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ilusiunea, ce și-o făcuse odinioră 
despre independența sa și a popo
rului bulgar.

care-1 va depărta tot mai mult de

Convertirea prințului Boris.
Multă vreme a șovăit princi

pele Ferdinand al Bulgariei de-a 
lua o decisiune în afacerea boteză- 
rei fîiului seu. a prinsului Boris, în 
religia ortodoxă.

A încercat tbte, ca se încun- 
giure acesta; a amânat de pe-o c|i 
pe alta răspunsul la cererile insis
tente ale guvernului și ale Sobra- 
niei bulgare și în cele din urmă a 
călătorit chiar la Roma, negreșit 
spre a arăta Papei, în ce situațiune 
critică și dificilă se află și că, cu 
totă alipirea sa la credința catolică, 
va trebui se cedeze postulatului po
porului bulgar, dăcă mai voesce să 
ședă pe tronul țerei și să conducă 
neturburat destinele ei.

Se asigură, că primirea sa în 
Vatican a fost puțin grațiosă și că 
după audiența, ce principele a avut’o 
la Papa, cardinalul Rampolla nu i-a 
făcut contra-visita obicinuită. Se vede 
der, că din acestă parte n’a primit 
nici cea mai mică încuragiare de 
a-și schimba gândul, cedând dorin
ței Bulgarilor.

întors acasă în Sofia, principele 
Ferdinand a fost pus prin declarația 
ministrului-președinte Stoilow, făcută 
în numele guvernului, în alternativa, 
ca său să se învoescă la botezul 
principelui Boris în religia ortodoxă, 
său să provoce o crisă, care ar fi 
putut deveni fatală în consecențele 
ei pentru dinastia lui.

Principele de Coburg a ales mo
dalitatea dintâiti, cea mai oportună 
și, precum se anunță acuma din ca
pitala bulgară, s’a învoit, ca fiul său 
să trăcă la legea răsăritănă.

Acăstă învoire se c|ice, că a ur
mat după multe și lungi conferențe 
ale principelui cu miniștri, cari i-au 
spus clar și lămurit, că nu mai pot 
lua răspunderea pentru urmări, dăcă 
se va mai trăgăni acăsta cestiune,

TVoua votare. Ia fine a fost împli
nită dorința d-lui Luoaoiu. Membrii comi
tetului, oei mai de aprăpe interesați în 
cârta iscată asupra proprietății „Tribunei44 
și a „Institutului tipografic14, s’au întrunit 
— preoum ni-se comunică — în filele pre- 
mergătăre din nou în Sibiiu și au tranșat 
deooamdată afacerea. Au fost aprobați pașii 
întrepinșl de d-l Dr. Rațiu, ou 11 voturi 
contra 5 (ale d-lor N. Cristea, care ficea 
că se retrage, Dr. Barcian și Comșa, cari 
și-au fost dat demisiunea, apoi Dr. V. Lu- 
caciu, și în fine Suciu din Arad). S’a decis 
ca demisionarea lui T. L. Albini și G. Bog- 
dan-Duică să fiă irevocabilă, Ar Russu~Și- 
rianu fu lăsat la discreția președintelui să’l 
primâsoă deoă vrea, după ce va fi făcut 
retractări cuvenite în publio.

Cum vedem așaderă „deolarările44 pă
rintelui Lucaciu, făcute prin „Voința Na
țională14, n’au avut norooul de a fi „sanc
ționate14 de marea majoritate a celor șăse- 
spre-c|ece. *

Tot-odată ni-se împărtășesce, că în 
cele din urmă d-1 T. L. Albini s’a vădut 
constrîns să dea act notarial pentru trans
miterea proprietății asupra celor în drept 
și pentru sistarea procesului intentat la tri
bunalul reg. din Sibiiu, cu tăte că în apel 
tacsa atitudinea d-lui Rațiu de „soandali- 
sătore14 și afirma, că el (Albini) a plătit.

*
„Tribuna*  de a<Șl publică la loo de 

frunte următorul ooinunicat:

ce a devenit vitală pentru dinastia 
bulgară.

E vorba, ca să apară o procla- 
mațiă a principelui cătră poporul 
bulgar din acest incident și putem 
se ‘fim curioși întru câtva de cu
prinsul ei, căci după atâtea lupte și 
sbuciumări, el va desluși noua fașă, 
în care a intrat, prin acea conce
siune, politica principelui bulgar față 
cu Drotectorul rusesc, care a stăruit 
așa de mult în cestiunea convertirei 
prințului Boris.

De sigur, că la Petersburg în
voirea dată de cătră principele de 
Coburg va fi privită ca începutul 
capitulărei definitive a lui dinaintea 
voinței Țarului tuturor Rușilor.

Politica rusescă a adoptat față 
cu Bulgaria metoda, de-a procede 
încet, der fără cruțare, avend ca 
țintă subjugarea ei într’un mod său 
altul.

Incidentul din cestiune. deși a- 
pare în sine mai puțin însemnat, va 
fi considerat de cătră adepții poli
ticei rusesc! din Bulgaria ca o în
vingere a tendințelor și aspirațiuni- 
lor lor, ce se resumă în cuvintele: 
„împăcarea Rusiei!“

Multe va trebui să mai facă 
principele Ferdinand, multe decisiuni 
va trebui să mai ia și la multe lupte 
și sbuciumărl interne morale va mai 
fi espus, pănă când îi va succede a 
dobendi deplina iertare a Țarului.

Nu numai odată își va fi adus 
aminte principele bulgar de acel 
timp, când avea în fruntea guver
nului pe Stambulow, care cu ener
gia și cutezarea sa a sciut să-l fe- 
râscă de multe neplăceri și umiliri 
față cu neînduplecatul liberator-pro
tector dela măcjă-nbpte.

Der acele timpuri au dispărut 
și astăcji prințul Ferdinand de Co
burg a trecut peste răspântia și a 
pornit pe drumul, ce pote se-i câș
tige grația stăpânitorului rusesc, der

„Aflăm cu bucuriă, că cestiunea, care 
atâta timp a ținut în agitație opinia pu
blică românescă: proprietatea „Institutului 
tipografic14 și a fiarelor „Tribuna44 și „Fâia 
Poporului44 s’a resolvat favorabil prin cei 
mai competențl fruntași ai noștri.

Averea din cestiune a revenit în totă 
forma adevăraților proprietari. Astfel ț-i 
crisa ce a erupt și durat atâta timp se 
consideră de sfîrșită44.

CRONICA POLITICA.
— 23 Ianuarie.

Din Budapesta se depeșâză, oă erl 
s’au reînceput pertractările în cestiunea 
pactului. Primă ședință s’a ținut în pala
tul ministrului-președinte ungar, și au luat 
parte la ea următorii miniștri auetriaol și 
ungari: Badem, Bilinski, Glans, Ledebur. 
Goluchowski, Banffy, Lukacs și Daniel.

