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Complîcațium în Balcani.
In Iunie, pe când erau întru

nite delegațiunile austro-ungare și 
pe când noul ministru de esterne 
ccntele Goluchowsky se presentâ 
pentru întâia 6ră înaintea lor, se 
asigura, că nici odată n’a fost firma
mentul politic mai senin și mai su- 
rîcjetor păcii generale europene.

Mersul lucrurilor în Bulgaria și 
turburările în Macedonia au început 
de odată și pe neașteptate sâ neli- 
niștâsca lumea politică și diploma
tică, și curend a fost pusă la o probă 
nu tocmai ușbră hărnicia noului șef 
al oficiului de esterne austro-ungar. 
Căci este clar, că ceea ce se pe
trece acji în Bulgaria și în Macedo
nia atinge sfera de interese a mo- 
narchiei nbstre, mai mult ca a ori
cărei alte puteri mari.

Orl-ce s’ar cjice și ori câte asi
gurări ar da oficioșii dela Viena și 
Berlin, că evenimentele din penin
sula balcanică n’au un caracter ame
nințător pentru pacea europână, ei 
nu vor afla cre4ement decât pote 
la politicii de cafenele.

D6că nu alt-ceva, atunci numai 
iritațiunea, ce a produs’o în cercu
rile politice ale statelor triplei alianțe 
asassinarea lui Stambulov pbte să 
dovedescă, că întorsătura din Bul
garia este de-o însemnătate mult mai 
gravă, decât s’ar părea la prima pri
vire. Ddcă disparițiunea de pe scenă 
a unui singur om, ca Stambulov, 
care a servit, cum se cD^e, politica 
păcii europene în Bulgaria, a putut 
se deștepte atâtea îngrijiri, atunci 
trebue să fiă în joc acolo mari in
terese ale puterilor.

Marea cestiune, ce preocupă ac|î 
lumea politică cu privire la situația 
în Bulgaria, după depărtarea vio
lentă de pe arenă a lui Stambulow, 
este: ce va fi cu principele Ferdi
nand ?

Acesta petrece încă tot în străi

nătate, la Karlsbad. Se va mai re
inforce, ce atitudine va lua în fața 
povoiului rusofil?

Ministrul-președinte actual bul
gar, d. Stoilov, a încercat se împace 
pe principe cu Rusia. Sub auspiciile 
lui rusofilii ajunși Ia putere au reu
șit a trimite ■ deputațiunea bulgară 
la Petersburg, care avuse misiunea 
de-a împăca pe principele Ferdinand 
cu Rusia.

Deputațiunea bulgară s’a întors 
păn’acum în patriă. Ea aduce cu sine 
asigurarea bunăvoinței Țarului pentru 
poporul bulgar, der cât pentru prin
țul Ferdinand, numele lui nici că 
s’a amintit cu ocasiunea primirei 
amicabile, ce s’a făcut deputăției. 
Nicăiri, nici în vorbiri, nici în pressă 
nu s’a arătat înclinarea Rusiei de-a 
recunosce pe principe sub o formă 
său alta, din contră prin ignorarea 
lui s’a manifestat în mod evident 
aversiunea, ce-o au Rușii față cu el.

„Deputăția bulgară11 — c|ice „No- 
voie Vremia11 — a părăsit Petersbur- 
gul numai cu convingerea, că Rusia 
nu face răspunejetbre preoțimea și 
poporul Bulgariei pentru purtarea 
conducătorilor politici din Sofia. 
Mărtea tragică a lui Stambulov n’a 
schimbat nimic. Și cu tăte că prin
țul Ferdinand nu e așa de vinovat, 
evenimentele bulgare din ultimii ani 
sunt totuși legate de numele seu“.

In fața unor păreri ca acăsta 
nu-i mirare, că în cercurile rusescl 
prințul Ferdinand se consideră ca 
înlăturat, er rusofilii bulgari susțin, 
că decă nu-i va succede prințului 
Ferdinand a face să fiă recunoscut 
de Rusia, nu-i rămâne decât abdi
carea.

Posițiunea principelui e fără în- 
doielă sdruncinată. Armata ține încă 
la el și sub scutul ei el se va pută 
reîntărce în Sofia. Aici însă va tre
bui se se decidă, ori de-a merge cu 
rusofilii, cari într’o buna diminâță 
îl pot detrona ca pe Battenberg, ori 

de-a relua lupta în contra rusofili
lor și a Rusiei cu ajutorul partidei 
lui Stambulov, care însă afli e fărte 
slăbită prin pierderea șefului ei.

In cașul dintâiu și chiar și 
atunci, când totuși s’ar pută face 
un aranjament între prințul de Co
burg și Rusia, bunăără sub condi- 
țiunea ca în viitor politica esteriără 
a Bulgariei se fiă condusă de Rusia, 
noua stare de lucruri ar prejudeca 
fdrte mult intereselor puterilor cen
trale și mai ales ale Austro-Unga- 
riei și astfel evenimentele din Bul
garia ar pute deveni un isvor de 
conflicte seriăse.

Mai mult se pot complica însă 
lucrurile decă, cum s’asigură, turbu
rările din Macedonia vor lua dimen
siuni tot mai seriose și vor sili pe 
Turcia a eși din posiția ei defensivă 
și a trece în ofensivă față cu răs- 
cola.

Firesce că interesele României, 
care este vecină cu Bulgaria, sunt 
fărte mult atinse de evenimentele 
din peninsula balcanică. De aceea 
aceste și sunt cu multă atențiune 
urmărite de cercurile politice din 
Bucuresci. Faimele și combinațiunile 
însă, ce se fac cu privire la o even
tuală intervenire a armatei române 
în Bulgaria, spre a restabili ordinea, 
și altele, nu au, după părerea năs- 
tră, nici un temeiu real, ci sunt sim
plu numai soiri de sensațiune.

Stat național și stat poliglot.
Dăm loc următorului articul, ce'l primim 

dela un amic al foiei nostre, și care deși trac
tezi o cestiune mult discutată, totuși este de ac
tualitate :

Intre statele din Europa și Ame
rica se deosebesc eminamente: sta
tele naționale și statele poliglote.

Cele dintâiă sunt alcătuite de o 
singură națiune, adecă de un popor 
omogen, avend o singură limbă, ca 
esclusiv caracteristică a naționalității.

