. d-nă vicară, despre a că
rui inimă nobilă și bună-voință suntemă 
convinși și scimu, că decă ar fi d-sa în 
totă looulă și s’ară convinge despre starea 
adevărată a lucrului, nu s’ar întâmpla ast- 
felă de neregularitățl; observămă numai, 
că de multe-orl e rău informată.

Isvorulă răului îlă atribuimă, în cele 
mai multe cașuri, directonloră școlari, din 
a căroră purtare pare a-se manifesta așa 
cjicendă ore-care părere de bine față cu 
ne-ajunsurile și năcasurile nostre. Regre- 
tămă forte, că a trebuită să eșimă în pu
blică ou astfelă de cestiunl, der rugămă 
autoritățile bisericescl, să saneze răulă și 
să aplaneze neregularitățile, căci urmările 
acestoră stări de lucruri nu potă fi bune.

Mai mulți învățători selăgeni.

Dorința de-a ajunge la o betrâneță 
adencă.

Dorința de-a ajunge la o bătrâneță 
adencă a esistată la tone popdrele. Din tim
purile cele mai vechi și pănă astădl, macro- 
biotica, adecă arta de ați lungi vieța, ocupă un 
locă însămnată în sciințe. Pe câtă de dife- 
ferite însă suntă rassele omenescl, pe atâtă 
de diferite suntă și mijlocele și căile, cari 
s’au întrebuințată pentru prelungirea vieții.

Grecii împreunau folositorulă cu plă- 
cutulă. Ei se nisuîau să-și întărescă pute
rile corpului prin respirare de aeră curată, 
prin băi și depriAderl gimnastice. Herodicus 
ridică gimnastica la ună formală mijlocă de 
cură. Plutarch pășesce ca anțemergătorulă 
curei naturale, oprindă medicina și reco- 
mandândă, ca dmenii să-și țină capulu caldă 
și piciorele rect.

Când începu, în evulă mediu, a în
flori astrologia, său cetirea din stele, mij
locele macrobioticei deveniră de totă fără 
rostă. Paracelsus vindea petra înțelepților^ 
și sulfuru (pucidsă) vegetabilu, despre cari 
se (jicea, că lungescă vieța pănă la 6C0 

ani. Roger Raco recomanda elixir ulii de aură, 
precum și extracte din perle și diamante. în
trebuințarea acestui mijlocă, se cjice, că a 
prelungită viâța unei contese cu numele 
Desmond pănă la 140 ani. Bătrâna femeiă 
îșl schimba părulă de două-orl și dinții de 
trei-ori.

Astrologii descoperiră secretulă vieții 
lungi în stele. Se credea, că fiă-care omă 
stă sub influința dre-cărui planetă, și că 
fiă-care corpă, fiă-care animală și fiă-care 
plantă îșl are stâua sa. Decă se scia din 
zodia nascerei, că din partea căroră cons- 
telațiuni și stele era amenințată respecti- 
vulă individă, elă trebuia numai să guste 
mâncări și beuturl predomnite de planetulă 
opusă, pentru ca totă pericululă să fiă de- 
lăturată.

Marsilius Ficinus dedea omeniloră sfa- 
tulă, să oonsulte totă la șâpte ani pe câte 
ună astrologă. Leonhard Thurneysser, renu- 
mitulă medică ală prințului germană Ionă 
George, îșl câștigă avere forte mare prin 
aceea, că la nascerea fiă-cărui copilă no
bilă era întrebată de sfată, ceea ce res
pectiva familia o ținea ca cestiuDe de 
onore.

Ună mijlocă minunată contra morții 
era și patulă cerescă ală medicului Groham, 
despre care se credea, că are puterea de-a 
înzestra cu năuă puteri pe celă ce durmia 
în elă. De-orece omulă, care construise acelă 
pată, cerea o sumă imensă pentru elă, pa
tulă nu se vendă nicl-odată, ci se împru
muta numai spre întrebuințare. In fine pa
tulă ajunse în mâna judecătoriloră, și atunci 
se descoperi, că întregulă secretă consta 
numai din mașini electrice, din mirosuri 
plăcute și din mijloce narcotice (de adur- 
mită).

In câtva mai rațională era metoda 
transfusiunei, care consta din aceea, că se 
introducea în vinele bâtrâniloră sânge ti- 
nără și sănătosă, prin oeea oe se credea, 
că corpulă capătă nâue puteri. Papa Ino- 
cențiu Vili lăsa să ’i-se conduoă în vine 
sângele a trei copii tineri; mijloculă acesta 
însă nu-i folosi nimica, ci din contră eausă 
și mortea sermaniloră copii. Astădl metoda 
trausfusiunei ocupă ună locă însămnată în 
medicină. După părerea lui Maupertuis, lun
gimea vieții se îndrâptă după acea metodă. 
Cu câtă întră mai puțină în activitate or
ganele, cu atâtă ele rămână mai multă în 
deplină putere.

