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Brașovu, 16 Februarie v.
Cassarea autonomiei comune- 

loru și comitateloru încă este una 
dintre problemele, ce le are în ve
dere actualulu guvernă ungu- 
rescG.

încă cu ocasiunea discuțiuni- 
loru asupra proiectului privitorG 
la introducerea administrațiunei 
de statu, noi declararăm G de repe- 
țite-ori, că pentru națiunile nema
ghiare din patriă este indiferentă, 
decă se va Introduce administra- 
țiunea de state, orî va remânâ 
totu cea actuală, dedrece și în- 
tr’unu casu și într’altulG, noi ne gă
sim u stăpâniți de puterea discre
ționară a elementului domnitoru, 
care nici prin aparatele de statG 
nu va pute fi în stare de-a eser- 
cia asupra nbstră unu terorismG 
mai mare, ca celu ce-lG esercieză 
astăcfi prin aparatele adminis
trative.

Nici în privința comuneloru nu 
stămG cu multu mai bine. Comu
nele își au, ce e dreptu, „autono- 
mia“ loru, der de acesta „autono- 
miă“ comunele nemaghiare potu 
usa numai în casulu, decă nu se 
abată întru nimicu dela dorința și 
voința despoțiloru dela putere. în
dată ce o comună nemaghiară vo- 
iesce se-și alegă, punemG casulu, 
unu primară română, cu posițiă 
independentă și devotată pentru 
promovarea adevărateloră interese 
ale comunei, pășesce la mijlocă 
solgăbirâulG și-i $ice veto; legea 
ve dă voue dreptulă de-a ve alege 
primară „pe cine ve place“, der 
acestă alegere trebue se se întâm
ple în persbna unuia dintre can- 
didații, ce vi-i numescă eu!

Va se cfică „autonomia“ comu
neloru aici este basată pe două 
concepte diametrală opuse: „ale- 
gere“ și „numire“, — concepte, 
ce numai în cadrulă unui libera- 
lismă ungurescă își potăgăsilocG 
ambele de-odată.

Și mai monstruosă este auto
nomia comuneloru nostre în ceea 

ce privesce dreptulă de chiverni- 
sire a averiloră loră. Se scie, că 
în puterea legei, comunele prin 
comitetele loră au dreptulă de-a 
vinde, de-a dărui ori înstreina ori 
ce bunuri mișcătâre ori nemișcă- 
târe, ce formeză averea propriă a 
comunei. In faptă însă și acestă 
dreptă alu comuneloră este lăsată 
la puterea discreționară a mai ma- 
riloră, cari permită comuneloră 
de-a usa de acestă dreptă ală loră 
numai în casulă, decă acesta se 
întâmplă în interesulă promovărei 
vre-unei cause unguresc!. La casă 
contrară și aici li-se 4^ce „veto“.

Ună casă mai recentă, ce s’a 
petrecută cu comuna Ormenișulă 
de Câmpiă din comitatulă Coșioc- 
nei, ni-o dovedesce acesta în modu 
destula de elocuentu. Scimă, că 
în cestiunea rescumpărărei rega- 
liiloru, acestă comună românescă, 
mulțumită lăudabilei stăruințe a 
preotului său, d-lă Andreiu Vodă, 
s’a distinsă printr’o luptă fârte 
energică întru recâștigarea dreptului 
său încălcată. După ce, prin mons- 
trubsa rescumpărare a regaliiloru, 
foștiloră urbarialiști li-s’a răpită 
dreptulă de-a dispune asupra bu
nului loră, declarându-se partea 
de regală a acestora ca avere co
munală, comitetulă comunală din 
memorata comună, cu mari greu
tăți și după multe șincanări din 
partea autoritățiloră superibre, is- 
buti în cele din urmă a aduce 
hotărîrea, cu o majoritate de 8 
voturi contra 2, de-a dărui pentru 
biserica română suma de rescum
părare după părticica de regală a 
foștiloră urbarialiști români, de
clarată acum ca avere comunală.

Hotărîrea s’a înaintată pentru 
aprobare vice-spanului Gryarmathy, 
care presents causa adunărei co- 
mitatense dela 30 Decemvre a. tr. 
Aici însă fără multă socotelă s’a 
anulată hotărîrea comitetului co
munală, căruia prin acesta în mo
dulă celă mai bruscă i-s’a inter- 
cfisu dreptulă, de altmintrelea pre- 

vecjută în lege de a dispune asu
pra bunuriloră comunale.

Eată, ce însemnătate are pen
tru comunele nbstre românesc! 
cuvântulu j,autonomiă!t£ Decă ar 
fi fostă vorba de dăruirea unui 
bună ală comunei pentru vre-o 
biserică, ori șcblă ungurescă, ori 
chiar pentru vre-o filială a „Kul- 
turegylet“-ului, de sigură în acestă 
casu comuna amintită mai susă 
ar fi putută usa în deplină liber
tate de dreptulă său autonomică.

Păcată însă de timpulă, ce 
se prădeză cu aducerea de legi; 
păcată mai vîrtosă de multele 
formalități, ce se prădeză cu as
cunderea crudului despotismă, ale 
căruia ghiare suntu vădite înaintea 
lumei întregi!

Scopulu și-l’au ajunsă despoții 
dela putere în de-ajunsu. Ce mai 
umblă der cu cassarea autonomiei 
comunale și comitatense, când a- 
cestă „autonomiă“ le este loră a- 
tâtă de binevenită pentru de-a 
strivi cu ea la părete pe cetățenii 
nemaghiari ?

CRONICA POLITICA.
— 16 (28) Februarie.

Sub titlulo „Mișcarea panslaviști- 
îorfi,“ foia semioficiosă ungurescă „Orsz. 
Ert" scrie următorele: „Și în comitatulă 
Neutra începă să se misce „panslaviștii", 
întrebuințândă cestiunile politice biseri- 
oesol dreptă ună mijlocă, de-așl valora 
tendințele proprii. In 0 Turan și Miava 
eu voită să țină adunări poporale, de- 
clarândă pe față, că vrâu să discute și 
asupra legii de naționalități. Insă vioe- 
șpanulă Craus Istvan, care prin pășirea 
sa energică a zădărnicită demonstrația 
în oontra statului eu ooasiunea desvăli- 
rei monumentului Hurbană în anulă tre
cută, se opune din tâtă puterea mișcă- 
riloră, dând porunol solgăbirăiloră, să 
opresoă tdte adunările Slovaoiloră con
vocate cu scopă de agitețiă națională, 
er la adunările permise să bă ei înși-șl 
presențl. Deja solgăbirăulă Rexa a și 
oprită adunarea din 0 Tura a Slovaci- 

loră". — Foile unguresci reproducă 
aceste rânduri o'ună felă de bucuriă. Noi 
însă le reproduoemă, oa dovadă câtă de 
multă a degenerată libertalitatea „cava- 
leresoei" națiuni și ca ună esemplu ru- 
șinosă de forță brutală și de lipsă de 
sentimentă într’adevără patriotică.