In statele poliglote sunt mai 
multe (cel puțin dăue) naționalități, 
adecă popdre de diferite limbi, cari 
de jure, tote sunt, seu cel puțin tre
bue se fie întru tbte egâl-îndreptă- 
țite; și de cumva în vre-unul din 
aceste state poliglote nu se observă 
acesta perfectă egalitate națională, 
acolo este de sine înțeles, că nu esistă 
și nu p6te esista nici egalitate de 
drept personal, fiind-că fie-care in
divid, aparținând uneia său alteia 
dintre națiunile alcătuitdre de stat, 
trebue se aibă dreptul de a-se fo
losi liber și peconturbat de limba 
sa maternă. Indată-ce cetățânul nu 
se pote folosi de limba sa propriă, 
el este și rămâne jignit în cel mai 
sublim drept al seu individual.

Cele de prima categoriă sunt 
state naționale, âră cele de a doua 
categorie sunt state poliglote.

Să trecem peste statele națio
nale, precum sunt: Francia, Italia, 
Germania, România, Serbia ș. a., și 
să ne oprim la statul ungar, buci- 
nat de Maghiari „național 11 și con
statat poliglot.

Maghiarii pe tăte terenele afirmă 
și susțin, că Ungaria este un stat 
național, și că națiunea alcătuitore 
de stat este cea maghiară, care 
singură imprimă caracterul acestui 
stat.

Noi din contră susținem sus și 
tare, că statul ungar este un stat 
eminamente poliglot, unde sunt mai 
multe naționalități alcătuitore de 
stat; căci ce alta, decă nu, că rega
tul ungar este stat poliglot, dove- 
desce art. de lege XLIV, din anul 
1868 despre „egala îndreptățire a na
ționalităților11.

Dâcă în Ungaria și Transilva
nia ar fi numai o națiune, atunci ce 
lipsă a fost de crearea acestei legi? 
Pentru ce nu se aduc astfel de legi 
și în statele naționale mai sus atinse ?

Răspunsul este cât se pote de 
simplu : pentru-că în Ungaria sunt

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*1

In harem.
De Gustav Seidcman (Bosnia).

Așa de rău dispusă și de caprițiosă 
ca astăzi D’a fost Suleika nicl-odată, — îșl 
gândea bătrâna Haișa. Cel puțin de <j000- 
orl mi-a dat astădl porunci contradioătore 
și pe lângă totă silința și pe lângă totă 
atențiunea mea, am audit numai vorbă mă- 
uiose și de mustrare. Der nu-i iau în nume 
de rău acest caprițiu, — îșl <fise mai de- 
parte Haișa, măcinând cafeaua O așa fată 
tineră plină de vieță să fiă măritată ou un 
beg bătrân, care ’i-ar pută fi tată! Un om, 
care totă diua îșl înjură și-și bate servitorii, 
a căruia întrâgă activitate constă în somn, 
mâncare, beutură și fumat! E ore minune, 
că draga mea Suleika e rău dispusă și ca- 
prițiosă?Nu! nu trebue deci să mă supăr 
pe ea.

Haișa turna cafâua măcinată în apă 
fierbinte, puse zahar și apoi o turnă într’o 
câșcă de argint și se duse cu ea în ca
mera stăpânei sale. Aoâsta nu era mai 
mare ca de patru metri pătrațl. Două fe- 

restri cu zăbrele de lemn permiteau pri
virea oătră stradă, împedecau însă pe cu
rioși de a privi înlăuntru. De-alungul pă- 
retelui se afla un divan vărgat, pe jos era 
întins un covor pestriț, er pe masă se aflau 
mai multe lucruri femeescl. Un pat și o 
sobă completau mobilarul haremului.

Suleika sta la ferâstră, răc|imându-șl 
fruntea ei arcjătdre de geam. La sgomotul, 
ce-1 făcu ușa deschi<jendu-se, se întdrse re
pede. Suleika avea acum la șâpte-spre-dece 
ani; figura ei era învălită cu totul într’o 
haină largă. Că Suleika era frumdsă, se 
vedea la prima privire. Pe fața ei încân- 
tătore se vedeau urmele plânsului.

— „Ce vrâi, Haișo?u striga ea servi- 
torei. „Ți-am spus, să mă lași, singură11!

— „Scumpa mea stăpână, îți aduc 
cafâua, ne caia ai cerut’o11, răspunse'Haișa 
cu timiditate.

— „Nu-mi trebue cafea, lasă-mă în 
pace“, răspunse Suleika isbind cu piciorul 
în pământ, der când vădii, că bătrâna ser- 
vitore începu a plânge, ’i se înmuiâ cu totul 
năcazul.

— „Haișa, scumpa mea Haișa, nu te 
supăra11, Țs0 ea plângând, „sunt atât de 
nenorocită11....

Haișa puse ceșca jos, luă într’o mână 
capul Suleikei și sărutându-i cu îngrijire 
fruntea, di®0 : „Suleiko, trandafirul meu fru
mos, ce ai ? Spune-mi, ce te face să fii ne
norocită. Tu sci bine, că-mi dau viâța pen
tru tine, numai să nu te văd suferind!11

— „Mă întrebi, că ce mă face neno
rocită? Tote, tote, ași voi Bă mă duc de 
aici acasă, pentru ca să pot oânta și juca 
ou fetele. Ași vră să fiu liberă, să scap de 
acest om, care m’a răpit și m’a încuiat 
aici11!....

— „Dâr, draga mea11, voi Haișa să dică; 
fu întreruptă însă de sunetele unei muBÎcI 
din depărtare. Suleika alerga îndată la te
restră, deschise un giam mic și privi cu- 
ribsă pe stradă. Haișa se mulțămi să pri- 
vescă printre zăbrelele celeilalte ferestri.

Ou musica în frunte intra în mioul 
orășel un regiment austriac.

Suleika asculta cu plăcere musica, ce 
se apropia; cu o curiositate febrilă îșl în
corda oohii pentru-oa să vadă priveliștea. 
In frunte venia musica cântând. Inima 
Suleikei bătea cu putere. Acâstă musică 
era cu mult mai frumosă, decât cea tur- 
oescă.

După musică venea călare un bărbat, 

a căruia uniformă scânteia de aur, apoi 
soldații, toți tineri și voinici. Suleika pri- 
via abia ținendu-șl răsuflarea, ea uită, că 
geamul e deschis, prin urmare era în pri
mejdia de a fi vădută. De-odată se retrase 
dela ferâstră.