*
Revista „ Ostdeutsche Rundschau* * în

tr’un articol întitulat „Maghiarism și ger
manism44, vorbesce despre posiția și stares 
în care se află Germanii și Sașii din Un
garia, ficend, că fiă-care German trebue s{ 
roșăscă de rușine în fața constatărei, că 
Germanii din Ungaria au putut să fiă des- 
naționalisațl cu totul. Amintesce mai de
parte despre broșura profesorului Dr. Sepț 
din Miiuchen, în care ăcesta vorbesce des 
pre raportul dintre Germani și Maghiar 
și afirmă, oă Ungaria are de-a mulțu
mi cultura ei Germanilor. Ou tote aces 
tea însă cu durere trebue să ' consta 
te Dr. Sepp, că Germanii din Ungarii 
ău ajuns acuma așa de departe, încât ci 
timbru de 50 or. dmtr’un Osterhaus st 
face Eszterhazi, din Neumann—Nemenyi 
din Goldmann —Goldonyi etc,*

In dieta din ăst an a Behemiei s’ 
hotărît așternerea unei adrese cătră coronă 
în care împăratul este rugat a-se încoron 
ca rege al Bohemiei. In acea adresă, — dup 
ce se face istoricul desvoltării regatult 
boem si rescriptul împărătesc pe la 1873 
în care împăratul declara, că este gat 
a-se încorona ca rege al Boemiei — cor 
stituția actuală din Austria e timbrată c 
nedreptate crudă, contra drepturilor și pre 
tensiunilor oehice. „Pe pământul vechiu, it 
loric al acestei țări, se fice mai depart 
în adresă, in munca comună pentru înflc 
rirea și prosperarea țărilor Coronei cehi 
s’ar găsi posibilitatea de împăcare intre ce 
done națiuni (germană și boemă), împăcare 
pe cere dieta Boemiei o doresce cu tot 
căldura și în mod cât se pote de stăruito 
Căci centralismul e acela, care a făcut c 
lupta națională să ajungă în actuala i

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Namman Abbas.
De C, Tanera.

(Urmare).

Namman continuă apoi tot în ton 
vehement:

— „Iți void spune: Tu esol în casa 
bărbatului, pe al cărui tată, trei frați mai 
bătrâni și două surori i au ucis Selim Bai
rakdar; pe a cărui mamă însu-șl turbatul 
a aruncat’o în șanțul adânc al citadelei 
din Damasc, de unde numai din întâmplare 
a scăpat ou viâță. EscI în casa bărbatului, 
care a jurat răsbunare, și dela oare, după 
datină străbună, toți Maroniții sșteptă să 
răsbune cu sânge faptele ucigătorului de 
Creștini Selim Bairakdar, care este tatăl 
tău. Sortea ta nenorocită te-a dus în o 
astfel de oasă!“

El făcu aoum o pausă, și ou o durere 
nebună îsl apăsa mâna pe ochi.

De-odată se ivi vieță în trupul amor
țit al Dilrubei.

Ea lunecă de pe scaun, căfii la pă
mânt înaintea lui, îi cuprinse genunchii și 
îl ruga cu voce tremurândă:

— „Omoră-mă Namman. Sângele po
rumbiței se espieze faptele vulturului.44

El nu o ridica de jos, dâr niol nu o 
împinse dela sine.

— „Dâcă te-așl putea omori, ași 
face-o, pentru de-ai nimici aceea, ce el are 
mai scump pe lume. Dârte iubesc. Toomai 
acuma, când trebue să te dau afară din 
casă, pe care voiam s’o străform într’un 
templu de iubire pentru tine, vrâu să aufi 
și să șeii, că eu te-așl fi purtat pe mâni, 
te-așl fi adorat. Am fi fost atât de ferioițl, 
ca și cum n’au mai fi putut să fiă alțl doi 
ămenl pe lume. Și acum, totul, totul s’a 
finit. PărăsescemI imediat oasa, și te în- 
tărce la Damasc. Spune tatălui tău, oă oea 
mai tîuără odraslă a familiei Abbas a scă
pat eu viăfa din infiorătorea nopte dela 9 
Iulie 1860, și că nu mai are alt gând, de- 
oât ca se răsbune membri uciși ai familiei 
sale. ț)i și nopte să se aștepte la acăsta, 
și când îl va nimeri glonțul meu, atunci 
să-și aducă aminte de acel copil, pe oare 
l’a arunoat el cu mânile sale în flăcări, 
care însă a scăpat ca prin minune și a ră
mas în viâță.44

Dilruba căfii jos ca leșinată, el însă 
nu mai privi la ea, oi alerga prin grădină 

în casă și dete ordinul să se pregătescă 
totul pentru plecarea imediată a Turooicei.

Cu mare spaimă asculta dbmna Abbas 
tonul aspru al vocei Aiului său și ordinele 
sale stricte. Ea păși spre Namman și îl în
treba cu frioă:

— „Așa dăr nu s’au înțeles inimile 
vostre ?“

— „Inimile nostre?44 repeta el cu 
voce ca de ghiâță, „Despre inimile năstre 
nici n’a mai fost vorbă. Dăoă vei aufi nu
mele ei, vei prioepe totul. Ea este fiioa lui 
Selim Bairakadar.44

— „Ce fiel tu? Fiica aceluia, oare 
mi-a ucis soțul meu, copiii mei?14

— „Da, a aceluia.44
— „Este ou neputință. Pe aoela l’a 

osândit la mărte judeoata internațională. 
El dor a foBt împușoat de-odată cu Achmed 
Pașa!“

— „Nu. Ce am refăcut pănă acum, 
trebue să-ți spun. Lui Selim Bairakdar îi 
succese să soape din mânile oștașilor fran- 
oesi și se refugiase la Kandia. Aoolo stete 
el ascuns, păn’ce se încheiară cercetările 
și se curmară pedepsele pentru masacră
rile Creștinilor din Damasc, și trupele fran- 

oese se retraseră din Siria. In luptele Tu 
oilor contra Creștinilor răsculațl din Kai 
dia își câștigă mai apoi mari merite si 1 
grațiat, cu atât mai ușor, cu oât Sultani 
Abdul Medschid dispuse pedepsirea uoigj 
șilor din Damasc numai sub presiunea pi 
terilor europene. Mai târfiu, sub Sultan 
Abdul Azis, fu numit Selim Bairakda 
Mudir (primar) în Kandia, apoi Kaimaka, 
(prefeot) in Hauran. Aoum aud, că el 
avansat la rangul de Mutessarif (guverne 
a fost distins cu titlul de Pașă (general) 
a fost transferat la Damasc. A sosit de 
momentul, mamă, în care el nu va m 
scăpa de pedăpsa oe-o merită. Deja i 
mult am hotărît împreună cu mai mu 
MaronițI, pe ale căror familii le-au omoi 
bandele lui atunoia, ca să ne răsbună: 
Glonțul meu va fi acela, care va sflede 
inima cumplitului și sălbatioului Mute 
sari f.14

— „Dâr uiți, că este inima tatăl 
Dilrubei 1“

— „Da, mamă; vreu, trebue să u 
Este adevărat, că eu chiar acuma, oâ 
pierd pe Dilruba, simț, oă o iubesc nesp 
de mult. Dăr sortea fatală n’o pote schim 
nimeni, nici tu și nici eu. Cu Dilruba mi- 
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formă: nisuințele după hegemonia națio
nală și lupta pentru drepturile poporelor44. 
Adresa sfârșesoe în următorul mod: „Intru 
strălucirea și gloria tronului Maiestății 
Vostre, întru puterea și însemnătatea mo- 
narchiei, pentru bunăstarea și fericirea ță
rilor Coronei oehioe și a ambelor națiuni 
ce o looueso, — dieta regatului boem se 
îndrâptă eătră înțelepciunea și simțul de 
dreptate al Majestății Vostre cu rugămintea 
cea mai umilită, ca Maiestatea Vostră să 
bine-voesoă a da țărilor Coronei boeme ve
chile lor drepturi neprescriptibile la inde
pendența lor legislativă și administrativă 
și ooronei Sf. Vențeslav vechia ei glorie, 
pentru-oa astfel țările acestei corone, feri
cite și mulțămite, să pâtă înflori și pros
pera întru propria lor onore și întru apă
rarea solidă a preinaltei dinastii și a tro
nului Maiestății Vostre44.