Celă dintâiu scrutătoră mai însămnată 
pe terenulu macrobioticei a fostă Hufeland. 
Acestă mare medică ală timpului său, puse 
ca condițiune principală a unei vieți lungi, 
observarea principiului: „Mens sana in cor- 
pore sano“ (Minte sănătosă în trupă sănă
tosă). Sciința propune multe mijloce pen
tru prelungirea vieții, în fine însă tote în
vățăturile se unescă într’una: „Trăesce cu 
măsură și ințelepțesce !u Claude Bernard dice 
urmățorele : „Mortea urmeză atunci, când 
în mașina organisată încetă de a mai func
ționa una seu mai multe elemente organice, 
necesare pentru viâța întregului, și ast-felă 
se ridică eehilibrulă vieții. Când ochii se 
strică prin lucrulă prea multă, când nervii 
se moe, plumânile și celelalte organe nu 
mai potă funcționa, atunoi fce apropriă 
mărtea. Pentru aceea grijițl multă de fiă- 
care organă, și căutațl să-lă țineți în acti
vitate, câtă de lungă timpă puteți, și atunci 
veți ave respunsulă la întrebarea: „Cum 
putemă îmbătrâni ?“

Literatură.
In librăria L. Alcalay, BucurescI, au 

apărută de d lu V. Gr. Borgovană: 1) „Po
vățuit or ul iP clasei 1 și 11 primare, spre con
ducerea oopiiioru și spre facerea lecțiiloră 
din tote studiile, conformă programei ofi
ciale din 1893. — Prețulă 3 lei. 2) „în
cercări de Psihologie și Logică intuitivă* con
formă noului programă ofioială, manuală 
pentru normaliștl, învățători, institutori și 
alțl bărbați de școlă. Prețulă 4 lei. Aceste 
cărți, fiă-care în volurnă de 280—290 pa
gini (8° formată mare) suntă neapărată 
trebuinoiose normaliștiloră și învățătoriloră 
de cursulă primară, din orașe și din sate. 
„Povățuitorulă" deslușesce pe cetitoră asu
pra multoră cestiunl din ol. I și II, ofe- 
rindu'i o mulțime de lecțiunl și schițe me
todice din materiile prescrise. — Psihologia 
și Logica, într’ună modă neobicinuită pănă 

acum la noi, tote cestiunile din aceste 
sciințe le lămuresce prin esemple din cla
sicii români, și formeză regulile și legile 
phisioe într’ună limbagiu ușoră și clară; 
aduce și lămurește, în formă de eserciții, 
o mulțime de cașuri și de maxime din 
viață, și în urmă sub formă de aplicațiuni, 
arată cum 6ducatorulă și învățătorulă are 
să trateze elevulă în familie și în școlă, ca 
acesta să ajungă omă de caraeteră. 3) 
„Cursu gradată de desmnă liniară*, întoc
mită pe basa noului programă, împărțită 
în 8 caete, câte 4 de fiă-care clasă, a 35 
de bani. Caetele acestea, în cursă de trei 
ani, s au introdusă aprâpe în tote școlele 
primare din țâră, și d-nii învățători s’au 
putută convinge câtă de ușoră, câtă de 
plăoută și câtă de cu succesă, copilașii 
(sub conduoerea d-loră) ajungă să desem
neze totă felulă de figuri, ce le prescrie 
noulă programă, înoependă dela linii pănă 
la figura omului.

*
In editura librăriei Carolă Miiller din 

BucurescI (Calea Viotoriei 53) au apărută 
de curendă următbrele cărți: Unu anu de 
luptă, de A. Vlăhuță. Conține vre-o 34 de 
seriei felurite. Prețulă 2 lei 50 bani.

Poveste tristă, romană de Francois 
Coppee, tradusă de Dumitru Stăncescu-, 116 
pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

Epigrame, de Radu T. Rosetti. Ediția 
II. Prețulă 2 lei.