Ou sinul svâcnind, cu obrajii roșii se 
lăsa pe divan. Ea lăpădase pantofii bro
dați cu aur, așa înoât eșiră la invelă două 
piciorușe încântătore.

— „L’ai vădut?“ întrebă ea după 
câtă-va vreme pe Haișa.

— „Da, pe un tinăr ofioer cu mus
tața nâgră. M’am spăriat și eu, de-drece 
trebue că te-a zărit, căol privind în sus, 
surise și salută eu sabia. Așa salută ofi- 
cerii11, încheiă Heișa.

*

Suleika devenea din cji în di mai tristă. 
Ea nu durmia ndptea; în tot momentul se 
gândea la frumosul oficer. Ore întregi pân
dea la ferâstră, pentru ca să-l vadă.

Și nu înzadar fu acesta. Oficerul tre
cea des pe acolo, tot-dâuna uitându-se la 
ferâstră.

Tinărului aventurier i-a plăcut fața 
Suleikei, așa încât dorea să aibă cu ea o 
întrevedere. In localitatea acesta, iui ’i-se
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întru adevăr mai multe naționali
tăți, cari tdte ar trebui să fie egal 
îndreptățite în sensul strict aJ cu
vântului, der nu așa precum se afirmă 
și decretâză în legea citată, din care 
numai titlul documentăză — dâr ne
îndoios — esistența mai multor na
ționalități.

Der analisând nițel chiar și 
acestă lege-monstru ne vom con
vinge pană la evidență, că în Un
garia nu eaistă nici o națiune sin
gură alcătuitâre de stat, ci numai 
tâte împreună, adecă complexul tu
turor alcătuesc statul.

Citata lege îndată în întroduc- 
țiune fiice din cuvent în cuvent:

„Fiind-că toți cetățenii Ungariei 
împreună formăză, și după princi
piile fundamentale, o națiune în în
țeles politic, națiunea ungară unită și 
nedespărțită, al cărei membru egal 
îndreptățit este fiă-care cetățen, apar
țină el ori și cărei naționalități"....

Acest text ori cum îl vei suci 
și răsuci, nu se pbte interpreta său 
tâlcui altfel, decât, că: tbte națio
nalitățile sâu popbrele de diferite 
limbi, din cari se compune statul 
ungar, prin urmare și naționali
tatea maghiară genetică seu po
porul de limbă maghiară, formeză, 
„în înțeles politic11, împreună națiunea 
politică ungară, dâr nu națiunea 
genetică maghiară; căci o absurdi
tate ca acâsta, dâră nici chiar 
în legislațiunea Ungariei nu pbte 
avă loc.

Acest înțeles i-s’a dat de cătră 
cei mai savanți legislatori din dieta 
ungară de pe acel timp, și acesta a 
fost și idealul fericitului în Domnul 
Emanuil Gozsdu, inventatorul faimo
sului principiu așa numit: Com- 
plexum. Așa l’a interpretat chiar 
și renumitul „înțelept maghiar" Fran- 
cisc Dealt.

Deci interpretarea dată de Ma
ghiarii moderni, că adecă sub: „na
țiunea politică ungară" e a se în
țelege : națiunea genetică maghiară, 
este și rămâne falsă și neînțelesă.

Pressa și congresul naționalităților.
Continuăm adl cu vocile pressei slo

vace, serbescl si cehe asupra Congresului na
ționalităților, preoum și c’uu resumatdin arti
colul guvernamentalului „Pești Hirlap*, care 
vorbesce contra ținerei congresului.

Sub titlul „Congresul11, organul națio
nal slovac „Narodnic Novinyu dela 27 Iulie 
sorie între altele : Convocând Congresul, ne 
folosim numai de un drept constituțional, 
garantat de legile fundamentale. Noi lucrăm 
pe față, cinstit și în fața țării întregi vom 
spune credeul nostru, plângerile și dorin

urîse cu totul; cum ar fi dorit el să pe- 
trecă în brațele frumesei turooice...

Intr’o seră, — era cam întunerec, — 
se întâlni ou o figură străvestită. Acesta îi 
dete un paohet: „Aici e o haină, îmbracă-o 
și vino peste o oră la arborele cel mare, 
care stă lângă vale".

Figura acâsta era Haișa. Ea nu putea 
să vadă pe iubita ei suferind. Intr’o di 4lse 
cătră Suleika: „Bărbatul tău e la moșie, 
de unde nu va veni decât după patru-spre- 
deoe 4ile. Iți void aduce pe frumosul ofi- 
cer; Allâh te va ierta, căci nu te voiu lăsa 
să mori" ?

La început Suleika nu voia să scie 
nimic de aoâsta, der în sfîrșit ceda stăruin
țelor Haișei. •

Primejdia nu era, eăcl Emin, bărba
tul, nu era acasă.

Cu inima palpitândă aștepta ea în 
oamera ei. Pe cap avea un fes împodobit 
ou flori și mărgăritare, âr haina ei era fru- 
mosă, ca de miresă. Ast-fel împodobită aș
tepta ea pe alesul inimei sale.

Pași ușori se aucjiră, ușa se deschise 
și o figură străvestită intra înlăuntru. Era 
tânărul ofioer.— — — — — — — — — 

țele nostre... Sorții sunt aruncați. Dela noi 
atârnă, ca la olaltă cu frații noștri să dăm 
lamei icona de activitate bărbătâscă și 
conscie pentru binele și mântuirea popore- 
lor nostre. NeînfricațI, tari vom păși pe 
pământul solid și legal, având convin
gerea, că îndeplinim o datoriă sfântă față 
de Dumnezeu și omeni. Dumnezeu să ne 
ajute la biruința gloriosă!