*
In cercurile diplomatice din Constan- 

tinopol se afirmă, că, cu tâte că nu esista 
pănă acum o alianță formală între Rusia 
și Turcia, totuși în timpul din urmă aceste 
două puteri s'au apropiat forte mult de olaltă. 
Motivul principal al acestei apropieri ar fi 
împrejurarea, că Sultanul cu diferite ooa- 
siunl s’a convins despre simpatia actualului 
domnitor al Rusiei. Se dice, că influența 
Rusiei la Pârtă este mai puternică astăcjl, 
decât chiar și în cei din urmă ani ai dom
niei Sultanului Abdul Aziz, când afacerile 
esterne ale imperiului turcesc erau așa di- 
cend dirigiate de generalul Ignatiew. Mai 
departe se afirmă, că Anglia șl-a pierdut 
apr ope cu deseverșire influența in Gonstanti- 
nopol, și cercurile oficiâse turoesol observă 
cea mai rece atitudine față cu represen- 
tanții Angliei in Stambul.

PoBățiă de stat.
Comitetul administrativ al Clușiului 

în adunarea sa din dilele acestea a hotă- 
rît, să înainteze o adresă cătră dietă, în 
care să câră trecerea poliției in mânile 
statului. Idea în sine nu este nouă, căoi 
dorința de-a pune și autoritățile poliție- 
nescl la disposiția și sub puterea discre
ționară a fișpanilor și a celorlalte organe 
ale guvernului, s’a amjit de repețite-orl din 
partea „patrioților44 dela oârmă. Nici nu e 
mirare, căci trecând și poliția în mâna 
statului, lichelele guvernamentale ar ave 
în mână ou un mijloc de căpătuire mai 
mult, fiind-că atunci fișpanii ar avă drep
tul de-a numi în posturile polițienesc! pe 
cine ar vrâ ei.

Mai de mirat este însă „motivul*,  care 
i-a îndemnat pe „patrioții44 dela Clușiu să 
aducă hotărîrea de mai sus. S’a întâmplat 
adecă, că isbuonind în timpul din urmă un 
foc la Clușiu, căpitanul de poliția, cum se 
cjice, s’ar fi presentat târdiu la locul cu 
primejdie.

duce totă fericirea vieții; o lovitură gro
zavă acesta. A abijice de a-mă răsbuna 
asupra lui Selim Bairakdar ar însâmna pier
derea onârei mele, și asta e cu neputință. 
Fără de fericirea dragostei pâte trăi un 
bărbat, fără de onore însă nu44.

Domna Abbas îșl cunosoea fiiul; soia 
oe vederi are Maronitul nobil și fălos; scia, 
că aci nu mai eeistă nici o mântuire.

In momentul acesta stetea gata de 
pleoare trăsura, care avea să ducă pe Dil- 
ruba la Damasc. Namman împărtăși încă 
câte-va ordine, oa să se faoă călătoria în 
mod cât să pote de comod și oruțător 
pentru tînăra Turcoică. Apoi se retrase în 
odaia sa.

Ddmna Abbas merse să oaute pe tî
năra și nefericita Turcoică. Acesta abia ți- 
nându-se pe picure se întorsese din foișor 
în odaia ei, se îmbrăcase în vestmintele de 
călătoria, și aștepta acum să vină cine-va 
și s’o oheme la trăsură. O servitore îi pa- 
chetâ obiectele ce le avea.

Tăcând, întră în odaiă mama lui Ab
bas, se apropia de tînăra fată, pe oare o 
iubea atât de mult, și luând oapul Dilrubei 
în mânile sale, începu a adia părul sărma
nei nenorocite. Dilruba nu se mișca, ci 

După preceptele minții sănătosă și 
după praxa obioinuită în tâtă lnmea oivili- 
sată, într’un asemenea cas, logio și con- 
secuent ar fi fost, ca funcționarul cu pri- 
oina să fiă mustrat, ori chiar și pedepsit 
pentru întârdierea comisă.

Clușenii însă n’au făcut așa. Ei, cum 
se esprimă o foiă oposițională clușiană, 
s’au ridicat mai pe sus de legile înbătrâ- 
nite ale logicei, și, în loc de a-și întârce 
privirea asupra funcționarului învinovățit 
pentru negiigență, ei au găsit acest inci
dent bine venit pentru a cere grabnica tre
cere a poliției în manile statului, în timp 
ce pe funcționarul cu pricina l’au dat cu 
totul uitărei.

Așa merg tote în statul nostru. Des- 
poții dela putere se folosesc de tote protes
tele și ooasiunile pentru a centralisa ofi
ciile și tâtă viâța publică a cetățenilor, din 
care vor să facă un monopol al lor.

Instrucțiunea publică trebue luată din 
mânile confesiunilor și predată în manile 
statului, căci confesiunile sunt „nepatriotice“, 
administrația comitatelor este și ea un isvor 
al multor abusuri și fărădelegi, trebue 
deci trecută în mânile statului; tot astfel 
se tractâză de treoerea în mâna statului a 
hig’enei veterinare, a teatrelor etc. etc.

Pretextele, sub cari se ascunde acâstă 
tendință de centralisare, sunt diferite, — 
scopul însă e numai unul : de-a monopo
lies totul în favorul guvernului și de a-1 
investi pe acesta cu drepturi și cu putere 
discreționară asupra cetățenilor.

Și Ungurii, amețiți de gărgăunii ma- 
ghiarisărei, ale oăreia interese cred a-le 
promova prin acâstă tendință, nu vor să 
înțelâgă, că lupta spre oentralisare duce în 
mod direct la sugrumarea libertății și inau
gurarea despotismului, care de-altmintrelea 
și pănă acum a prins rădăcini destul de 
afunde în „liberala Ungariă44.

îndreptar în causa dărilor directe 
ale statului. In vederea pregătirilor pentru 
aruncul dărilor directe de stat pe anii 1896, 
1897 și 1898. Escelența Sa Metropolitul Dr. 
Mihali a publicat un „Indrepturiu in causa 
dărilor directe de stat pe partea oficiilor pa- 
rochiale gr. cat. ain Archidiecesa de Alba- 
Iulia și Făgăraș*.  Acest „îndreptar44 este 
scris în interesul clerului, al bisericelor și 
șoâlelor din archidiecesă, el însă este un po- 
vățuitor de neprețuit folos pentru orl-ce 
contribuabil, dâr mai ales pentru popor, 
care este atât de neprientat în oestiunea 
dărilor, atât de vitală pentru el. In aoest 
„îndreptar44, care conține 39 pag. și s’a 
trimis în formă de circulară tuturor preo
ților din archidiecesa Blașiului, se dau in
strucțiuni amănunțite cu privire la modul, 
cum sunt a-se face fasiunile pentru dare 

eto. La finea brosurei, datată din ședința 
consistoriului archiepiscopesc și subscrisă: 
„bine-voitor Victor m. p. Arohiepiscopeso 
și Metropolis se recomandă preoțimei a 
oonsulta și manualul d-lui Georgw Pop, 
consiliar financiar, despre care manual 
<jioe, că n’are să lipsâscă din cancelariile 
protopopilor, „de cum-va doresc să-și îm- 
plineseă oficiul împreunat cu grea respon
sabilitate, și decă voeso să scape averile 
nemișcătâre de sarcine nelegale44 eto.

— o—
Telefon între BucurescI și Solia. Vi

neri s’a făcut prima convorbire între Bu
curescI și Sofia. Esperiența, cum spun foile 
bucuresoene, a dat resultate fârte bune.