*
F6ia kossuthistă „Egyetirtes*, vor- 

bindă în primulă său dela 26 Februarie 
n. despre autonomia catolică (fice între 
altele: „Noi dorimă și pretindemă ho- 
tărîtă organisarea autonomiei oatolioe. 
In privința acesta nu aflămă nici o deo
sebire de vederi. Acesta o doresce și o 
pretinde fiăcare partidă, mai energică 
însă o pretinde partida independentă. 
Noi scimă, ba putemă să aduoemă chiar 
și dovec|I, oă în privința aoâsta protes
tanții din partida independentă se unesoă 
pe deplină în vederi ou soții loră de 
principii catoliol și între Eotvos și Po- 
lonyi a fostă referitoră la aoâsta dela 
începută cea mai deplină armoniă. Der 
și partea preponderantă a partidei gu
vernamentale și naționale doresce auto
nomia catolică, toomai oa Zichy și Esz- 
terhazy. Și deoă, de pildă, guvernulă ori 
clerulă catolică superioră ar pune piedecl 
întroducerei autonomiei, atunci partida 
independentă ar pretinde în modă ener- 
gioă delăturarea acestora piedecl".

*
Scirea atâtă de combătută de pressa 

germană, că Francia va fi visitată de o 
escadră rusâscă, se adereresce. țîiarulă 
englesă vArmy țand Navy Gazette* a- 
nunță, oa o puternică escadră rusescă, 
sub comanda marelui duce Alexis, în 
oălătoriă spre New-Iork spre a lua parte 
la festivitățile în onârea lui Columbă, va 
face o visită oficială unui portă francesă. 
Esoadra va oonsta din două mari oorăbii 
de răsboiu, două înoruoișătdre și din 
alte multe oorăbii mai mici. Intre oficerl 
se află și marele duoe Alexandru Michai- 
lovicl, care are rangulă de sublocote- 
nentă în marina rusâsoă.

Din parlamentulu austriacă.
In ședința din 24 Februarie a par

lamentului austriacă la desbaterea buge-

FOTLETONULV „GAZ TRANS."

Pentru-ce iubescu eu 
viorelele?

Prospero era oăpitană de marină, ca 
și mine. De multă eramă amici buni, 
amândoi mai înourcamă afacerile ndstre 
comeroiale și în urmă amă luată ambii o 
naiă comună, cu care să transportămă vină 
din Sardinia și Sicilia pe continentulă 
Italiei. Naia o conduceamă său eu, sâu 
elă, după cum ajungeamă la ea.

Am observată, oă amioulă meu Pros
pero era ună omă forte laoomă de bani; 
când era vorba de bani, de oâștigă, nu 
mai era alegătoră, nici se mai sfiia ; de 
multe-orl mergea pănă la necuviință, 
dâoă nu pășiam seriosă spre adă reține. 
„Omulă", (fioea «IO adese ori, „dâoă toc
mai nu vrâ să se dea de răpitoră, celă 
puțină să-și păc|â8că interesele proprii; 
oând atâția inși voiesoă a ne înșela pe 
noi, avemă totă dreptulă de-a înșela și 
noi pe alții."

„Nu, iubite Prospero", îi (fioeamih 

„în afaceri de ondre nu-i iertată a fi 
șovă'toră. Oapulă de acea trebă e, să 
conducă inima, dâr totă-deuna pe oalea 
dreptății. Când îmi șoptesce mie inima, 
că fapta asta ori ceea e soandalosă, 
nu cugetă mai departe, pentru-că oon- 
sciința e ună judeoătoră, în oontra 
oăruia nu mai poți apela. Cu ajuto- 
rulă rațiunii poți suoi ori ce luoru și 
și noi putemă susține, că ceea ce facemă 
noi rău, aceea e bine; der consoiința 
totuși îți șoptesce: „mișeliă! mișeliă", și 
nu este prudință, care să faoă să tacă 
aoelă versă dreptă."

Disputele ndstre privitore la aface
rile oomerciale totă-deuna se terminau 
bine. Deși amioului meu Prospero nu i-se 
oam părea, nu era destulă de convinsă, 
totuși elă făcea întotdâuna precum voiam 
eu și așa eram liniștită și satisfăoută.

S’a întâmplată însă, că odată a tre
buită negreșită să oălătorescă la S. Fran- 
oisoo. Doi ani am lostă depărtată de 
patria mea și în acestă intervală nu am 
primită nici o epistolă de-acasă. Naia 

am lăsat’o lui Prospero, ca să neguțăto- 
rescă cu ea.

Abia m’am re’ntorsă aoasă din Ame
rica, și grăbindă cătră oasă în S. Terenz, 
Prospero m’a îmbrățișată și mi-a șoptită 
la ureche: „Minunate câștiguri am avută, 
iubite Baoicoia am câștigată cu naia 
150,000 lire."

La acâstă descoperire, eu mă sim- 
țiam mai multă surprinsă, deoâtă ve
selă. „Cum se pdte asta?" esolamaiu ro- 
șindă la față.

„E forte simplu laoru",— (fi86 ®1Gi 
„îți voiu spune cum stă treba, peste vre-o 
(fi ori două."

Lucrulă însă n’a fostă nici simplu, 
niol oinstită, pentru-oă abia trecu o săp
tămână și atâtă eu câtă și Prospero amă 
fostă oitațl înaintea tribunalului din 
Genua, acusațl pentru înșelăoiune Pros
pero, care voia cu ori ce preță a se îm
bogăți iute, a mersă la Massada și a 
cumpărata două buțl de vină scumpă, 
6r pe celelalte le-a umplută cu apă din 
mare. Apoi s’a dusă la o societate de 
asigurare, ca să-și asigure naia, (ficeudh 

că e încărcată ou vină de Marsilia. Din 
partea societății a eșită la fața locului o 
comisiune, oa să cerceteze buțile cu vină 
dâr Prospero a întoomită lucrurile ast- 
felă, că numai buțile celea cu vină au 
fostă cercetate. In ohipulă acesta i-a 
succesă a-șl asigura naia ou buțile cu 
150,000 lire. După ce plecă din Marsilia 
cea dintâiu țîntă a lui fu, oa să conducă 
naia spre stânci. Și ca nu oumva per- 
sonalulă să presimță ceva, pe mateloții 
cei vechi i-a trimisă acasă și a adusă în 
locuia loră alții noi, cari nesciindă ni- 
mioă de totă lucrulă, se pomeniră îndată 
cu ună naufragiu, pe care însă ei și-la 
închipuiră oa provenită dintr’o nenoro
cită întâmplare. In acâetă credință a loră 
erau întăriți mai alesă prin împrejurarea, 
că însuși căpitanulă Prospero numai cu 
greu, ou perioolulă vieții, a putută scăpa 
ou notulă. Tote așa de bine au fostă în- 
toomite încâtă se putea prevedâ cu si- 
guritate, că societatea de asigurare va 
perde proeesulă.

Eu însă ounosceam desteritatea 
amicului meu marinară și-ml părea lu-
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tară între alții luă cuventulă și deputa- 
tulă oehă tînără Dr. Ed. Gregr, oare în in
troducerea vorbirei sale luă în zeflenea 
noulă programei alo guvernului, precum 
și instituțiunea dualismului.