Fâia sârbesoă „Branilt1 dela 27 Iulie 
sorie : Afacerea, de care e vorba, este fârte 
importantă. Trebue, ca naționalitățile ne
maghiare să-și spună plângerile și dorin
țele în comun, căci ele sunt îndreptățite și 
drepte... Trebue întrupată odată solidari
tatea naționalităților, și se prindă viâță... 
Neînțelegerile nostre cu Românii se vor 
aplana pe alt teren și se pot resolva cu 
succes mult mai mare, când va fi între noi 
o apropiere politică. Congresul naționalită
ților, trebuind să se întrunescă, noi nu pu
tem arăta slăbiciunea nostră, der nu ne 
este iertat a zădărnici lucrarea altora. Ro
mânii și Slovacii s’au esprimat, că vor ține 
Congresul chiar și dâoă noi nu putem seu 
nu voim să luăm parte... Noi așa credem, 
că fiă-care Sârb trebue să lucreze în cercul 
său de activitate, ca Sârbii să fiă represen- 
tațl la Congres. El se va ține la Budapesta 
înaintea ochilor opiniunei publice maghare, 
în centrul maghiarismului. Să vadă, că noi 
nu suntem nici conspiratori, nici dușmani 
ai patriei, ci nisoe omeni, cari luptă pen
tru cele mai scumpe lucruri ale națiunei 
lor, și se luptă ou mijloce leale, mergând 
pe cale legală. Precum am dis, vom vorbi 
despre luorul acesta mai pe larg, când par
tida nostră îșl va spune cuventul in mod ofi
cial. Fiă-care să lucreze astfel oum îi dia
teză mintea, inima serbâscă și consciința 
de Sârb.

„Politih^ din Praga scrie : Durere, că 
a treout destul timp păn’ce națiunile ne
maghiare din Ungaria au ajuns la convin
gerea, că nu pot să se apere în potriva 
dușmanului îngâmfat, decâtdâcă vor proceda 
ou puteri unite, formând ele majoritatea 
poporațiunei statului. Maghiarul asupresce 
pe Români, Slavi și Germani cu aceeași 
lipsă de considerare și cu perseveranță. 
Este deci timpul suprem, să se gândescă 
la apărarea comună. Dorim din adâncul 
inimei, ca unirea între popârele nemaghiare 
din Ungaria să devină trup, chiar dâcă li
beralismul maghiar n’ar permite ținerea 
cogresului plănuit.

Guvernamentalul „Pești Hirlapu scrie 
între altele: Politica religiosă liberală a în
tărit unitatea națională. Procesele pornite 
contra agitatorilor au făcut inofensivi pe 
cei mai mari dintre ei. Acesta e politică 
coreotă. C’o mână zidim, ou alta ne apă
răm contra inimioilor. Acestă politică tre
bue urmată fără șovăire. Deci congresul 
celor trei naționalități trebue oprit. Chiar și 
apelul, care eovooă Congresul este punibil,

Begul Emin se întorsese și se bucură 
forte mult, că soția sa a devenit mai ve
selă și mai sănătosă. Nu-1 mai năcăjea cu 
caprițiurile ei. Emin era firesce mulțămit, 
deși nu-șl putea esplica causa aoestei schim
bări. Va fi făcut cunoscință cu femeile de 
pe aici, și oând femeile se pun la vorbă, 
sunt fericite.

— „Suleiko", dise el într’o 44 „trebue 
să mă duc erășl la moșiă, unde voiu sta vre-o 
4—5 4ile“.

Suleika îi săruta mâna, cj'când, că aș
teptă cu dor întorcerea sa.

Emin îșl aprinse ciubucul, încăleca și 
plecă la pas. Pârâul umflat de ploiă rupse 
podul, de aceea Emin îșl întorse calul și 
plecă cătră casă, cjicendu-șT, că a doua 4i 
va pune să repare podul. Acum se va 
culca așa de înoetișor, ca să nu audă Su
leika. De ce să scie ea, că s’a întors. Pote 
ar fi cerut să-i spună o poveste lungă și la 
acesta begul n’avea chef acum.

înaintea ușei Suleikei se poticni. 
Aceștia sunt nisce pantofi, îi pipăise cu 
mâna; cum vin ei aici? se întrebă el. Toc
mai voia să între în odaia Suleikei, der se 
gândi, că pantofii puteau să fiă ai unei fe

âr scopul congresului este contrar statului 
și constituției. ..

Din rândurile acestea ale fotei guver
namentale ungurescl apare, că guvernul 
și-ar fi schimbat gândul ou privire la Con
gres : ar avă intenția adecă să-l oprescă. 
In curând se va vede de cine va asoulta 
mai mult Bânffy et Comp: de „Pester 
Lloyd". care sorie pentru străinătate și 
oare pledâză pentru ținerea Congresului, 
ori de „Pești Hirlap", care soriind pentru 
șoviniștii unguri, cere oprirea lui?

Conferența interparlamentară.
D-l V. A. Urechiă publică în „Tri

buna" din Sibiiu următbrele:
Jurnalele maghiare oontinuă a spune 

verdl și uscate despre atitudinea viitore 
a parlamentarilor români la conferența in
terparlamentară din Bruxella. „Magyaror- 
szag" mai recent editâză din nou neade
vărul, că noi deputății și senatorii din gru
pul parlamentar român am fi făout, luna 
trecută, tot posibilul, ca cestiunea română 
să o aducem la ordinea d’lei la conferența 
dela Bruxella, dâr că acest punct s’a șters 
din program, fiind-oă s’au opus membrii 
germani, francași, englesl și elvețieni.

Câte vorbe atâtea scornituri.
Noi n’am cerut înscrierea în progra

mul conferenței dela Bruxella din August 
viitor a oestiunii române, și nici a celei a 
naționalităților in abstracto ; și:

Germanii, Francesii, Englesii și Elve
țienii n’au avut la ce să se opună.

Mai adauge același jurnal, că d-l V. 
A. Urechiă îșl va reînoi propunerea și că 
„e posibil der, că el îșl va ajunge sco
pul"...

D-l V. A. Urechiă — decă sănătatea 
forte sdruncinată îi va permite să mărgă la 
Bruxella,—nu va reînoi asemenea propunere, 
ce u’a făcut nici când, Dâr deorece Ma
ghiarii pretind, că au în favorul lor pe 
Germani, FranoesI, Englesl, Elvețieni, ce 
logică este aceea a lor de a declara, că d-l
V. A. Urechiă va isbuti să-și trâcă propu
nerea ?!

Atât de puțin mergem noi Românii 
să punem cestiunea la oonferența din Bru
xella, că noi nici nu o să mergem decât 
în forte restrins număr. A! der ori câți vom 
fi acolo, de una îi asigurăm pe colegii noș
tri unguri din conferență, că noi nu avem 
nevoiă să studiăm la ultimul moment, ca 
d 1 Apponyi, cestiunea, ce ar cerca ei să 
agite, căci o eunoscem deplin și că vor 
plăti scump victoria ce — cu ajutorul in- 
tervențiunii guvernului austro-maghiar — 
speră a ave contra nostră și contra ami
cilor noștri.