DIVERSE.
Eugene Pion, șefuiă marei edituri și 

tipografii „Henri Pion Nonrrit et Comp." 
din Parisă, a murită dilele trecute în etate 
de 58 ani. In editura s’a au apărută între 
altele istoria lui Cesar de Napoleon III, 
alocuțiunile Papei Leo XIII, multe opuri 
diplomatice, în timpulă din urmă însă mai 
alesă memoriile generaliloră și ale oficeri- 
loră de pe timpulă primului imperiu. Ast
felă învățații, istoriografii și scriitorii mo- 
ravuriloră și tradițiuniloră poporale au în 
opurile acestei edituri destulă materială. 
Pion este o vechiă familiă de tipografi 
francesl. Ei îșl tragă originea din Dane
marca ; de acolo emigrară mai întâiu în 
Olanda, apoi, înainte cu 200 ani, în Fran- 
cia unde îuființară cea d’întâiu tipografia 
a loră în Baye, lângă Remis. Eugene Pion 
făcu lungi călătorii prin Germania și Dane- 
marka, adunândă și publicândă opuri asu
pra lui Thorwaldsen, Benvenuto, Cellini, 
Leone Leoni și Pompeo Leoni. Esistă ună 
numără considerabilă de familii vechi de 
editori și tipografi în Francia. Cea mai 
veche este Oudin din Poitires, care de 
curendă si-a serbată esistența de 400 ani. 
In Parisă suntă de amintită: Firmin Didot, 
Quantin, Galadain, Delagrave, Lahure, Jo- 
naust; în Tours, Mame; în Lille, Lefort; 
și în Renne, Oberthur.

Cum compune Saint-SaSns. Renumi- 
tulă compositoră francesă Saint-Saens, 
cunoscută nu numai prin opurile sale muzi
cale, ci și prin modulă său de viață bizară 
și escentrică, șl-a finită chiar acum cea 
mai nouă operă intitulată „Brunhilda“. Nu 
este neînteresantă a sci, în ce modă origi
nală șl-a creată măestrulă opera sa. Când 
se puse Saint-Saens în luna lui Novembre 
anulă trecută la masa sa de scrisă din 
Parisă, ca să începă cu composiția operei 
noue, elă afla, că nu va pute isprăvi nimica 
în Parisulă sgomotosă și rece, și că va 
trebui să plece spre zonele mai căldurose. 
De aoeea plecă laToulousa, de aoi la Spa
nia, Algeria, Egipetă și Ceylon pănă la 
Cochinchina, lucrândă în fiă-csre din aceste 
țări la opera sa. In Ismailia opera era 
gata pănă la celă din urmă aotă. Dm 
Port Said scrise Saint-Saens unui amică 
ală său, urmățorele: „In câte-va dile plecă 
îu vaporulă „Saghalien" încotro-va, căci, 
am lipsă de liniște absolută, ca se potă fini 
și celă din urmă actă." Scrisorea din urmă 
a componistului datâză din 21 Ianuarie, 
când se afla pe oceanulăindică. Elă scrie: 
„Am începută celă din urmă aotă, pe mare. 
Oceanulă e aci de o colore admirabilă al
bastră, cum nu se pote vede în Nordă." 
In fine înainte cu câte-va c}iL elă depeșă 
din Cochinohina : „Travail fini."

Proprietara: Dr. Aurei
BedactorG responsabilii; Gr^goriu iSaăwfi.
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Cursulu la bursa dan Vîena.
Din 9 Aprilie 1895.

Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 123.40 
Renta de corone ung. 4% . • • 99.40 
Impr. căii. fer. ung. în aura41/2% • 126.—
Inapr. căii. fer. ung. în arg:nt41/2% 104.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.75
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162. -
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 152 —
Renta de hârtie austr..........................101.65
Renta de argint austr....................101 70
Renta de aur austr...............................123.50
LosurI din 1860   159.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1103.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 460.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 403.60 
Napoleondorî.................................. 9.68

Mărci imperiale germane . . . 59.72
London vista ....... 122.25
Paris vista.................. 48.35
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.35
Note italiene.................. 46.—

Otelul Bucuresci
clin Brașovul vecliiu se dă 
m arendă dela j Octom- 
vre 1895.

Inform ațîuni se pot capeta la 
erecții lui Franz KSrner, Bra
șovul vechiu, Strada Lungă H'r» 75-

Cu tdtă stima:
Josef SciananBaiiBa
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Giro-Conto 
la, Toanca 
Anstro-Ungară.
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® Cec-Conto

ia pOstâ 
INSTITUT^ DE CREDIT ȘI DE ECONOMII Nr. 505.