Dep. Dr. Gregr. Unii puncta din 
noula programa ala guvernului voesca 
să-la ilustreză. Aici stă între altele și a- 
linea, că prin dualismă și-a aflata mo
narchic organisarea ei deplină. Astfelă 
de păreri chinese nu ar trebui să se pro
nunțe într’ună stată europeana (Fârte 
bine! la Cehii tineri). Oare organisația 
statului s’a tern»inatil? Ce este una stata? 
Una organisma viu și în acesta nu e 
permisa, ca în nici una momenta să fiă 
una armistițiu, aoâsta ar fi mortea lui. 
Statuia se nasoe, ca și una organisma 
viu din cause mid și neînsemnate. Ela 
oresce, se măresce și decade, devine bă
trâna și neputinoiosă, mbre. Acesta este 
sârtea tuturora statelorO din lume și 
chiar marea împărăția romană nu a scă
pata de o asemenea sorte ,și nici Aus
tria nu va scăpa de aoăstă lege natu
rală. Intrega artă de stata constă în a- 
ceea. oa să țină statuia în vieță și eă- 
nătosa pănă când e acesta posibila și 
să se evite, oa statuia să mâră de o 
morte prematură. Der prin centralismă, 
germanisare și prin actuala oonstituțiune 
nu se pâte susține în vieță statul austriac, 
căol oei mai nobili membri ai săi suferă 
de atrofiă. Ar fi deci o nenorooire, deoă 
ar fi adevărata, că organisațiunea actuală 
a statului nostru și-a aflată sfîrșitula. 
Credo, oă statuia austriaca, va treoe 
încă prin multe schimbări și în scurta 
timpă se va reîntoroe la organisațiunea 
federalistă.

In noula programa se susține, oa 
marde partide să tacă asupra cestiuni- 
lora de dreptft publica, politice și națio 
nale. înainte de tote, oestiunea boemă 
să fiă amorțită...

Evenimentulu oela mai importanta 
în istoria internă politioă a Austriei este 
fără îndoială oăderea sistemului absolu- 
tistica și introducerea raporturiloră con
stituționale și așa numita oonstituțiune. 
Atunol însă nu se afla o stea noroabsă 
peste lâgănulă acestui evenimenta și nu 
geniula bună aln monarohiei a fosta a- 
cela, care a condusa acestă schimbare. 
(Aprobări la Cehii tineri). Am deplina 
oonvingere, oă M. S. Impăratulă a voita, 
oa prin noua constituția să aducă între 
poporale imperiului său numai paoe, bine
cuvântare și fericire, der veni dușmanula 
răutăciosă, acesta neghină între noua să
mânță, și în looa de pace, binecuvânta
re și fericire a sădită Dedreptate, oertă 
și ură. (Aplause la Cehii tineri).

Și acesta sămânță de bălaura a în
colțită, și ce vedemă astăzi în marea 
împărăția? Nimică altceva, decâtă lupte 
și încăerărl ale diferitelorfl naționalități, 
astăcjl n’aucjimti altoeva, decâttl tângui
rile și strigătul# de durere alii poporeloră 
nemulțumite. (Aplause la Cehii tineri.) In

cursulă desbaterei bugetare n’am audită, 
deoâtă plângerile tuturorii poporeloră a- 
cestei monarchii, învinuiri în oontra gu 
vernului, tânguiri asupra vătămărei le- 
giloră, volnioiă și asupriri, nici ună po- 
poră nu și-a arătată mulțămirea față de 
stările actuale, său față de regimulă ao- 
tuală. (Aplause la Cehii tineri). Peste 
totă looulă esistă dorința de a se scăpa 
de stările aceste insuportabile. (Viue a- 
plause la Cehii tineri). Spuneți-ml uuă 
stată în totă lumea, unde să nu fiă mi
oară ună singură poporă mulțămită, der 
tdte să fiă nemulțămite! Acâsta este 
trista signatură a statului austriacă, oă 
în acesta tote poporele sale se simtă 
nemulțumite și nefericite. (Aplause la Cehii 
tineri). Vina nu o pdrtă numai guvernulă 
aotuală.

Dep. Dr. Vasaty: 0 mare vină are 
însă!

Dep. Dr. Gregr: Are mare vină, dăr 
elă nu întreprinde nimică, oa să facă o 
ameliorare, ci dimpotrivă faoe multă, 
fârte multă, pentru a agrava înoă stă
rile aceste. Motivulă adevărată ală aces
tora stări triste zaoe ou multă mai îna
poi de aoestă guvernă, elă zaoe în ao
tuală oonstituțiă. Nu mai pote esista 
nici o îndoială în privința tendințelor^ 
ooust’tuții. Ținta finală este centrnlisația 
aoestei jumătăți a monarchiei și hege
monia elementului germană asupra po- 
pdreloră negermane a acestei monarchii.

Dep. Spincici: Ceilalți suntă străini!
Dep. Dr. Gregr’. Ungurii nu voescă 

să soie de ună parlamentă centralistă și 
tote amenințările și ademenirile în con
tra acestora fură zădărnicite. Ungurii au 
fostă mai cuminte ca noi Boemii, căol 
dreptulă uostru publică este totă așa de 
bună și de vrednică, ca și dreptulă pu
blică unguresof. Și dâcă noi am fi ră 
masă neclătiți pe basa dreptului nostru 
publioă, amă fi ajunsă și noi de multă 
la aceea, la oe au ajunsă Ungurii. Der 
noi n’am avută norouă ou politicii și băr
bați de ststă ai noștri ; noi n’arnă avută 
pe Franoiscă Deak, Andrasy etc., și co- 
lbrea negru-galbenă le-a fostă politici- 
loră noștri mai de preferită, ca oolorea 
albă-roșiă a țerei. (Aplause la Cehii 
tineri).

(Va urma.)

SOIRILE QILEL
— 16 (28) Februarie.

Congresulii ssrbescîi. Congresulă sâr- 
bescă viitoră, oe este convooată pe cjiua 
de 10 Martie n., va să se ooupe cu ces- 
tiunl bisericescl de mare importanță. 
Partida lui „Branili'1 în frunte ou Vuce- 
ticl, Maximovicl și Jinkovidt vre ou orl-oe 
preță, să facă imposibilă proiectulă re- 
feritoră ia organisarea biserieeaoă. Pa- 
triarshulă Brancoviol însă, este hotărîtă 
a-șl pune carulă in petri și a susțină 
lupta cu ajutorulă preoțiloră săi ma- 
melucl.

—x—
Sesiunea corpurilorîi legiuitore ro-

mâne, care se termină la 15 Februarie, 
va fi prolungită pe timpă de o lună, 
pentru a pută vota proiectele de legi 
ale gendarmeriei, a tocmeleloră agrioole, 
a învățământului profesională și a îu- 
vătământului primară.

— x—
Purtare cinică. Să nu vă prindă mi

rarea, oetindă, oă din 442 au fostă de 
față numai 22 — denutațl în ședința 
dela 25 Februarie. Dintre aoeștl 22, gu
vernamentali erau 10, restulă din oele 
lalte partide. Iutr’adevără, e lucru aprope 
nepricepută, cum se face, că din 300 
deputațl guvernamentali să lipsescă 290. 
Ore nu li-se roșesoe obrazulă „părin- 
țiloră patrie/, când totuși oeră să li se 
sporesoă lâfa anuală — pentru-că como- 
diseză, suntă indiferenți, nu le pasă de 
nime și nu se geneză de opinia publică 
a țării. Cinioă purtare într’adevără 1

— X —
Ambasadorii românii la Parisă, în lo- 

cu ă d-lui N. Crețulesou, va fi numită, 
după cum spună 4'ar®l® de dinoolo, d-10 
Ionă Lahovary, care îndată ce va ap«râ 
decretulă de numire, va pleoa laParisă, 
oa să-și presinte președintelui Carnot, 
hârtiile de acreditare.