Noi Românii nu mergem să majori- 
săm conferența cu numărul, ci să-i spunem 
modești și firml, că la Budapesta vom merge 
ori când ultă-dată, dâr nu în 1896. Moti- 

mei străine, care dintr’un motiv âre-oare 
fu silită să înopteze la Suleika. In acest 
cas pantofii de afară întârdiă intrarea în 
harem. El intră în camera sa, care era ve
cină cu haremul, se întinse pe divan, ca 
să dormă.

Somnul îi fu neliniștit. II turburau 
daraverile dela moșiă și presența pantofi
lor. Fel de fel de bănuell îi treceau prin 
minte.

Atunci audi vocea Suleikei și apoi o 
altă vooe...

Turbat de măniă sări Emin de pe 
divan, smulse de pe părete hangerul și nă
văli în camera ei...

— Allah either... La Illah il l'Allah\ ră
sună vocea Muezinului, care chiăma pe 
credincioși la rugăciune, ca să mulță- 
mescă lui D-deu, că au petreout o nopte 
în pace.

*
In aceeași di se anunță la coman

dantul militar al pieței un turc. „Astă 
nopte am ucis un oficer în casa mea. Po
runciți să se ducă cadavrul de acolo!“

Ucu. 

vele? — De vor ave colegii unguri itnpr 
dența să propună — fiă și în numele gu
vernului unguresc — Budapesta pentru se
diul conferenței din 1896, vom arăta „per 
longum et per latum" pentru ce motive 
noi Românii nu putem merge la serbarea 
oomemorativă a invasiunii lui Arpăd.

Sapienti sat!
V. A. Urechiă.

Bulgaria.
Stările din principatul bulgar nu sunt 

de loc de natură liniștitore. Fiă-care di îșl 
are partea ei însemnată în evenimente, 
oarl cu drept cuvent preooupă întrâgă opi
nia publică europenă. Dăm aici pe scurt 
soirile mai nouă referitore la aceste eveni
mente.

Sofia, 28 Iulie.
„Agenția Balcanică" anunță, că pe 

ieri, înainte de amâdl, poporațiunea a fost 
invitată, prin placate, să participe la un 
requiem în biserica catedrală, ținut în amin
tirea victimelor procesului Belcev. In bi
serică s’a înfățișat o mare mulțime de po
por din tote clasele. După serviciul divin 
au eșit în cimiter, unde încă s’au făcut ru
găciuni la mormintele lui Milanov, Gheor- 
ghiev, Popov și Carghiulov. Dintre vorbiri 
a făcut mare sensație discursul lui Stanciev, 
în care a blamat pe Stambulow „călăul oe- 
lor patru martiri ai poporului". El a espri
mat ouvinte de omagii față de „martiri" 
și a lăudat guvernul, oare urmeză politioa 
apropierei de Rusia. Mulțimea a voit apoi 
să însceneze o demonstrația la mormântul 
lui Stambulow, insă în urma repețitelor 
rugărl ale poliției, ea a renunțat la acest 
plan.

Sofia, 29 Iulie.
ErI stradele au fost cutrierate de mai 

mult de 4000 de omeni, purtând înaintea 
lor portretele celor dintâiu trei ofițeri ruși, 
cari au căcjut în Macedonia. Convoiul cânta 
cântece de libertate și oratorii au apateo- 
sat revoluția macedonână. Kitanciev, cu
noscut caravelovist a țiDut un discurs dina
intea palatului princiar, în care a dis și 
următorele: „Libertatea cere jertfe. Bul
garii sunt gata a-le aduoe. Nime nu va pută 
rețină răscola, și noi cu toții murim bucuros 
pentru libertatea Macedoniei". Sub tot de
cursul demonstrației se audiau strigăte de: 
„ Trăăscă revoluțiunea! u

Belgrad, 28 Iulie.
Soirile sosite aici din Bulgaria produc 

îngrijiri. In Belgrad se consideră raportu
rile, ca și când ar fi eșit din văgașul nor
mal, și se crede, că în scurt timp cabine- 
tul-Stoilov va ajunge în posițiunea, când 
nu se va mai pută susțină. Mai ales în Bel
grad esistă temerea, că desfășurarea rapor
turilor bulgare amenință pacea Peninsulei- 
balcanice și pote duce pe Serbia în încurcături. 
Intre Șerbi și Bulgari esistă un fel de emu- 
lațiune, ca urmare a amintirilor dela Sliv- 
nița, și încercarea din urmă a Bulgarilor 
de-a esploata esclusiv pentru ei resolvarea 
cestiunei macedonene, a ațîțat și mai mult 
emulația națională dintre Sârbi și Bulgari. 
Sârbii cu tote acestea sunt neliniștiți, fiind
că se tem de-o reacțiune, care periclitâză 
pacea în Peninsula-balcanieă, decă Europa 
nu va interveni la timp.

*
In decursul timpului, cât l’a petrecut 

deputațiunea bulgară în Moscva, unul din
tre fruntașii deputațiunei, Theodorov, preșe
dintele Sobraniei, a avut un interwiev cu 
redactorul foii „Mosltovsltija Wjedomosti“, 
interwiew, care s’a învârtit cu deosebire în 
jurul recunâsoerei principelui Ferdinand din 
partea Rusiei. Theodorow a vorbit forte 
însuflețit despre actualul principe Ferdinand 
spunând, că el doresce apropierea de Rusia. 
Intre altele a <4is: De când cu mdrtea lui 
Stambulow, principele s’a convins, că Bul
garia nu pâte esistă fără de Rusia. Un an 
întreg s’a ooupat principele cu acest lucru 
și acum e gata să aducă orl-ce jertfă pen
tru ajungerea lui.

Redactorul amintitei foi rusesc! adause, 
că Ferdinand domnesce ilegal și că Rusia 
nu-1 va recunosce.
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— Și pentru ce să nu-1 recunosoă Ru
sia — 4ise președintele Sobraniei. — Lui 
Ferdinand ’i zac la inimă prosperarea și 
interesele vitali ale Bulgariei. Pănă aoum 
principele a stat sub puterea lui Stambu- 
low, care s’a declarat de cel mai mare 
dușman al apropierii de Rusia, âr acum 
principele va asculta de noi. L’am studiat 
într’un an întreg, și am ajuns la convin
gerea, că e pentru amiciția cu Rusia.