—o—
„0 școlă catolică jidovisatore44. Din 

Rozsahegy ’i-se scrie sub acest titlu lui 
„Alkotmâny44 : „Tinerimea dela gimnas:ul 
catolio de aici va a.rangia o petrecere în 
8 Februarie va să cjică Sâmbătă sâra, când 
adecă nu este șabes, Astfel s’a ținut sâmă, 
ca Jidanii să nu fiă vătămați în sentimen
tul lor religios, der de aceea, că studenții 
creștini în dimineța următore vor prăsnui 
cjiua Duminecei prtntr’un somn adânc, n’a 
prea ținut sâmă comitetul arangiatar. E 
bătător la ochi, că în invitări .s’a lăsat 
afară caracterul catolic al gimnasiului, pen
tru oa nu cumva domnii și domnișorele 
jidovoice șă se pună din causa asta în 
grevă față cu petrecerea44...

Concert telefonic în Bucuresci. Vi
neri sera s’a dat — scrie „Ziua44—la tele
graful central, un Concert telefonio, în sala 
telefonelor. S’au făcut nisee înoercărl pre
liminare, cum se aud vocile, instrumentele, 
cântecile etc. In aoest soop au fost des
chise tote liniile telafonioe din capitală cu 
clubul Tinerimea, gara de Nord, biroul 
technio, etc., precum și cu toți abonații. 
De-asemenea linia telefonică din provinoiă 
a fost lăsată liberă, așa oă s’a putut con
stata mai peste tot looul reușita deplină a 
tuturor instaiațiuniior. Audiția a fost mi
nunată și succesul deplin. S’au esecutat de 
uo grup de telegrafiștl, organisați în or
chestră diferite cântece instrumentale și 
vocale, cari se transmiteau în mod escesiv 
de clar și de distinct prin telefon. Vocea 
umană se aude mai bine și mai plăout din 
tote ; în al doilea rând vidra și flautul. 
Pianul însă mai rău... Concertul a început 
la ora 9. S’au eseoutat succesiv: „Deș- 
tâptă-te Române14, Romanța „Margareta44 
și: „StI tu,44 diferite bucăți din Boocacio 
și Voevodul Țiganilor, din Luo'a, Mândru- 
lița dela munte, eto. Reușita audițiunei 
provoca pe fiă-ce moment un entusiasm 
nespus pe liniă. Toți s’au buourat de aoest 
succes și mai ales amploiații teohnicl, 
cari și-au văcjut munca lor stăruităre înou- 
nunată de o deplină reușită.

— o—

Escroc francos în Bucuresci. Poliția 
Capitalei române urmăresce pe un esoroo 
Henri Garnier, care a furat din Paris suma 
de 2 miliâne lei dela o mare bancă de ore- 
dit, și despre care se crede, că s’a refugiat 
în România. Poliția din Paris a anun'țat 
poliției româue, că va da un premiu de 
15.000 lei aceluia care va descoperi pe acest 
mare esoroc.

Foștii grănițeri români din Bănat 
și pădurile lor.

D-l inginer forestier N. R. Dani- 
lescu din Bucuresci ne trimite un in
teresant tractat, ce l’a publicat în 
curend într’o revistă specialistă din 
capitala română („Revista Păduri
lor44), în care, pe I asa datelor ori
ginale, ce le-a primit, face istoricul 
înființării și organisării foștilor gră- 
nițerl din Bănat și descrie apoi cu 
deamenuntul starea pădurilor lor în
semnate, organisația scdlelor silvice, 
esploatarea pădurilor etc.

Deși mare parte din aceste date 
sunt deja cunoscute, aflăm de bine 
a reproduce din amintitul tractat 
părțile principale, având în vedere 
că și la noi în Ardeal este încă 
puțin cunoscută organisația așa nu
mitelor fonduri grănițăresci bănă
țene.

In introducere se arată importanța ce 
o au pădurile, ca UDa din principalele ra
muri ale bogăției poporelor, și se arată, oă 
Românii dw Austro-Ungaria posed teritorii 
împădurite destul de însemnate. Lăsând deo- 
oamdată la o parte pădurile partioulare ale 
proprietarilor mici și referi ndti-se numai la 
acele ale marilor proprietari, ale stabili
mentelor de utilitate publică, ale corpora- 
țiunilor, societăților, comunelor, bisericelor 
româuescl și ale foștilor grănițerl, autorul 
găsesoe, în Buoovma, Transilvania, Bănat, 
Maramureș etc. totuși o suprafață împădu
rită, care este cel mai puțin egală, decă 
nu chiar superiors aoeleia din regatul 
român.

Autorul se încârcă apoi a da o ideiă 
despre bogăția foreetiară a foștilor grăni- 
țeri români din Bănat, lăsând să premergă 
următârele date despre înființarea și orga- 
nisarea lor:

I. Motivele și data înființării regimen
telor de grănițeri români. — Iu seoolul tre 
cut Turcii erau tari și răsboiniol, și făceau 
adese-orl incursiuni în imperiul vecin al 
Austriei. Pentru stăvilirea năvălirilor tur- 
ce8ol, baronul Adolf Buoow, comandantul 
Transilvaniei, propuse împărătesei Maria 
Teresia, la anul 1761, ca să înființeze ar
mata grănițerescă în lungul fruntariei aus
triaca despre Turcia.

țiis și făout. Impărătâsa primi fără șo
văire ideia generalului Buoow și imediat,

ședea ca și o statuă înaintea mesei sale. 
Când însă mama lui Abbas depusă o săru
tare pe părul fetei nemângăiate, âr laori- 
mile ei începură a cădea pe fruntea și pe 
obrazii Dilrubei, de-odată crepâ ghiața, 
oare părea, oă se așe4ase pe inima aces
teia. Se ridică, se aruncă la gâtul femeii 
bătrâne și ou o durere nemărginită începu 
a plânge și a suspina atât de amarnio, cum 
numai femeile din Sud sunt în stare a 
plânge și a-se tângui.

Domna Abbas o îmbrățișa, o netecjia 
pe obrazi, pentru de a-o liniști, der de altă 
parte o lăsa să-și verse tâtă durerea. Ce 
să și (jică? (Aci nu mai ajuta niol o mân- 
găiare, și de oâte-orl înoeroa să scâtă vr’o 
vorbă de alinare, ca și o dojană îngrozi- 
târe îșl aducea neoontenit aminte de nâp- 
tea înfricoșată, în care au fost măcelăriți 
Creștinii din Damaso. In fine se mai do
moliră erupțiunile de durere ale tinerei 
fete. Ea căcju din nou pe soaun, și fu 
âră-șl cuprinsă de apatia de mai înainte. 
Domna Abbas o mai sărută inoă odată 
lung, apoi îi dise: „Trăsura te așteptă44.

Ca și o mașină se sculă Dilruba și 
olătinându-se păși pe ușă afară. Trecu pr,n 
coridor oa o somnambulă. Uitase de a-șl 

lua rămas bun, uitase să mulțămâscă pen
tru ospitalitatea și îngrijirea de care avuse 
parte.

La un sămn dat de domna Abbas o 
servitore alergă s’o sprijinâscă și îi ajută 
să urce în trăsură. Vizitiul se aședă pe 
capră, servitârea față ’n față ou Dilruba, și 
caii porniră. Tînăra Turcoică se învăli totă 
în voalul ei și căcju într’un unghier al 
trăsurei. Trecătorilor li-se părea oă ea 
dârme.

Din ușa casei se mai uită oâte-va mo
mente după ea mama lui Abbas, apoi se 
întorse în odaia sa. „Mi-aș fi dat vieța, 
numai să nu să fi întâmplat acâstă desco
perire înfiorătore44 murmură ea încet.