—x —

Alegere de episcopii în Carlovății. Pa
triarchal ă sârbesoă G. Brancovitâ va con
voca în ourendă sinodulă sârbesoă, oa să 
alegă doi episoopl sârbi în locurile va
cante din St. Andreiu și Neopianta.

— X —
Focii. Ni-se surie, oă în oomuna 

Fântâna din oomitatulă Temavei mari a 
îsbuonită Dumineoă dimineța, în 26 Febr. 
n., ună focă, oare a prefăoută în oenușă 
6 case împreună ou olădiril© economice 
din jurulă loră. Asigurată n’a fostă ni- 
mioă.

—X —

Fortificarea Londrei. Din Londra se 
telegrafiază, că miuistrulă de răsboiu 
englesă va lua disposițiuul grabnice pen
tru întărirea lanțului de forturi din ju
rulă Londrei.

— X —

Baterea coronelorii de argintii, după 
cum anunță cjiarele diu Pesta, înaiuteză 
acâtă de multă, încâtă pe la finea lui 
Martie se voră pune în oiroulnțiune mai 
tnuiw milion© de oordue. Mii întâiu 
însă se voră retrage din ciroulațiune 30 
milione de banonote de oâte 1 fl. Afară 
de aoeea se voră mai trage din oiruu 
lațiuue tdte piesele de oâte i/i fl.

— X —
Meetingti monstru. In 24 Februarie 

nou c. s’a ținută în Bruxella ună 
meetingă monstru în cestiunea sufra
giului universală, la care a luată 
parte J 0,000 de peredoe. Mai mulțl 
deputațl din Bruxella au luată ou- 
veutulo. Mai târejiu s’a făcută o ma- 
nifestațiune pe strade, la oare au luată 
parce oam la 1000 de omeni S’au în
tâmplată miol oioonirl cu poliț a, care a 
fostă silită să faoă întrebuințare de 
armă.

—x —
Stipendiu pentru o călătoria indus

trială in străinătate. Ministrulă ung. de 
agricultură a însăi cinată camera oomer- 
oială și industrială din Brașovă, a es- 
orie ună oonoursă, pentru ună stipendiu 
de 300 fl., oe are a se da pentru o că
lătoria industrială în străinătate. Conou- 
renții au a’șl așterne petițiunile loră, 
provăcjute cu ună timbru de 50 or. oa-

merei comerciale și industriale din Bra- 
șovă, pănă la 12 Martie n. o. 12 dre la 
amia4f. In petiție oonourenții au a spune 
numele, locuința, relațiumle familiare, 
specialitatea, precum și ounosoința lim- 
biloră. Afară de aceea au a a’ătura la 
petițiune: testimoniul^ de boteză, ates
tatele despre ooupațiunea de pănă acum, 
precum și ună atestată de moralitate 
dela autoritatea respectivă.

Dacoromânismulu
și politica culturală maghiară.

(Urmare.)
Pe când, o’o fârte mică esoepțiune, 

toți Românii diu părțile Ardelene, erau 
îu tabăra lui Șiaguna și Bârnuță, pe a- 
tund câțiva Români iubitori de libertate 
din România — espulaațl ai revoluției 
bucuresoene — vină în Ardâlă, oa să 
împace pe Români ou Ungurii. Cesar 
Boliacă fundâză o fdiă și vrea să organiseze 
o legiune împreună ou Ionă Brătianu și cu 
Bălcescu, îu interesulă oausei maghiare. 
Lucrarea loră însă o zădărnioesoă Ar
delenii, cari tragă în partea loră, în Si- 
biiu, ue Tell si pe Eliade Bădulescu. Etă 
oă Românii de peste Carpafl întindă 
mână amicală pentru frățietatea româno* 
maghiară și oei ce lovescă aoestă mână, 
ca se nu ajungă la noi, suntă Românii 
dm Ungaria. Oh, fiindcă acestă mâuă ar 
fi trasă dungă peste soootelile daoo-ro
mânismului, pe oare l’a năsoooită fauta- 
sia Româniloră din Ungaria a oăroră 
ură 6rbă l’a crescută monstru.

După revoluțiune, Românii din Ar- 
deală au primită donațiunl, distincțiunl 
și posturi. Tell și Eliadă pensiune aus- 
triaoă, fiiulă lui Majoresou, Titus, a fostă 
primită îu Theresianulă din Viena, pro
babilă că cu stipendiu maghiară. Boliaoă, 
Brătianu, Băloescu și Rossetti au fostă 
esilațl, ca și aoeia dintre eroii noștri, 
oarl au putută scăpa ou viața. Au de
venită e8j>atriațl, pribegi și ore nu ni-se 
mișcă inima, nouă Maghiariioră de iu
bire, oompatrioțiloră noștri de rușine, 
când in amintirile unuia seu altuia ce- 
timăastfelă de cuvinte: „Maghiarii 1 Ma
ghiarii! Spune-mi, decă au4ândQ aoestă 
nume, nu-țl vine minte, să-țl pui oeuușe 
pe capă? Nu ți vine minte, să iei ună 
pistolă și începândă dela Eliadă... să 
sfîrșesd ou tine?!... Rușine... de o miiă 
de ori rușine! Oe 4i®ă ? Blestemă pe a- 
oei omeni, în numărulă cărora oelă din- 
tâiu a fostă aoeia, oare a blamată glo
ria națiunei române (adecă Eliadă) și a 
pusă asupră-i rușinea și miseria sclăviei! 
Ah, deoă amă fi fostă cârmaci adevărațl 
ai Româniloră, gloria de-a fi eliberată 
lumea de robiă, n’ar fi fostă a Maghia- 
riloră, oi a nostră. Seu deoă ui-amă fi 
unită ou Ungurii, de sigură amă fi cu
prinsă Viena și amă fi proolamată Re
publica, pe oând a<jl așteptămă tremu- 
rândă să oulegemă ceva din sfărimătu- 
rile ospățului maghiară“. (Ioana Ghica 
în Amintiri din pribegie).

crulă bănuitorii. Chiar dâcă ași fi fostă 
aplicata a crede, că Prospero vorbesoe 
adevărulO, totuși nu mă mai puteamă 
îndoi în prepusulă meu bănuitorii, de 
vreme oe chiar dela unulă dintre mate- 
loții vechi, care fusese alungata sub pre
textă păcătesă, mă informasemă despre 
secretă.

N’am mai stată la îndoielă nici ună 
minută, am grăbită la Prospero și pre- 
făcându-mă a fi liniștită, i-ain 4isC1: 
„Prospero, tu din lăoomiă de baul ai 
săvârșită o faptă păoătâsă; der numai tu 
ești răsponsabilă pentru ea. Despre mine 
nu se pote presupune nimicii; m’am năs- 
oută omă de omeniă, din părinți de ome- 
niă; ca omă de omeniă voiesoă a trăi și 
a muri. Tu ai înșelată/

— „Nu-i adevărată ; advocatulă nos
tru va câștiga prooesulă... “

— „Te rogă lasă-mă să vorbesoă. 
T6te ouvintele și toți advooații tăi nu 
mă potă abate dela hotărîree mea... Tu 
ai înșelată. Acum te vei duoe la direc- 
torulă societății de asigurare și-i vei

spune, că renunți la tbtă suma de asi
gurare, pentru-că amiculă tău a fostă 
depărtată pănă ce s’a întâmplată acestea 
și nu aprobă prooedura ta ; rogă lă să-și 
retragă acusa ridicată asupra nostră/

— „Der atunol suntemă păgubiți, 
naia merge în pagubă../

„Lasă mă ’n pace. Naia și-așa a fostă 
pe jumătate a mea, der pentru casă nu 
fiu mestecată în aoestă afaoere, ți-o dă- 
ruesoă ție. Voiesoă, ca ou ori oe preță 
să ți salvază ondrea. Speră, oă asta va 
fi oea din urmă mișeliă a ta. De astăzi 
înainte te rogă să te deparțl de lângă 
mine și oe vei mai face, să faci tu pe 
barba ta propriă/

Procesulă de înșelătoria s’a terminată 
cu aoeea, că Prospero a renunțată la 
cele 150,000 de lire, — der a rămasă 
pătată... Despre mine a soiută tâtă lumea, 
că timpă de doi ani am fostă dusă în 
Amerioa și așa n’am putută fi părtașă 
la aoâstă înșelătoria outezătore.