— Și cine stă bun pentru aceea, că 
nu va răsări un alt Stambulow, care să în- 
fluințeze pe Bulgari și pe principe, — în
treba representantul lui „Mosk. Wjed."

— Peste putință — răspunse Theo- 
dorow. — Întreg poporul bulgar se însufie- 
țesce, ca unul, pentru idealul de a fi iertat 
din partea Rusiei, eliberatdrea nostră, și ni
meni nu se va opune apropierii de acâstă 
putere (Rusia).

— E aprope de necrecjut, ca într’un 
an să se potă sohimba așa de tare vederile 
unui prinț german ajuns la putere.

— Ferdinand e gata să-și' verse sân
gele pentru patria sa nouă. Foile fao apoi 
•zarvă cu totul fără temeiu, pe când prin
cipele doresee din totă inima să-și validi- 
teze puterea în sensul dorinței Rusiei. Că-i 
prinț german, nu are nimic de a faoe. Nu 
sunt ore cetățeni ruși de viță germană, 
cari fac nouei lor patrii cele mai escelente 
servicii ?

— Der el e catolic!
— Lucru firesc, ar fi mai bine să fiă 

ortodox. Insă atunci ar trebui să schimbăm 
constituția Bulgariei în sensul, ca principele 
ei se fiă toi-deuna numai ortodox. De alt
cum cine scie cum se vor mai desvolta lu
crurile. Principele nu e inimic al biserioei 
ortodoxe, din contră o sprijinesce. Abcji- 
cerea principelui ar causa mari încurcături 
Bulgariei și ar duce de bună semă la o 
•crisă. Battenberg a fost candidat de Rusia, 
.și acâsta totuși s’a întors mai târcjiu de 
cătră el. Ore ar fi consult să punem de 
nou un Battenberg pe tronul Bulgariei ? Nu 
clic, că principele să fiă recunoscut imediat, 
ci oă trebue așteptat, ca să ne convingem 
despre atitudinea lui; și decă se realiseză 
presupunerile nostre, numai atunci să ur
meze recunoscerea. Rusia să aștepte timpul, 
când Bulgaria îșl va pute oferi serviciele 
sale Rusiei. D-vostră nu vă mai cugetați 
;și la armata nostră de 200.000, care la un 
necaz ar trage mult în cumpănă?

— Ar fi fost posibil, ca Bulgarii să-și 
întorcă armele contra eliberatorei lor!

La acestea răspunse Theodorov ou în
suflețire : O, nicl-odată!

țliaristul rus mai întrebă de Theodo
rov că: este vre-un pact între Austro-Un- 
garia și Bulgaria cu privire la procurarea 
armelor Mannlicher dela numita monarchiă?

La acestă întrebare răspunse Theo- 
dorov: „Te împuternicesc să declari lumei, 

■ ca acesta este minoiună. La reîntorcere 
voiu interpela în aoestă privință, ca lumea 
să audă, că intre Bulgaria și monarhia ve
cină nu esistă nici un fel de legături de acest 
soiu. Acest luoru l’a scornit Stambulow nu
mai din speoulațiune. Dr. Mollow, care a 
fost președintele comisiunei parlamentare 
în contra lui Stambulow — pote adeveri.

La acestea răspunse Dr. Mollow: Stam
bulow și cu amicii lui intimi făcuseră pact 

. cu furnisorl austriac!, ca să pohă defrauda. 
S’a constatat, că mai bine de 12 milioue 
au ajuns în forma aoâsta pe manile lui Stam
bulow, despre lucru am mărturii. Mare pa
gubă, că întreprindătorul aoestor pactărl nu 
mai trăiesce, căci am fi fost în plăcuta po- 
sițiă a-1 prinde cu ocaua cea mică.

ȘiLEX
— 18 (30) Iulie.

Marele stat major al armatei române 
se ocupă cu multă activitate de marile ma
nevre, ce se vor țină în tâmna acesta în jurul 
Bucurescilor. Pentru acest scop mai mulțl 
oficerl fac recunoscerea zonei de teren, care 
nu are o întindere mai mică, ca 40 chi- 
lometri.

— o —
Principele Alexandru Bibescu a fost 

-decorat, de cătră președintele Republioei 

francase, cu crucea ordinului Legiunei de 
ondre, pentru meritele sale literare și ar
tistice.

—o—
Maghiarisarea — Americei. Năsdră- 

vanul, care a început grandiosa operă a ma- 
ghiarisărei Amerioei, este contele Ziohy 
Herman. El fusese înainte deputat dietal 
de partida kossuthistă și, prin urmare, un 
înflăcărat apostol al ideilor de maghiarisare. 
Negăsind însă în patria sa teren destul de 
priincios pentru încolțirea acestor idei, el 
și-a depus mandatul de deputat și a emigrat 
în America. S’a stabilit în New-York, unde 
șl-a început misia „apostolioă“ prin redac
tarea unui <jiar unguresc, întitulat f31«- 
gyar Hirad6'i. Bieții Americani vor fi acum 
nevoițl să învețe limba ungurâscă, oăcl 
altfel nu se vor pută lumina din acest diar. 
Slovacii, cari au emigrat tocmai pentru-ca 
să scape de ciuma maghiarisărei, de sigur 
nu-1 vor ceti, mai ales că ei îșl au aoolo 
(fiarele lor naționale, ăr Maghiari în Ame
rica sunt de tot prea puțini, piarul „pa
trioticului" conte va trebui așa-dăr să-și 
găsesoă cetitori între indigenii amerioanl. 
Așa s’a pus temelia maghiarisărei Ame
ricei. Făcut odată acest început, nu va fi 
greu de-a începe și ou maghiarisarea Afri- 
cei, Australiei și a celorlalte oontinente, ba 
Asia pote că pănă acum este și cucerită, 
oăcl aoolo trebue, oă a pus trăba la cale 
espedițiunea întreprinsă sub conducerea 
contelui Eugen Ziohy. Astfel ca mâne ne 
vom pomeni, că afară de Ardeal, Banat și 
Țâra ungurăsoă, întreg globul pământului 
va fi maghiarisat.