Namman Abbas stetea și acum ne
clintit în odaia ea și privea prin perdele 
trăsura, care se depărta. O durere nemăr
ginită îi cuprinsese inima. Colo departe 
văcju el cum dispare trăsura, și cu ea tote 
dorințele și speranțele sale. O întoroere a 
timpului fericit, o schimbare în spre bine 
nu mai putea să urmeze. Pentr’un moment 
îl apucă un simț de căință, der numai pen
tr’un moment. Apoi din nou se predomni. 
Se forța el pe sine de-a gândi necontenit 
la perseouțiunea grozavă a Creștinilor în 

a. 1860; la pățaniile înfiorătore ce le-a 
avut în aceea > L uoiderea aprope a în- 
tregei sale familii prin bandele fanatisate 
de Selim Bairakdar, și sumuțate de acesta, 
oa să comită orudimile oele mai nemilose. 
Iși repeta neoontenit, oă onorea sa și ono- 
rea tuturor Maroniților pretinde răsbunare 
cu sînge, și, cu tote că iubesce nespus de 
mult pe Dilruba, el este silit să împlinâscă 
fapta, dâoă nu voiesce se fiă timbrat de 
compatrioții săi ca un om făr’ de onore, 
care și-a rupt jurământul.

Cu tote acâstea însă necontenit vedea 
icona Dilrubei inaintea oohilor săi.

Dilruba! Da, într’adevăr ea era o 
Dilrubă, o seducătore de inimi! I-a sedus 
inima într’atâra, încât nu mai era a lui; 
așa de tare, încât el avea să lupte acum cu 
sine cea mai crâncenă luptă pentru de-a 
pute rămâne constant.

Der nu! El trebuia să iasă învingător 
din acâstă luptă. Din nou îșl ohiema în- 
tr’ajutor singurul mijloc oare îi da putere: 
reamintirea. Apoi se gândi, oe are să se 
facă, care îi eete problema.

Ore nu era orânduit de Dumnedeu, 
oa Selim Bairakdar chiar aoum să apară 
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în anii următori, dela 1762 până la 1766, 
planul fu pus în lucrare. Cele dintâi regi
mente de grănițeri se înființară în Ardeal, 
cu soldați numai de naționalite română.

Ne reservăm a vorbi mai detaliat des
pre organisația lor când vom faoe desorie- 
rea pădurilor grănicerilor ardeleni. Acum 
amintim numai în trâcăt că primul regiment 
de grănițeri români se întindea pe sub po
leia Carpaților începând din țâra Bârsei 
(ținuturile Brașovului) și se întindea peste 
țâra Oltului (distr. Făgărașului), comitatul 
Sibiiului, al Orăștiei și până în comitatul 
Huuedbrei, ounoscut sub numirea de „țâra 
Hațegului14. Regimentul al doilea era re
crutat din ținuturile Năsăudului și ale Bis
triței, în partea de Nord a Transilvaniei, 
er al treilea din centrul țârei; compuse 
asemenea numai de soldați români.

Vânând spiritul de disciplină și ma
rile calități ale Românilor în mânuirea ar
mei, acâstă escelentă măsură de apărare a 
țârei fu întinsă cu repeziciune mai departe 
pe frontiera despre Turci, căci în anul 1767 
luna Septemvre, se înființară în Banat alte 
trei regimente de grănițeri. Regimentul Nr. 
12, cu ștabul în Panoiova, purta numirea 

•de „Deutsch-Banater44, pentru că avea ceva 
mai mulțl soldați nemți decât români; al 
14 regiment, cu ștabul în Biserica-albă, s’a 
numit „Serbisoh-Banater44, pentru-că avea 
mai mulțl sârbi decât români; âr al 13-lea 
regiment, compus numai de români, se nu
mea „Romanen-Banater44 și avea ștabul în 
•orașul Caransebeș.

** *

din nou pe scena unde comisese el mai 
înainte atâte crudiml, când din copilul 
Namman Abbas se făcuse un bărbat, care 
era în stare să-și răsbune?

Tote gândurile acestea trecură prin 
sufletul tînărului Maronit. Cu ele îi succese 
să se înfrâneze și să se învingă 1 De acum 
înainte îi era mai ușor să delature amin
tirea duiâsă, oare în oontinu se repeta, și 
să se ocupe cu idea răsbunărei! Câteodată, 
mai ales în nopțile singuratice, când nu 
putea durmi, îi apărea în fantasia sa viuă 
frumosa seducătore de inimi; i-se părea, 
ca și când n’ar fi pierdut’o, ca și când ar 
trebui s’o vadă dimineța următdre în foișo
rul de glicinii, ca și când în fine ar trebui 
s’o îmbrățoșeze, s’o strîngă la pieptul său 
și s’o sărute. Dâr t6te acestea erau numai 
un vis; căci o singură vorbă, un singur 
nume îl transpunea numai decât în reali
tatea îngrozitbre, adecă numele „Selim Bai- 
vakdar44; și un singur gând îi reamintea 
necontenit datorința ce o are, gândul că: 
„Uoigătorul iainiliei tale trăiesce încă, nu 
uita de răsbunare!44

(Va urma).

II. Organisarea și dotația regimentului 
de grănițeri români Nr. 13 din Bănat. Deș- 
teptaciunea Bănățenilor. — In timp de pace 
regimentul era compus, ca de obioeiu, din 
12 conwănii numite „Land-Compagnieu44 
și distribuite: compania l-a în Dalboșăț, 
a 2 a în BozovicI, a 3 a în Prigor, a 4-a 
în Petnic, a 5-a în Mehadia, a 6-a la Or
șova, a 7-a în Cornereva, a 8-a în Cornea, 
a 9-a în Teregova, a 10 în Slatina, a 11-a 
în Caransebeș și a 12-a în Ohaba-Bistrei. 
Cele 12 compănii erau împărțite în două 
batelione, având ștabul în Orșova și la Ca
ransebeș.

Regimentul era comandat de un oo- 
lonel și un sub-colonel, cari, pe lângă ad
ministrația militară, erau învestiți și cu atri- 
buțiunl civile și de justiție.

Pe timp de resbel, regimentul era for
mat din 18 compănii, împărțite în trei ba- 
talibne. Când aceste oompănii plecau la 
răsboiu, imediat ce ele părăseau teritoriul 
regimentului, se alcătuia, prin chemarea re- 
reserviștilor și nuoilor recruți, un alt regiment 
de 12 comnănii, numit acesta „Landes-re- 
giment Nr. 13“,care făoea servioiul de pază 
al graniței și susținea ordinea interioră pănă 
la întoroerea regimentului.

Regimentele erau dotate cu muniția 
trebuincidșă după obiceiurile tuturor arma

telor de infanteriă. Drept răsplată pentru 
aceia, cari se hotăreau să faoă serviciul mi
litar de grănițeri, statul a înzestrat acele 
regimente cu bunuri imobile, consistând în 
locuri de oultură și mai ales în munți ou 
pășuni, fenațe și păduri imense. Aoeste bu
nuri se administrau după anumite regula
mente, de oătră colonelul oomandant al 
regimentului.

Osebit de acesta imediat după înfiin
țarea grănițerilor, statul a stăruit să se 
oreieze școle în tote satele din oarl se re
crutau soldați grănițeri. S’au clădit — la 
mijlooul satului în genere — localuri so
lide de piatră seu cărămidă pentru școlă, 
primărie și biserică. Biserica și șoola erau 
susținute de poporenl, der învățătorii erau 
plătiți de stat cu câte 600 pănă la 1000 
florini pe an, locuința îu șcblă și îucălclit 
gratuit. In șoblele din sate, numite „școle 
poporale44, limba de propunere era cea ro
mână ; în orașe se aflau alte școle mai su
periors ou câte 3 seu 4 clase, numite șoole 
capitale (Hauptschule) în care se propunea 
nemțesee, afară de religiune, și în care 
treceau băeții, după jce absolvau școla de 
stat. Asemenea școle au fost in Caranse
beș, Orșova, Mehadia, Bozoviol și în Sla
tina. In fine, mai era la ștabul regimen
tului o șoolă speoială, în oare se prepa
rau tinerii oei mai distinși pentru cariera 
militară. Tote șoolele, fără deosebire, îm
preună cu învățătorii, erau organisate mi- 
lităresce.