Despre Prospero numai atâta am 
soiută, oă elă s’a dusă în Buenos Ayres,

mai multă n’am mai audită de elă. Peste 
optă ani de 4’1® însă mă pomenescă ou 
o epistolă dela elă, din Regoledo, scri- 
indu-ml numai atâta: „Iubite Bacicoia, 
sunt forte bolnavă. Sunt trimisă la oură, 
dâr soiu, că aiol voiu muri. Pe basa 
amioiției ndstre de demultă, te rogă oer- 
oeteză-mă. Nu-mi refusa rugarea, căci 
ea este oea din urmă/

Mișelia amioului meu de odinioră 
încă nu o uitaseină și nicl-odată nu-mi 
puteam aduce aminte de elă, fără să 
nu mă revolteză. Trei 4’1® am totă me
ditată asupra lucrului, oă ore să-i împli- 
nescă rugarea, ori nu? In urmă însă a 
Învinsă inima și așa am oălătorită la 
Regoledo, po țărmulă lacului Como.

Prospero era în institutulă de cură 
ou apă rece. Când am Intrată la elă 
ședea, său mai bine cjisfi, zăcea. Abia 
vă4ându mă, elă a începută a plânge, 
apoi ridicâudu se ou anevoiă, a deschisă 
cutia mesei de sorisă și a scosă de-aoolo 
ună plică, pe oare întin4ându-mi-lă, îmi 
4ise:

— „In ăsta suntă 20,000, va să 4i®â 
jumătate din prețuia naiei, pe oare eu 
intenționată am oondus’o spre stânol. 
Suma asta tu mi-ai dăruit’o, oa să ml 
salvezi onbrea. Aiol, în Buenos Ayres, 
am câștigată bani, și aouma, re’ntoroân- 
du-țl datoria, nu mă costă niol o jertfă, 
Măoară de ași fi săraoă pentru oa ho- 
tărîrea asta să aibă ou atâtă mai mare 
valâre. Să nu refuzi primirea aoestoră 
bani, căci mai omorî ou ei“...

Fără vorbă am băgată plioulă în 
busunară.

— „Baoiooia, îmi 4’8® ®Iă apoi, „aoum, 
decă ți am plătită datoria, am lipsă mare 
oa să mă ierți. Tu ești siugurulă omă, 
oare-mi ounosol fapta mea păoătâsă, și 
nu potă treoe la altă viâță, fără să mă 
ierți. Ertă veohiului tău amioulă Pros
pero/

— „Spune-mi mie, der ou mâna pe 
inimă: fost’ai de omeniă în aoeștl optă 
ani în Buenos-Ayres ? “

— „Da, am fostă, mă jură pe me
moria neuitatoi mele mame!“
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Că în revoluția din 1848 oe felă de 
amiol amă avută noi dintre Românii ou 
vacjă, aoeea noi n’o soiiamă, tocmai în 
virtutea neounosoinței nâstre perfeote și 
veoluioă dăinuitore a reporturilor^ ro
mâne. Când însă pribegii români și es- 
pulsații mHghiarl s’au reîntorsă în pa- 
triele loră, și cei dintâiu au devenita stă
pâni pe srtrtea loră, nimănui nu i-a ve
nită în minte a valora drepta amioală 
de odinidră pentru liniștirea Româniloră 
din patriă. Astfelă deră nu este mirare 
dâoă amintirile iubite de odinioră au pie 
ritft fără de urmă, er fiiulă bătrânului 
Rossetti, oare a scrisă rondurile oitate, 
Vintilă Rossetti, sbiară cji de 4u 3°' 
mânulă" oontra Maghiariloră.

VII.
A foștii o greșită a nu da atențiune daco- 

romănismului.
După oapitularea dela Șiria (Vilâ 

gos) Maghiarii și Românii am devenita 
egala asupriți, cu deosebirea, oă aoeia 
dintre Românii amăgiți, oarl s’au aco
modată împregiurăriloră, au ajunsă la 
posturi grase; pe cei oe însă ii dureau 
amăgirea, ori s’au reîntorsă în prinoi 
pate, oa Papiu Ilarianu, Treboniu Lau 
rianu și Simionă Bărnuțiu, ori s’au po 
topită, oa Iancu și Andreiu Mureșianu. 
Astfelă a trecută primula deceniu. La 
înoeputulă deoeniulu’ ală doilea raportu
rile se păreau a se schimba astfelă, oă 
Ardelulă devine provinciă austriaoă au
tonomă cu limba maiorității române în 
administrația, în justiția și în instruc
țiune. N’a fostă, oe i dreptă, o Daoo- 
Româniă, dăr uuă pasă însămnată spre 
acdsta. Istoria îșl are logica ei, și ună 
pasă urmeză după altulă: astfelă gân
deau Românii. Faptele împlinite îuoă îșl 
au greutatea loră elementară în vieța 
politică a poporeloră. Tote-să adevărate, 
numai oâtă une-orl faptele împlinite nu 
suntă altceva deoâtă aparențe gfile și 
ohiară și în istoriă adese-orl să vîră so
fisme, care trebue să oadă înaintea ou- 
vântului adevărului și a dreptului. Și 
acuma a întrevenită casulă acesta. Cause 
națiunei maghiare, Hindu oausu dreptului 
și a dreptății, a învinsă prin transacția 
dela 67.

Transaoția dela 67 a trasă dungă 
peste socotelile politice ale Româniloră, 
fiindcă consolidându-se monarohia ou 
formă de stată dualistic ă, a zădărnicită, 
pe timpuri neprevedute, visulu de auru 
ală Româniloră, oum numesce daco-ro- 
mânismulă ună istorioă română, X.enopol, 
âr statuia unitară maghiară întărindu-se 
și desvoitându-se totă mai multă, a fă
cută imposibilă autonomia Ardeiului și 
în genere transformarea monarchiei habs- 
burgioe în federațiune, primulă pasă 
mare spre tendințele daooromâne ale 
Româniloră din Ardelă. Din punotă de 
vedere ală românismului, pentru Românii 
dm Ungaria transacția dela 67, față ou stă
rile din 63, nu este decâtă pierderea

— „Atunci etă, îți dau mâna; uită 
,naia și tâtâ istoria, te iertă."