— o—
Monarchul și biserica încoronării din 

Budapesta. Foile unguresol aduo soirea, că 
Majestatea Sa monarchul a dat 25.000 fl. 
pentru lucrările biserioei de încoronare din 
Budapesta. Astfel se crede, că biserica va 
fi sfîrșită pănă la mileniu.

—o—
Mortea unui ambasador. Din Con- 

stantinopol se telegratieză, că ambasadorul 
italian Catalani ‘a murit alaltă-ierl dimineța 
în urma unui atao de apoplexiă.

—o—
0 operetă nouă. Renumitul componist 

Ioan Strauss a terminat o nouă operată, 
întitulată: „Wald-meister“.

Cursă de cai.
Regimentul de husari ces. și rog. 

Kaiser Nr. 1 a aranjat în 27 Iulie s. n., le 
ora 3 p. m., pe frumosul plaiu dintre 
Tohanul-veohiQ, Tohanul-nou și Sohodol, 
în ținutul Branului, o cursă de cai, al 
cărei program l’am anunțat deja.

Ca arbitrii au asistat domuii generali 
Polco, Fedra, colonelul Gâza, conte Pâlffy 
de Erdod, loan conte Nemeș, locotenent- 
colonel August Littke și atașatul militar 
german dela curtea română. Din partea 
garnisonei Brașovului au fost: D-l colonel 
de Wolny, Tomiciol, majorul Miskow și 
mai mult! alțl oficerl.

Cursa a fost destul de bine oercetată 
Inteligența română din Brașov și jur, cât 
și ospeții români de din-colo au fost în 
mare numâr representațl.

Totul a decurs conform programei, 
fără de nici un incident mai însemnat. Nu
mai la cursa a treia de venătâre a husari
lor, doi husari, la luarea unui obstacul, au 
căcjut de pe cai, Tămânend câte-va minute 
leșinați. N’au suferit înse răni grave.

PremiațI au fost următorii:
I. La alergarea cu obstacole de sto- 

bore: Premiul 1., Lctnt. Schimdt 2., Sublet. 
Gottesmann pe calul let. Aurel Horwath.

II. Steeple-ohase, alergare peste dife
rite abstacole (stobore, șanțuri etc.): Premiui 
1.)' sublet Gottesmann, 2.) Let. Desideriu 
de Horvath.

III. Vânătâre pentru husari: Premiul 
1. Escadronul al 31ea, 2. Escadronul al 
2-lea.

IV Mica Steeple-chese, pentru cai de 
oficerl, cădeți și voluntari: Premiul 1.) Că
pitan cav. de Waclavicek. 2.) Subloc. Tordai.

V. Vânătore pentru cai de charge i 

Premiul 1.) Lot. Sohmidt 2.) Subloc. Br. 
Watzdor.

VI. Steeple-ohase, pentru subofioerl: 
Premiul 1) plutonul de pionerl. 2) Esoadro- 
nul al 3-lea.

VII. Mare Steeple-chase pentru cai 
de ofioerl și cădeți: Premiul 1) al împăra
tului) 50 galb.) Căpitan Waolavicek. 2) 
Lot. de Tamory.

Festivitatea acâsta a câștigat mult și 
prin posițiunea deosebită și romantică a 
locului.

Planul de 10—16 km. □ este încun- 
giurat de cei mai frumoși munți ai măre
ților Carpațl, (pietra Craiului, Buceciti etc.)

Pănă și de ale stomacului am fost 
cât se pbte de strălucit provăcjuțl, oăcl D-l 
Eremias atât de bine s’a îngrijit de t6te, 
încât pare-că eram nu pe câmp, ci în pră
vălia D-lui din Brașov.

In sfîrșit amintesc, că acestă cursă 
de cai a fost una din cele mai frumose din 
câte le-am avut aid.

L.

Colonisârile dela Șermaș.
Șermaș, 25 Iul. n. 1895.

In 1893 se lățise vestea, oă marele 
domeniu dela Șermaș (pe Câmpiă, comit. 
Coșiocnei), ce fusese proprietatea contelui 
Teleki Sândor, are să se vâucjă. Locuitorii 
comunei însă, care pe atunci era o comună 
curat românescă, ou vre o 800 suflete, nu 
sciau despre asta nimic positiv. Vedeam 
numai câte un domn preâmblându-se pe 
culmile dâlurilor din hotar, âr în primă
vara anului trecut ne pomenim cu un in
giner trimis din partea statului, ou numele 
Csemeozky Pâl, oare începu să măsure ho
tarul. L’am întrebat, că oe va fi cu acest 
domeniu, er el ne spuse atunci, oă statul 
vre să aducă în Șermaș 190 coloniști ma
ghiari din comitatul Vesprimului, de religia 
reformată.

Aoest inginer, care se vedea a fi un 
bărbat ou bune simțiri, ne-a îndemnat să 
cerem și noi pământ. Am și mers numai 
decât la d-l advocat G. Tripon din Bis
trița, ca să ne facă o cerere, pe care apoi 
am și înaintat’o la ministeriu, der pănă adl 
n'am primit nici un rispuns.

S’a întâmplat apoi, că seoretarul mi
nisterial Dobokay, din Pesta veni la noi, 
cu care ocasiune poporul român din co
mună, prin o deputațiune de 5 membri, în 
frunte cu d-l preot local Constantin Rusu, 
l’a rugat să mijlocâsoă, ca să li-se împartă 
pământ și locuitorilor români, cari din moși 
și strămoși au cultivat acâstă moșiă cu su- 
dorea lor.

Numitul secretar ministerial ne-a asi
gurat, că cererea nostră va fi împlinită, âr 
în primă-vâra acestui an inginerul a și tăiat 
pe sâma nostră un loo de pășune de 90 
jugăre, în partea hotarului de oătră Vel- 
oheriu. De-asemenea d-lui preot Const. 
Rusu i-au dat. un loo cositor (rît) aflător 
lângă porțiunea canonică, în mărime de 
10 jugăre, înse nu pentru tot-diuna, ci nu
mai pănă când va afla de bine ministe- 
riul.*) Acum se vorbesce, că toți omenii 
săraci, cari nu au locuințe, vor căpăta 
câte 100 stânjinl loo de giădină în sat.