Sub regimul acestei escelente orga- 
nisații au trăit Românii bănățeni 105 ani. 
Ei au făout în acest timp progrese surprin- 
cjătore, și au dat din sînul lor militari din 
cei mai distinși, ca cunoscutul general Tra
ian Doda, generalul Trapșa și alții. Colo
nelul de stat major Grozea, din armata 
nostră, este din satul grănițereso Obreja. 
Tot la Românii din ținutuiile grănițărescl 
găsim mai desvoltate sentimentul și mân
dria națională.... Este cunosout tuturor ati
tudinea tuturor Bănățenilor, când cu ale
gerea de deputat în Camera Ungariei a 
generalului Doda. La un semnal al șefilor 
politici, mii de alegători din văile cele mai 
depărtate ale munților, s’au dus la vot ca 
un singur om, și generalul ieși la alegere 
aprope cu unanimitatea voturilor. Bănățenii 
sunt iuți la minte, la vorbă și la lucru; la 
port și fisionomie sâmănă ca două picături 
de apă, cu Oltenii noștrii din Mehedinți. 
Ei sunt și buni gospodari...

Satele locuite de grănițerii români 
sunt, fără escepție, forte ourate ; stradele 
largi și drepte, strătăiate tot în unghiuri 
drepte; oasele aliniate și învălite cu țigle 
ca și șnrele. Tote șoselele dela un sat la 
altul sunt plantate cu cireși altoi ți, er ne 
ambele părți ale șoselei este reservată câte 
o limbă de pășune pe lățime egală cu pa
tul șoselei. Călătoria în aceste ținuturi este 
o adevărată desfătare. Numai satele săsesol 
din Transilvania se pot asemăna în oură- 
țeme și ordine cu satele grănițerescl din 
Banat.

(Va urma)

Mulțămită publică.
Brașov, 18 (30,i Ian. 1896.

Cu ocasiunea petrecerii arangiate dr 
Reuniunea femeilor rom. pentru ajutorarea 
văduvelor sărace din Brașov și Săcele în 
presăra anului nou, auinours pe sâma fon
dului Reuniunei următorele suprasolvirl și 
contribuiri benevole:

Dela P. T. Albina-filiala 10 fi., 
Zoe Conțescu 10 fl., Dum. Stănesou 7 fl., 
Mth. Stănesou 6 fl., Victor Maurer de Ur- 
mosi, Dr. A. Papp câte 4 fl., Elena A. 
PopovicI, Ana Nica și loanides, câte 5 fl., 
G. Chelariu, Diam. Manole, Maria de 
Steriu, Zoe Damian, Elena Săbădeanu, 
Frații MihalovicI, Dr. E. Mețianu, V. 
Onițiu câte 3 fl., Vas. Voma, Virginia 
Vlaicu, I. Roșea, D. Făgărășan, Schiitz et 
Wolfgang, I. Socaoiu, Dr. G. Baiulesou, 
Eugenia Arion, Elena Blebea, Baronâsa 
de Karais, P. Popp, St. Temesvâri, N. 
Șuștai, Simai, Iancu Spuderca câte 2 fl. 
Susana D. Eremia (România) 2 fl. Paras- 
chiva Zărnescu (Săcele) 2 fl., Elena Mun

tean, Elvira G. Navrea, P. Dan, Teodora 
Ganea, Maria St. Stinghe, C. N. Teclu, 
Catinca Bârsean, Elena Bogdan, Gr. Bi- 
rea, Luisa Dr. Popesou, Cleopatra Șafrano, 
Lâszlâ, Catinca Pușcariu, Maria de Le- 
mânyi, Theis et Marton și G. Zănescu 
câte 1 fl.

Apoi prin D-l G. N. Bidu (BucurescI) 
34 lei, Bița Popea și Aurora N. Perlea 
(Brăila) câte 20 lei, Matilda Bauootescu 
(Brăila) 10 lei, Maria G. Eremia, Maria A. 
Eremia, Maria N. Iaja, Elena J. Popea, 
Ioan I. Pălănesou (Brăila) câte 5 lei, Ste
fan Dobrean (Galați) 12 lei 60 b., Maria 
I. Șeitan 1 fl.

Esprimăm acestor sprijinitori ai cau- 
sei Reuniunei nostre sinceră mulțămită.

Tot cu acâstă ocasiune aducem mul
țămită On. Comitet arangiator, constă- 
tător din D nii V. Onițiu, L. Maximilian, 
I. B. Boiu, N. Bogdan, Dr. E. Mețian, 
I. Oncioiu, I. Moldovan, pentru succur- 
sul dat.

Pentru Comitet.
Maria I. Popea, Dr. I. Blnga,
Presidenta Reun. Secretar.

NECROLOG. Subsemnata cu inima 
înfrântă de durere, vin a aduce la cunos- 
cința tuturor rudeniilor, amicilor și cunos- 
cuților, încetarea din vieță -a mnlt iubi
tului meu soț Dr. Simeon Caianu, medic 
montan, membru pe viâță al Asociațiunei 
transilvane rom. și președintele desp. Abrud, 
președintele direoțiunei institutului de cre
dit „Auraria14 etc. etc., întâmplată în 2 
Februarie n. c. în al 61 an al vieții și 
21-lea al fericitei căsătorii. Perdut’am prin 
mortea lui totă fericirea vieței mele. Per- 
dut’a națiunea și biserica română pe unul 
dintre atleții săi cei mai devotați și bravi. 
Perdut’au amicii și cunoscuții inima cea 
mai sinoeră și franoă ; perdut’a umanitatea 
pre cel mai zelos apărător al ei. Rămăși
țele pămentescl ale defunctului se vor așecla 
spre odihnă veclnică după ritul gr. cat. în 
cimiteriul biserioei din loc Marți, 4 Febr. n.

Fiă-i memoria eternă și țărâna ușoră! 
Roșia-montană, 2 Februarie 1896.

Eufimia Caianu n. Barbu, soțiă.

Producțium și petreceri.
Invitare la balul filantropio, ce se va 

țină Marți îu 11 Februare c. în sala Ote
lului „Univers44 în folosul „fondului pentru 
ajutorarea studenților miserl în cas de 
morb44.

Blașiu 30 lanuare 1896.
Comitetul arangiator: Alesandru Uilă- 

can, președinte; Nic. Popescu, oassar; la- 
cob Murășianu, secretar.

Membrii: Aurel Pop Bota, loan Fo- 
dor, Gavrilă Preoup, loan Raț.

Intrarea de personă 1 fl., pentru fa
milia de 3 membrii 2 fl., peste 3 membri 
3 fl. începutul la 8 6re sâra.

Contribuirile se primesc cu mulță
mită și se vor chita pe cale Ziaristică.

*
Societatea aoademică „Junimea44 din 

Cernăuți invită la Balul, ce se va aran- 
gia Marți la 11 Faur st. n. în sala soc. 
filarmonice. Presidentul de onore: Br. 
Iancu cav. de Zotta. Presidentul corn, aran
giator: Georg baron ~Wassilko. Presidentul 
societății Victor baron Vasilko.

începutul la 872 bre sâra.
*

Măiestrii cojocari din Lugoș aran- 
giază petrecere de joc Sâmbătă în 8 Fe
bruarie n. c. în sala otelului „Concordia44. 
Intrarea: de familiă 1 fl. 20 cr., de per
sonă 50 cr. Venitul ourat e destinat pen
tru darurile, ce se vor procura pe sema 
sf. biserici gr. or. române din Lugoș.