Prospero plângendă a oă4ută pe 
brațele mele și din acestă minută par’oă 
era altulă. Ajutată de servitorulă său și 
râ.cjimată pe ună băță eșia în totă 4iua 
la plimbare în grădina institutului și 
nicl-odată nu s’a reîntorsă fără a ml 
aduce pe seina mea ună mioă buchetă 
de viorele de munte. Am vă4ută, oă-i 
mergea fârte bine în societatea mea și 
astfelă am rămasă ou elă mai multă 
timpă. După 4eoa 4^e însă a,n fostă 
silită să mergă acasă, pentru-oă aveam 
luorurl urgente.

Prospero abia s’a putută despărți de 
mine; a rămasă suspinândă și plângândă. 
— „Până la revedere!" i-am strigată din 
trăsură. — „Acolo susă!" 4lse Prospero 
cu o fufă senină și arătândă spre ceră

Când toomai voiam să-mi pune 
bagagiulu pe vaporulă de pe laoulă dela 
Bellan nisce âmenl au adusă pe sema 
mea uuă paehetă mare. In elă erau nis- 
ee rădăcini de viorele de munte și ună 

drepturiloră și ună abusă. De aici vine, 
oă conducătorii de a4l ai Româuiloră să 
provocă mereu la aceste timpuri. Cu câ
teva săptămâni înainte de scrierea aces- 
toră rânduri am cetită în „Tribuna11, că 
judecătoria trăgândă în procesă pe Eu- 
geuă Brote, editcrulă acestei foi, pentru 
tipărirea Memorandului dusă la Viena, 
i s’a cetită, oa lovindă în Jege, tocmai 
acelă pasagiu din Memoranda, oare este 
citată literă de literă din acelă resoriptă 
pră înaltă, cu oare Majestntea Sa a des- 
ohisă la 63 dieta provincială (Landtag- 
ulă) din Sibiiu.

Parlamentulă ungurescă a adusă 
legea de naționalități, prin oare mai multe 
ooncesiunl nu pute face statulă ungară 
naționalitățiloră, fără a nu periclita uu 
numai unitatea, oi în genere, esistența 
sa. Pentru desvoltarea individualității 
sale naționale, Românii au primită și 
și au valorată tâte drepturile oe li se 
garanteză prin acesta și alte legi, dăr 
față de ideia de stată ei nu s’au abătută 
dela punotulă loră de vedere primită la 
1848 pe Câmpulii-Libertății. Au fostă în- 
tr’adevără singuratiol, oarl s’au arătată 
apleoațl, ca stândă pe basă legală, să-și 
valoreze naționalitatea, der aoestă mino
ritate, care era deja la începută, a fostă 
silită, să concedă terenulă ultraiștiloră. 
Astfelă s’a întâmplată, că așa numită 
partidă moderată română, care să pri- 
mescă sinceră și fără nici o reservațiuue 
mentală paotulă dela 67, nu esistă niol 
pănă a4l.

Sâ nu gândimă însă, oă din dosulă 
aspirațiuniloră și tendințeloră politice 
române din oele trei decenii din urmă, 
ar lipsi tărâmulă literară și soientifică. 
DiD contră, acestă tăremă a devenită în 
conținu mai tare și mai puternioă influ- 
ințătoră atâtă în literatură, oâtă și în 
șodlă. In filologiă Cipariu, în istoriă Tre- 
boniu Laurianu, în politică și publiois 
ti că Papiu Ilarianu și Bărnuțiu dau di
recția.

(Va urma.)

0 frumosă dovadă de solidaritate.
Sângeorgiulă română, 20 Faură 1898

Domnule Redaotoră! In legătură 
ou oelea, oe V’am împărtășită de aid 
în 14 Decemvre a. tr. despre alegerea 
de membri în oomitetulă comitatensă și 
despre oarl ați luată ou multă buouriă 
notiță în Nr. 271 din 1892, ivină a Vă 
oomunioa din nou următorele :

Alegerea din 14 Decembre anulân- 
du;se, oum prevă4usemă, pentru unele 
greșele de forme, în fondă însă pe mo- 
tivulă, că n’au fostă de locă pre pla- 
oulă „domniloră", s’au orânduită pre 
4iua de astă4i a doua alegere, oare s’a 
și săvârșită și încă ou ună resultată 
câtă se pote de strălucită pentru noi.

învingerea ndstă de rendulă aoesta 
e îndoită așa de mare oa la prima ale
gere și căderea „domniloră" este în- 

biletă ală lui Prospero ou cuvintele 
„Iubite Baoicoia, am vă4ută, că iubesol 
tare viorelele de munte și de aceea, în 
preumblările mele, am adunată aceste 
vre-o câte-va sute de rădăcini pe sema 
ta. Le plautăză în grădina ta din S, Te- 
renz. Când voră înflori aoeste flori, eu 
nu voiu mai fi în vieță, der tu vei cu
geta la ală tău Prospero, ca e numai 
odată a păcătuită, der more fericită pen- 
tru-că l’ai iertată. Dumne4eu cu tine 
în veol!"

De aoeea cultivă eu în grădina mea 
viorelele de munte cu atâta pasiune; de 
aceea îmi suntă atâtă de plăcute aceste 
flori. Prospero a murită, der viorelele 
lui mulțl, mulțl ani voră mirosi frumosă 
și tufișele loră îmi aduoă aminte de oe- 
șurile cele mai pătrun4®tdre ale vieței 
mele.

Prelucrare de:
George Oprea

înv. 

doită așa de grea ; înteiu, pentru-că ale
gătorii noștri s’au preseutată în numără 
mai mare ca în rendulă trecută și n’am 
pierdută pe nici unulă din ei prin ta
băra străină, așa oă dintre 221 alegători, 
câți au fostă la urnă, pentru noi au vo
tată 165, er pentru „domnl“ 60—65; a 
doua pentru-că astă4l toți membri aleși 
suntă pură naționali, scoși fiindă cei doi 
semi guvernamentali, aleși în rendulă 
treoută.

Aleși suntă: Elorianii cav. Porcius, 
vice-com. pens.; Famfil Grapini preotă. 
Ier. Slăvocă preotă, Ionii Macaveiu preotă, 
Unu Dologa preotă, Anch. Căndale preotă, 
PLih. Domide înv. pens, și Eliseu Danu 
înv. fundaț.

Nulifioarea primei alegeri se părea, 
oă ar fi desouragiată pre unii din noi, 
der a fostă pentru oausa nostră de mare 
folosă, căol ni s’au dată din nou ooa- 
siune a ne arăta valârea și a ne măsura 
ou ună adversară deprinsă a învinge pre 
totă loculă cu bine seu ou răulă, și care 
trăesoe în oredința, că noi n’avemă drep- 
tulă a învinge niciodată ; oă noi n’avemă 
dreptulă a ne apăra, după cum oeră in
teresele nâstre. Asigurăm însă pe „domni", 
că de aioI înoolo ne voră găsi totdeuna 
cu rîndurile strînse și gata de luptă și 
dâcă de 4eoe ori voră rîndui alegeri 
nouă, de atâtea ori voră îmbrânci.

Cumoă pre „domni" îi dâre rău, nu 
mai încape îndoelă, și oumoă nu se voră 
astâmpăra, înoă e sigură; e vorba, oe 
voră mai născoci, ca să arate, oă nici 
aoâstă alegere nu e legală, deși totulă 
s’a petrecută în oea mai perfectă ordine 
și președintele, ungură, oare a condusă 
alegerea, — după o lecțiă căpătată pen
tru greșelele făoute la prima alegere —. 
altădată a urmată ou scrupulositate tâte 
oelea prescrise de „bibliă".