In primă-vara anului trecut, oât ce 
s’a dus zăpada, au fost aduși aici mulțime 
de muncitori din tote părțile, cari in scurt 
timp edificară 51 case, tâte din cărămidă 
arsă și nearsă. Ic aceste case au ernat 51 
familii de coloniști. In primă-vera acestui 
an din nou au sosit aici peste 150 de 
muncitori unguri din Oroshaza și Csaba, 
cum și vre-o 130 țigani cărămidari din Să- 
cuime și alte părți, apoi zidari, mâsarl și 
alțl măestri de tote nemurile, cari .ucreză 
în mare graba la zidirea caselor. Pănă 
aoum s’au construit în acest an peste 70 
case din vaioge și lemn.

Casele se edifică după plan, formând 
ulițe regulate. Biserica nâstră, șcâla nâs- 
tră, casele locuitorilor români, cu un ou-

*). Acesta este așa-deră un dar da- 
naic, analog cu faimosele „daruri" promise 
preoților români uniți din protopopiatul 
Zlatnet. — Red. — 

vânt satul întreg este și va fi încă și mai 
mult de tote părțile înoungiurat jur îm
prejur de casele ooloniștilor. Se vorbesce, 
că încă în aoest an se va edifica pentru 
ooloniștl o șodlă ungurâsoă cu patru classe, 
un „kisdedovo", apoi biserică, casă paro- 
chială, oasă comunală pentru notar etc. 
In ârna trecută li-s’a trimis ooloniștilor re
formați un 'învățător levit, care a ținut școlă 
cu copiii în sala cea mare a vechei ourțl 
pănă în 1 Iulie; el a format și un cor ou 
toți tinerii, de ambele sexe, producându-se 
binișor.

Cu un cuvânt, Șarmașul nu mai e 
astăcjl comuna românâscă de aoum doi ani. 
Clădirile vechi de pe domeniu parte sunt 
demolate, parte se vor demola; pretutin- 
denea se construesc case nouă și se fac 
schimbări mari. I. B.

SCIE1 ULTIME.
Budapesta, 29 Iulie. „Magyaror- 

szâg“ de adl publică următbrea scire: 
„Congresul naționalităților, care pe 
cum se scie este convocat pe 10 Au
gust în Budapesta, preocupă fărte 
seiios ministeriul de interne, în ale 
cărui cercuri s’a ivit și intenția de-a 
se opri. Dela fiândul acesta înse au 
renunțat și poliția de stat din Buda
pesta a primit ordinul se sciricescă 
numărul aproximativ al participan- 
ților la. congres, și proporțional cu 
acâsta se îa weswrj preventive pentru 
evitarea a ori-ce fel de scandal. Din cer
curile naționalităților suntem infor
mați, că scopul principal al congre
sului e, ca din incidentul conferenței 
interparlamentare naționalitățile să 
enunțe în capitala Ungariei, că sunt 
asuprite și despre acesta să trimită 
o declarațiune la Bruxella“.

Constantinopol, 29 Iulie. Rescu- 
lații din Macedonia au pus pe griji 
pe guvern. S’au chiămat sub arme 
3300 ămeni, mai ales din incidentul, 
că resculații au pus mâna pe orașul 
Melnik.

Londra, 29 Iulie. „Daily Chronicle* 
primesce o telegramă din Constan
tinopol, care spune, că orașul Melnitc 
a fost ocupat, după o luptă desperată, 
de cătră bandele bulgare. Răsculații au 
dărîmat edificiul poștei și telegrafului, 
precum și cartierul turcesc.

Jokohama, 29 Iulie. Dela isbuc- 
nirea colerei, în Japonia s’au ivit 
9000 cașuri de îmbolnăviri și peste 
5000 cașuri de decese.

DIVERSE.
O mică statistică. Guvernul Statelor 

Unite din America de Nord, a publicat nu 
de mult o statistică, din care ne putem 
face o ideă despre lățirea mișcării și suc
cesele femeilor din acel continent. Statis- 
tioa se repdrtă la anul 1890 îu asemănare 
cu anul 1870 cu privire la femeile ce au o 
ocupațiune independentă. Din acestă com- 
parațiuue reese pentru Amerioa de Nord, 
că au fost în anul :

Numerii aceștia nu prea trebuesc exe- 
getisațl, e destul de învederat că lumea 
nouâ întrece lumea veohe în tâtă privința.

1870 1890
Teatraliste......................... 692 3.949
Arohitecte........................ 1 22
Pictore și sculptore . . 412 10.810
Poete............................. 159 2.725
Preotese......................... 67 1.235
Dentiste......................... 24 337
Ingeniere......................... — 127
țhariste......................... 35 888
Doctore juris .... 5 208
Musicante......................... 5.755 34.518
Amploiate......................... 414 4.875
Doctore în medicină . . 527 4.555
Direotore de teatru . . 100 634
Comptabile ..... — 27.777
Scriitore........................ 8.016 64.048
Stenografiate și culegetdre

de litere . . . 7 21.185

Proprietar: Dr. Aur*el Murețîanu.
Redactor responsabil: firegorîu maior.
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„ALBINA»
INSTITUT DE CREDIT ȘI DEEC0N0J1IÎ

FILIALA BRAȘOV

DTilUBSCB depuneri spre fructificare J8 1310 4¥
netto, solviudă însăși darea de interese;

SCOHtBZâ polițe comerciale Cil 5 2 
JCCOfllâ împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari CU 6' o'.

credite în cont corrent condițiunl; 

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6° ol 

eră și mie ™aKJ: micile și hârtii âe vaiore 
indigene și străine, în specială de cele românescl; 

i“"“" cnjm, escompteza w 
pr^ cijgm dela efecte rome; 

încassan șl âfl 
i 111 comis» »«■“ însărcinări do lianca
8Z3 magazine și locuri libere de depou,

seu strada Gării IWr.
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieru de stată;

nnnn in calitatea sa ca representanță principală a so- nfpilfQ 
uUUU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU 

pentru asioffl jt vteîa “St s"e'parti-

Onorabilelor^ administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5° o ale „Albinei" 
ale eărorii cupone să reseumperă semestrului Iară, nici o 

rtetragere, și cari se află de veiuțare în eursul dilei a bursei 
din Budapesta, în piese de 500, 1OOO și 2000 de corone. 
Comparendu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totd dreptulâ, că 

Scrisurile fonciare „Albina" âe 5% 
suntu adi relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina" e garantată 
prin valorea celd puținii întreită a ipoteceloru pe ba^a cărora 
se esmitd, prin fondulu specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200;000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.
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Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potti cumpăra în librăria Nicolae Ciurcu.
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