*
Reuniunea de lectură română din 

Recița-mont. arangiază Sâmbătă in 3 (15) 
Februarie c. în localitățile hotelului Kle- 
mens un bal. Intrarea: de personă 70 
cr., de familiă 1 fl. 20 cr. Musica națio
nală Druga. începutul la 8 ore sera.

SOIRI ULTIME.
Sofia, 3 Februarie. Principele 

Ferdinand a sosit alaltăeri aci. ErI 
a primit în audiență pe miniștri. 
După audientă ministrul-președinte 
Stoilow a declarat la clubul parti
dului national, că prințul consimte 
la conversiunea prințului Boris la 
ortodoxiă și mâne va apărea o pro
clam atiă în acbstă privință.

BucurescI, 3 Februarie. Secțiu
nea II. a tribunalului Ilfov a infir
mat Sâmbătă mandatul de depunere 
dat de judecătorul de instrucția în 
contra lui A. Esarcu, ordonând pu
nerea în libertate a acestuia. ErI tri
bunalul a admis și liberarea d-lor 
Andrei PopovicI și Stanică lonoscu pe 
lângă o cauțiune de 300,000 lei.

Din epistolele unui soldat. Iubiți 
părinți! Pachetul l’am primit! Slănina și 
csrnațul a fost frumos, dâr oevașl prea 
gras, așa a Zls d-l căprar. Din untul și 
oarnea de gâscă eu înoă am gustat și 
mi-au plăcut. D-I căprar vi-se închină 
cu sănătate! Al d-vostră fiu: Infanterist 
Luca.

Primul carambolist în luine. Epitetul 
acesta frumos fără îndoială îl merită tînă- 
rul german Kerkau, care în 20 Ianuarie a 
jucat în Berlin cu Woerz; acesta abia 
făcu 3092 serii, pe când Kerkau făcu 24,000 
serii. Pănă acum oel dintâ’u carambolist 
în Europa era Trebar, originar din Un
garia, oare făoea numai 1792 serii. In 
Amerioa primul este Sohăferâ, care făcu 
2985 serii în continuu. Acum însâ tînărul 
Kerkau îi întrecu pe amândoi, eluptân- 
du-șl epitetul de primul carambolist.

Jertfele beției. O foiă germană din 
Prusia publică, pe basa datelor statistice 
oficiale, o interesantă statistică cu privire 
la numărul oâroiumarilor și al fabricanților 
de băuturi spirtuose din Prusia, cari s’au 
prăpădit în urma patimei beției. — Sta
tistica oonstată în general, că în Prusia 
dela 1884—1893, adecă în timp de 10 ani 
s’au prăpădit 28,993 de vieți omenescl din 
causa băuturilor spirtuose. Dintre aceștia 
2167 au murit loviți de apoplexiă tot din 
causa beției, 359 au murit în deliriu, 807 
s’au sinucis. Din acești 28,993, căZuțl jertfă, 
beției, 1610 au fost hotelieri, cari au mu
rit loviți de apoplexiă, 258 birtașl au murit 
în deliriu 405 s’au sinucis; cârciumarl au 
fost 211, cari au murit de apoplexiă, 50 
în deliriu, 965 s’au sinucis; ohelnerl au 
murit de apoplexiă 59, în deliriu 15, s’au 
sinucis 159. Dintre fabricanții de bere 90 
au murit de apoplexiă, 18 în deliriu și 58 
s’au sinucis; dintre lucrătorii dela fabri- 
cele de bere 24 au murit de apoplexiă, 2 
în deliriu și. 4 s’au sinucis. Dintre toți 
aceștia cei mai mulțl au murit din causa 
vinarsului. Din statistioa acesta se pote 
vedâ, că cei mai destrăbălați în băutură 
sunt otelierii și câroiumarii.

Lăteraînră.
In tipografia „A. Mureșianu44 din Bra

șov a apărut: România agricolă, studiu 
economic de Br. George Maior, profeso- 
de agricultură și fost estimator espert la 
Banca agricolă din BucurescI. Prețul unui 
esemplar elegant tipărit 2 lei. — Valoraa 
acestui important studiu este cunoscută ce
titorilor noștri din „Gazeta Transilvaniei44. 
Purem dice, că e un studiu economic soris 
cu adevărată pătrundere asupra României 
din tote punctele de vedere. In cerourile 
de aici aoest studiu este forte aprețiat, ba 
a produs chiar un fel de sensațiă. Cu atât 
mai aprețiat însă trebue să fiă el dincolo 
de Carpațl, unde ar fi fârte de dorit, ca 
toți patrioții adevărațl, mai ales însă băr
bații dirigtnțl să se ocupe în modul cel 
mai serios cu cestiunile tractate în scrierea 
d-lui Dr. Maior, cari sunt oe-o importanță 
cardinală pentru viitorul și prosperarea 
țării.

Pruplletar; Or» Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregeriu Maior.
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Cursul! Ba bursa dâra Viena.
Din 3 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.45
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/o • 125.20
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4y2% 102.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.05 
Bonuri rurale ungare 4% . • ■ 97.85
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 153.— 
Losuri pentru reg. Tisei .și Segedin. 141.50
Renta de hârtie austr.................. 101.—
Renta de argint austr.................. 101.20
Renta de aur austr....................... 122.45
Losuri din 860 ......................... 147.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1024.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 431.25
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 379.75
Napoieoudori.................................. 9.60
Mărci imperiale germane . . . 59.1772
London vista....................................121.20
Paris vista.................................. 48.—
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.45
Rote italiene.................................. 44.15

Ruble rasescl Cnmp. 127.'/2 Vend. —.—
Mărci germane Cump. 58.80 Vând. —.— 
Lire turoesol Cump. —.— Vând. —.—
Scris, fono. Albina 5°/o —Vend. —.—

din 29 Ianuarie 1898

Cursul I o s urilor priva tu

caicp VLHQil.

Basilica 7.25 7.70
Credit .... 197.50 198.—
Clary 40 II. m, c. 55.50 56.50
Navig. pe Dunfire . . 135.— 138.—
Insbruck .... 27.- 28.—
Krakau .... 27.50 28.50
Laibach .... 23.25 24.25
Buda .... 60.25 60.75
Palfîy .... 56.20 57 -
Crucea roșie austr. 19.50 19.

dto ung. , 11.— 1J.80
dto itai. . 11.75 12.50

Rudolf ... 23.50 24.50
Salm .... 67.— 68.-
Salzburg .... 27.50 28 50
St. Genois 70.— 74.—
Stanislau .... 45.— 46.50
Trieitine 100 m. c. —.— 150.25

dto 4% 50 —0— —.—
Waldstein 68.— 72.—
Serbescl S’/o 33 75 34.75

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4°/n 124^— 125-.-

Bursa de Bucurase

Nr. (363/1896

Publicațiune.
Valabilitatea mărcilor pentru 

câni, prove^ute cu anul 1895, espira 
cu 15 Februarie a. e. prin urmare, 
câni, cari cu 16 Februarie a. c. nu 
vor fi provă^uti cu mărci pentru 
acest an valabile, se vor prinde de 
cătră călăul orășenesc.

Nouele mărci pro 1896 se pot 
lua în primire dela cassa de dare 
orășenescă, începând cu 31 Ianua
rie 1896.

Carea de câni, care cu oca- 
siunea luărei în primire a mărcilor 
de câni este de a-se plăti pentru 
întregul an pentru fiă-care câne 
peste 3 luni, este pe an.

a) pentru câne de lux: 8 fi.
b) pentru câne de vâDat, decă 

posesorul are carte de vânat, 1 fi.
c) pentru fiă-care câne, menit 

pentru paza căsei și ținut în un 
spațiu închis: 1 fi.