In sfîrșită observă, oă sub-oomite- 
tulă națională româuă, despre a oăruia 
închiegare am fâoută amintire ,în rân- 
duiă treoută, s’a învoită și astă-dată să 
dee „domniloră" ună mandată, și s’a 
declarată aplecată a luora, ca între cei 
8 membri, să se alegă și ună „ungură" (!!) 
der șefulă administr. de aiol nu s’a mul- 
țămită ou atâta, oi a candidată doi Un
guri, doi Români guvernamentali și nu
mai patru locuri ni-a lăsată nouă; ba 
am vf'4ntă o listă, în care figurau nu
mai Unguri și numai Români „patrioțl".

Alegătorii români, vă4endă aoâsta, 
u’au vrută să mai stâe la toomelă, deși 
șefulă „domniloră" pre la 10 ore în 4>ua 
de alegere a ceroată a paota ou Ro
mânii și a mai slăbi ceva din „dreptă", 
der era prea târdiu.

Ca și la prima alegere, 4>că și acuma 
alegătoriloră noștri: decă veți fi chiă- 
mațl încă odată la urnă, frați Români, 
totă așa!!....

Unu alegetoru.

Dare de semă și mulțămită publică.
Sibiiu, 21 Faură n. 1893.

„Reuniunea femeiloră române din 
Sibiiu" se vede plăoută îndemnată a 
ouita pe oalea aoesta suprasolvirile și 
ofrandele incurse cu ocasiunea balului 
dată în 21 Ianuarie n. o., aduoendă tot
odată ^donatoriloră oele mai căldurâse 
mulțămite pentru ele.

Au intrată dela :
Esoel. S. Arohiepisoopulă și Metro - 

politulă Mironâ llomanulă 25 fl. dela d-nii 
Zeno de Moosonyi, Dr. Alesandru și Eu- 
genă de Mocsonyi, mari proprietari și 
Augustină Laday, jude de ourtea de ca- 
sațiă, în pens, oâte 10 fl., dela domna, 
Catinoa Iosifă Pușoariu și dela d-nii 
Nicanoră Frateșiu, protosincelă, Matei 
Voileanu, ases. consist., Dr. Maniu, notară 
publică în Oravița, Ales. Lebu, mare 
proprietară, Galacteonă Șagău, protopopă 
în Reghină, I. A. de Preda, advocată, 
I. P. Hamrodi și Raphaelă Nuridsană, 
oomersanțl câte 5 fl., dela d-lă P. Kab 
debo, bancheră 4 fl; dela d-lă Dr. Suss 
mann, medioă 3 fl. 50 or.; dela d-ra 
Elena Petrașcu, direct, șcâlei de fete a 
Asooiaț. trans, și dela domnii. Dr. Ila- 

rionă Pușoariu, archimandrită, SchUoher, 
c. și r. colonelă, Alois Menschik, supra- 
intendantă, Dr. Bielz, medioă și Dragits, 
protopretoră în Mercurea, câte 3 fl; dela 
d-lăParteniu Cosma, directorul instit. „Al
bina" 2 fl. 40; dela domna Ana Poppă, soțiă 
de protopopă onor, din Mihalță, dela 
d-ra Nina de Dunca și dela d-nii: 
Ioan Hannia direc. semin., Ioan Bădilă, 
jude de trib., Dr. O. Kabdebo, advocată, 
Altriohter, advocată, Constantină Bug- 
arszky, comersantă, și Gastav Metz, ar- 
ohitetă câte 2 fl.; dela d-rele Pipoșă și 
dfla d nii Ionă Papiu protopopă, Dr. 
lână Rață advocată, Dr. Cornelă Dia- 
oonovioh seoretarulă instit. „Albina" și 
lână Măoellariu proprietară, oâte 1 fl. 50 
cr.; dela d-nii Constantină de Colbasi 
proprietară în Springă, lână Rusană 
proprietară în Mesentea, Alemauă Dan- 
cașă jude, Irimie IlieBcu preotă, Neuzii 
compactoră și N. N. oâte 1 fl.: Dela 
d-nii Constantină Stezară, c. și r. oă- 
pitană în pens., I. Petrașou o. și reg. 
în pensiune Nicolau Hențiu notară 
și Rudolf de Gardiu comeroiantă, câte 
50 or.; dela d-lă Simionă Popovioiu, o. 
și r. oapelană oastrensă 20 cr. și dela 
N. N. 33 fl.

Venitulă brută ală balului 721 fl. 
60 or. Spesele 411 fl. 60 or. Venită ou- 
rată 310 fl.

Comitetulu Reuniunii.

NECROLOG. Paraschiva V. Orgi- 
dană, soția d lui Vasilie N. Orgidană 
din Buouresol, a răposată la 13 Februarie 
v. o. în etate de 31 ani. O jălesce în
tristatul soță cu ună fiiu și două fiioe 
ale sale, precum și alte numerdse ru
denii. — Fiă i țărâna ușârăI

DIVERSE.
Juvaerele contesei de Flandria. — 

Cercetările poliției din Bruxello, pentru 
a desooperi pe făptuitorii furtului juvae- 
raloră oontesei de Flandria, pănă acum 
au fostă zadarnice. Se scie numai, că 
furtulă a fostă săvârșită de o bandă in
ternațională de bandiți, ală căroră sediu 
se află în Anglia, oare însă are ramifi- 
caturl în Parisă și în capitalele mai 
mari ale oontinentului. Se dice, oă între 
membri bandei «e află și doi Maghiari, 
oarl suntă ounosouțl bine de poliția din 
Audapc-sts. Esistă bănuială hotărîtă, oă 
banda are de gândă, că cu ajutorulă 
aoesțoră doi Maghiari, sâ aduoă o parte 
din juvaere în Ungaria. Judele de ins- 
truoțiune din Bruxella a și dispusă a se 
desemna juvaerele furate. Aoeste de- 
semnurl apoi le-a trimisă poliției din 
Pesta. Cele mai însemnate din juvae
rele furate suntă: o diademă din 19 so- 
litairs oarl suntă înounjurate de 1251 
briliante, o diademă din 9 stele, cuprin- 
deu din 368 briliante, o brasletă lată 
de aură ou 3 smaragde și 115 briliante, 
o broță eiu două smaragde mari dintre 
cari unulă e ou patru colturi, er ceia- 
laltă în formă de pâră ; amândouă suntă 
unice în felulă loră și oântăresoă la 
olaltă 1403/4 oarate. Aceste suntă înoun- 
j urate de 130 briliante. Mai departe o 
revieră din 47 lanțuri de briliantă în 
75 carate.

0 escrocherie ingenioșii. Deunădț 
se presents la banoherulă Wolff din 
Berlină o fmeă frumdsă și fdrte bine 
îmbrăoată. — „Ce poftiți" — o întrebă 
banoherulă uitându se țîntă ia ea. — „Ce 
sâ poftescă... te rogă schimbă-mi hârtia 
asta". Femeia arăta bancherului o hârtiă 
de 1000 de lei. Woifî, zăpăcită de „dra
goste" ia hârtia și o sohimbă. Femeia 
vine și a doua și a treia 4* foth ou câte 
o hârtie de câte 1000 de franol. Ban- 
cherulă le sohimbă pe tote, der la urma 
urmei se amorezase de frumosă femeiă. 
Intr’o bună dimineță femeia faoe ce face 
și fură dela bancheră 20000 de fr., pe 
când acesta voia să o sărute. Erau nu
mai amândoi în eomptoară. Apoi a dis
părută. Banoherulă nu s’a alesă numai 
cu banii furați ci și cu hârtiile de oâte 
o miă. Tâte erau falsificate. Femeia es
crocă a dispărută și mol pănă a4l nu i 
s’a putută da de urmă. Se crede, că 
face parce din banda unoră marJ și pe
riculoși falsificatori de bani.