FILIALA BRAȘOVU ----- --

jrilMCB depuneri spre fructificare [8 1® 4V|o
netto, solvindă însăși darea de interese;

SWlffl polițe comerciale CU 5
UCCOrflU împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [U 6% 
(lUSCllMfi credite în cont corrent condițiunl;

UCCOl'iU împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri OU

CBiDffl și vMs iiioiisile §j hârtii ie valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;

resMjM cudoiib, escoinpft cwiC 
ciimyera cwns flela erecte române;
efec ueza /”°“ încassări si nffl ■ - 
esecttta în comisiime însărcinau ie tacă 
illCiliriSZIi magazine și locuri libere de depou,

A r

Dl

t

Biroult ie Plasare și Informațiunl

concesionată din a»aa-tca autoiritățilorâ competente

OEOBGE
BBAȘOVtT, (Transilvania) strada Sf. loanU Hr. 31,

Subsemnatul^ am onore a aduce la cuuoscința onor, 
publică, precum și vechei clientele a Biroului de Pla
sare, E. B o 11 r e s, că asii infflințatBa unu 
Birou de Plasare și information!

în Brașovti, (Transilvania) strada Sft. Ioană Hr. 31.
Acesta Birou se ocupă cu măjlocârea îbi servicii 

a personalului trebuincios^ pentru MagazinurI de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, Moșii si altele, precum și cu vexarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu anu, luna seu săptămâna, 
precum și cu orî-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’ml voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, câtă se pdte de conscienciosu și promptă.

Invită deci pe on. publică de a binevoi a me onora 
cu cererile domnialorfi.

3-8

Cu deosebită stimă: 
&Se®rge KL Biăndu, 

Brașovu, (Transilvania) str. sf. loanu Nr. 31.
La ori-ce înformațiuni, ce se va cere prin postă din ori și 

țară, Etiroulâ este guta a respiande.
NB. Se se aplice marca trebuincidsă pentru response».
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(Este ună proverbă vechiu.)
Acesta proverbă se potrivesce la stabilinaentulu meu celu mare, care cum

pără cantități mari de mărfuri; avendu cheltuieli puține potu vinde și eftinti.
n+pnrjn+npQ pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 

mubli O CUB-fayC/lul O nu s’aii mai vedutu pănă acum, pentru croitwri, nefrancate.

Stofe gseEito&i îmhrâcămmteu
Peruvien și osking pentru inaltulfi clerd, stofe prescrise pentru uniformele func- 

tionariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocd), și trăsuri. — Asortimentti Torte 8>ogsuttf» de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, w*' cu prețuri originale ale fabricei, -V® ce 
nu-i pote oiera nioi o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela 4—14 fî. Tote cele nece sare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpera postavuri eftâne, solide, trainice, din lână curată, 
nu sdrențe eftine, cari nu prețuescu nici câtu cusutulă croitoriului, să se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Maneliestern Austriei.)
Mejiositu jieriiianentiî de postavuri peste '/2 milione florini.

WW' Trimiterea numai cu ramburse. -W
n- P -n/nnĂ cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui
\P IRPR u fi Stikarofsky4 oferă alte mărfuri false. La astfelfi de omeni eu nu vendil
DU IJU lUlulJulL suț, nici q condiție marfă. 629,12—24.
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î pe piețele din țeră și 
11 streinătate;

n sub cele mai ief- 
. ------ 1 tine condițiunl;

pe teri- 
_ . . > toriulă

seu strada, G&rii Mr. 4S, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;
nqpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfoptn 
IIUUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York uliii iu 
Denlm asorări te vleța “e’

Onorabileloru administration! de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5% ale „Albinei11 
ale eurorii cupone i-escuaupei-ă senaesftruHii făi-u nici o 

dctragere, și cari se află de vendare în cursul «lilei a h urs ci 
din SJudapcstta, în piese de 50®, și 2®®® de corone.
CojnpareBidu cursuriSe și produsuiu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea eu totfl dreptulfl, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5°0 
suntu «di relativii cele mai ieftine și totodată na a i 
productive din efectele cotate la bursa diaa SSudapesta.

Bonitatea absolută a fonciereioru „Albina“ e garantată 
prin valorea celfi puținii întreită a ipoteceloru pe ba?-a cărora 
se esmitu, prin fbndulu speciala de asigurare a scrisuriloru 
fondare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului.
 16 - *
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Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unft nou abonamente 
la

„V T SB 

foia itastrată pentru faaaiilii.
„VATRA“ îndeplinindu tâte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă ÎDgrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 
ună sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre- cari o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescti, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea saaai CCS- 
pândită revistă ilustrată și ocupă I-ulu loctî în 
literatura beletristică roaaaâiaă.

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

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

1/ r » n /2 v »
Cei ce dorescu a se abona, suDtu rugați să binevoiescă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandată poștala la librăria 
editore, C. Sfetea, Bucuresci, căci „Vatra“ n t. se trimite de câtă 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

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

600,26—30

iW Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieia 
ă. 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciiircu.

o

fi. 12 
n 6.

'Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