Se observă, cum că în intravi
lan pentru fiă-care câne de curte, 
în extravilan tot pentru 2 câni de 
curte seu pentru 2 câni dela turme, 
în fine pentru 3 câni dela turme 
de munte, este de a se plăti dare 
de câte 1 fi.

Căletori, cari cerceteză Brașo
vul și a căror domiciliare în acest 
oraș dureză mai mult de 8 
au de-a plăti pentru fiă-care câne 
anticipative 1 fi. lunariter. Pănă la 
solvirea acestei sume cânele este 
de a se provedea cu botniță și de 
a se conduce de frâDgie.

Brașov, 29 Ianuarie 1896.
888,1-2 Magistratul orășenesc.

Se caută
o femeiă din familia bună, româ
nă, mai cu semă în etate de 40—45 
de anî, se fiă menageră și îngrijitore 
la 4 copii în casă, cu un salariu seu 
remunerație favorabilă.

A se adresa până la 25 lunei 
curente la redacțiunea „Gaz. Trans. “ 

1-3

Nrul 1389-1895.

Pubîicațiune.
Conspectul evaluărei dărei de 

cânî, valabil pentru acest an, se 
află în 6, 7 și 8 a. 1. c. înainte de 
prânz dela 7—11 6re la oficiul oră
șenesc de dare, spre examinare din 
partea fiă-cărui. Stă fiă-cărui pose
sor de câne în drept, ca în contra 
acestei evaluări se-’și ascernă recla- 
mațiunea la subscrisul magistrat.

Rectificarea dărei se va dispune 
după aceea pe temeiul reclamațiu- 
nilor motivate.

Singuraticele exemplare ale sta
tutului de dări se pot căpăta dela 
cassa orășenescă de dare, cu 10 
cr. pentru bucată.

Brașov, 30 Ianuarie 1896.
889,1—1 Magistratul orășenesc.

Nr. 868 -1896.

PUBLICATIUNE.
In 18 Februarie a. c. înainte 

da prânz la 11 ore va avea loc la> 
oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte asu
pra venețerei magazinului orășenesc 
pentru fântâni, situat în târgul cailor.

Ofertele scripturistice, sigilate, 
provecjute cu timbrul de 50 cr. și 
cu un vadiu de 10°/0 din suma ote- 
rată au de a-se ascerne pănă la 
amintita cți 10 ore înainte de prânz 
la oficiul orășenesc economic.

Ofertul are se conțină în cifre 
și litere suma oferată, precum și 
dechierațiunea, că oferentului ’i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 

! lor. Condițiunile aceste se află la 
amintitul oficiu spre examinare din 
partea fiă-cărui.

Brașov, 30 Ianuarie 1896.
890,1-3 Magistratul rășenesc..

fW"" Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 

â 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Cinircu.

din 29 Ianuarie n. 1896.

■Valoxi D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5u/o Ajr.- Oct. 101 -
Renta amortisabilii .... 5“/0 9W.=/4

n „ (Impr. 1892 . . . u IC. lan.—iul. 99 -
„ din 1893 n r 99.-

M „ 1894 int. 6 mii. Ajl.-Oct. S'G.'A
n „ (Impr. de 32. '/2 mii- n lan.-luliB 8'i ’/8
n „ (Impr. de 50 mii 86.7/s
♦5 , (Imp. de 274 m lb9U 4'7„ >i „ b7 >/.,
n „ (Imp. de45m. 1891 H H 86'/S8
n „ (Im. de 120 iul. 1894 4% »• H 86 ‘h

Oblig. de Stat (Conv. rurale/ 6°/o Mai-Nov. 101 '/
Oblig. Casei Pensiunilor ft. 30C 10 287.-
Oblig. comunei Bucurescl 1883 5»/° Iau.—iul. 96.—

„ ,. din 1884 5% Mai-Nov. —
„ „ din 1888 5°/r, lun.-Dec. —

•> „ din 1890 S°/o Mai-Nov. 96’/,
Scrisuri fonciare rurale . . . 5'J/o lan.-lniie 92 '/.

„ urbane Bucurescl 6% 100 '/.
t» H »» 88’/,

n f°/o 80.’/,
Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o n n -

V.N.
Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națicn. nit. div. 86.— 500 într. v, 1610.
Banca agricolă........................... 5C0 150 v. 208.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 403,-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 420-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lai 30 250 33L--
Soc. Rom. de Constr ult.div.15 1. 250 188.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 1(W
..Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 V. J —.—

, „ „ 2 em. u. d. 0 100 ?1 >î —
Soc. de fur. militare u. cl. 60 lei >Ui —.—
,,Bistrița“ soc. p. f. hârtii 30.. ■' KaC n n

Societ. p. const, de Tramways AX —.—
20 franci aur 20.09

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2°/o
Avansuri pe efecte 6"/o Petersburg . . 4’/27o
Casa de Depuneri 5>/? Berlin .... 3°/o
Londra .... 2"/r. Belgia .... 3“/o
V iena .... &°/o Elveția ....

Subsemnatul are onorea a face cu
noscut P. T. public din Brașov și din afară, 
că de-dre-ce este pe cale de di
vorț ou soția sa Efrosina V. Bidu născ. 
Crețoiu, nimeni s6 nu-i mai crediteze aceș
tia nimic, nici bani, nici mărfuri, căci sub
scrisul nu va plăti nici o datorie, seu conț 
£ăcut- de fosta sa soție.
891,1-2 V. N, Bidu.

CaarsuS pieței Brașov.
Din 4 Februarie 1896.

Rancnote rom. Camp, 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump, 
Galbeni Camp.

9.51 Vend.
9.47 Vând.
9.57 Vend.
5.62 Vend.

9.54
9.52
9.61
5.67

Picaturile ie stomach
Schutzmarke.

I

cari au efecth escelenth în contra tu- 
turortt boleloru de stomachu, suntfi. unu 
onețlicacKicntă Bieaperi&taâ de 
iâgBsă. pentru ®rs-ce casă, la 
lipsă de apefifii, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosit greu, ven
turi, râgăelă, ’colică, catarii de sto
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
beuturî, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețuia unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 40 CU". Sticla îndoită 
de mare 3'0 ca*,  Espediția centrală 

! prin farmacistulu CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li- 

I pită o fășiă verde cu cuvintele: „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jeltelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Viei. 
Roth, II. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Osernât- 
f a 1 u: farmacia Josef Drodtleff.

Oe arf raoss, ^o^oc nou. “Wl 

Ne mai pomenite șanse de câștig 
oferă a

Il-a LOTERIE DE CL. UNGARA
concesionată de stat

JPrima tragere a loteriei deja “W 

la 5—8 FÎ&fciruarTe 
Din 120,000 losuri la sorțirea a trei clase, sunt 

45,007 Câștiguri 
în sumă totală de

None milione doue sute de mii corone
Urmeză deci Sa tragerea loteriei
2X|S losia-rX "clxi. câștig'.

Câștigul cel mai mare în cas favorabil este de 
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Losuri
Vilos 721os 7<1os 7wlos 7aolos / 7ilos 7alos 7ilos 7wlos 7solos
30 fi. 4011. â fi. Sil. 4 11. 60 0. 3011. «Sfii. 6 11. 3 11.
recoansuidă și trimite plătind. înainte prețui, seu 
eu rambursa

Casa de bancă

JACOB L. ADLER,
în Brașov.

La tragerea trecută a loteriei I de clasă ung. din losurile vendute 
de noi au câștigat Una sută cinci mii de corone.

JPentB’ia jjjwjH® și lista câștiguri!!®!*  pentru o clasă 
sunt cr. a se trimite. “ȘB®

■

I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