PrOjriCM wr. Aurel SUureșiassu. 

RetLclCtOrîl reSDOUSallllll: fcregerlu Muioru.
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Cnrsnlâ Ia bursa din Vlena
din 25 Februarie st. n. 1893.

Benta dc aură 4°/0 .... 116.05
Benta de hârtiă 5°/0 ... — —
împrumutului căilorii ferate ungare

aurii ......... 122.90
dto argintii ------- 102.10

AmortÎBarea datoriei c&Dorti ferate de
ostii ungare [prima emisune- 120 20

C/SirgaHlm plețeE Eraser* ii
din 28 Februarie st. n 1893

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune] - - —.—

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - - —

Bonuri croato-slavone - - .—
Bonuri rurale-ungare - - - • 96.20
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă ■ ... 97.50
Imprumutulii cu premiulă ungurescfe 152 50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului .... 145.—
Renta de argintă austriacă .... 99.10
Renta de hârtiă austriacă ...» 98.85
Renta de aură austriacă - ■ 117.95
LosurI din 1860 .... 149.—
Acțiunile băncei austro-ungare, 990.—
Acțiunile băncei de credită austr, - 398.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 338.70
Galbeni împărătesei ... 5.68
Napoleon-d'orI......................... 9.64’/2
Mărci 100 împ. germane 59.25
Londra 10 Livres sterlings 121.20

I 
i i [F 
i

IIi

Bancnote românesci Cump. 9 53 Vend. 9 55
Argintii romănesefi , 9 47 „ 9.48
Napoleon-d’orI „ 9.60 „ 9.64
Lire turcea ci r» —
Seria fonc. „Albina14 6% —
GalbinI „ 5 58 „ 5 63
Ruble ruseacl n n •
Mărci germane 58.80 5910
Discontulft 6—8°/n pe ană

Societate mutuală 
fără acționari.

Totă câștigulti 
s6 distribue între 

asigurați.

THE MUTUAL 
Societate din New-York ie asigurarea 

asupra vieței 
ou (ondula de 

' milione franci '
este cea mai mare instituțiuno fi
nanciară din lume. Asigură yiața 

după tote combinațiunile.
Spre informațiune detailată a se 

adresa la
Direcțiunea generală pentru Ungaria

Budapesta, Becsi uteza 5.
24,3-6.

uĂuXitreprise de pompe fixneToxe

E. Tutsek.
Strada Pârtii N?r. 4. Colțuiii 
Tergulu boitorii.

on. publică în cașuri de mdrte, așecjămentulă sâu 
bogată asortată în oarl tote obiectele, atâtă sortele

Brasovu,•i 7

Recomandă 
de înmormântare 
mai de rendO, câtă și oele mai fine, se potO oăpâta ou prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriurl de metalft ce se potă închide 
hermeticQ, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră sicrilirilOFU de lemnu, de 
metalu și d« leininl <le ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și pantlicl cu prețurile 
oele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, oarS funebre proprii 
cu 2 și cu 4 oai. precum și ună oara funebru vânătă pentru copii, 
precum și cioolii.

Comande întregi se eseoută promptă și eftină, iau asupră-ml și 
tranporturl de morțl în străinătate.

In fine reoomandă și biroulă meu mijlocitori proeedândă cu 
nosouta’ml soliditate.

La oasurl de morte a se adresa la
aZL150,-9.

S3

cu-

@j loanu Cențu,
preotă și președinte ală comitetului 

parochială.

Publicațiune de licitațiune
Prin acesta se aduce la cunoscința publică, cum-că 

comuna biserichscă gr. or. Sirnea, din comitatulu Făgă- 
rașă, cercclă Branului, voindă a și reedifica biserica 
ține spre acestă scopă licitațiune publică minuendă, la 
care se învită toți domnii doritori de a licita, pe Dumi
necă în U|23 Aprilie a. c. la II ore antemeri- 
diane în edificiulă șccSlei din acesta comună, cu condi- 
țiunile din planulă de clădire aprobată de Prea Venera- 
bilulu Consistoriu Archidiecesanu la 26 Septemvre 1892 
Nr. 6135 și conformă unoru indigitări date de Architec- 
tulu Consistorială.

Prețulă strigărei va fi 6,000 fl. v. a.
Materialulă brută se va da aprbpe totă de comuna 

bisericescă transportată gata la loculă destinată; er res- 
tulă de domnulă întreprindeți ră.

Licitanții au a depune vadiu 5°lo din prețulă stri
gărei, er anteprenorulă minuendă va depune, după apro
barea contractului de Prea Venerabilulă Consistoriu gr. 
or., o cauțiune de 800 fl. v. a. în bani gata seu în 
obligațiuni de stată, care va servi ca garanție încă 3 ani 
după colaudarea noului edificiu bisericescă.

Condițiunile de licitațiune mai de aprbpe, planulă de 
clădire și preliminariulu de spese se potu afla la președin
tele comitetului parochială din Sirnea, er materialulă brută, 
gata, se pote vedea la loculă de clădire.

Sirnea, în 12 Februarie 1893.

o o o o o o o 
Anunciuri 

(inserțiuni și reclame)
Suntâ a se adresa subscri

sei administrațiuni. In casulti 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentă, care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-orî.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI/

o o o o o o o

Stoica
primă

Răș ian ii,
epitropă.

Nr. 46-1-3

0
0

oooooooo

Numere singuratice 

din „Gazeta Transilvanieia 

ă 5 cr. se potâ cumpăra în 

librăria Nicolae Ciureu, și 

în tutungeria I. Gross.

O O O O O O O O
MOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
" cum nu saă mai vedută pănă acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2’/, seu 3’/, fi- pe metru, nici cadouri croitorilor^, cum facp 
concurența, ci amă numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare mușt.iriu 
să cumpere buni și eftină. Poftiți a vi se presents numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesu a Vă pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftin&tate.

ABONAMENTE AUși

Stofe pewtraa îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulă ele ru stofe prescr se pentru unifor

mele funcționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocD, loden obicinuită și impermeabilă pentru rocuri 
de venătâre, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 
curată, er nu sdrențe eftine și nu prețuescu nici câtă cusutulă croitoriului, se se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Brunn. (Maitatm austriei.)
Depositu permanenta de postavuri peste ]/2 milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulă celă mai mare de postavâ din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste învitit pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de vendare unde suntă ocupate 150 persone.

yr Trimiterea numai cu Ramburse. ^0
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. • 40,8—24.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
ună anu

Pentru România și străinătate:
trei luni............................................... .....
șese luni................................................
ună ană.....................................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

■

3
6

12

fl. 
fl.
fl.

A V I S U!
Prenumerâțiunile la Gazeta Transilvaniei se pofti face și 

reînoi ori și când dela 1-ma șt lo a ia jărei In
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 

iesefi ca espedarea se li-se facă după stilulă nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Admînistraț. „Gaz. Trans.“

X

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

2
1

ti. -
fi. —

50 cr.

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană.
șese luni
trei luni

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

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. MUREȘIANU.
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