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Nc.ulu ministru președinte ungu- 
rescO, care, după soirile ce le pri- 
mimu, va fi reușitu pănă în momen- 
tulu de față a constitui viitorulu. ca- 
binetu, este omii necunoscutu ca poli
ticii conducetorâ în Ungaria; nouă, 
Ardeleniloru, înse ne este forte bine 
cunoscută de pe timpulu, când ca 
fișpanti în două comitate, îșî câști
gase renumele, că este celO mai 
harnicii și energică esecutoru alu 
politicei de naționalitate Inaugurate 
de Tisza Kalman.

Cine nu’șl va aduce aminte de 
faimosului „Banffy-pașa“, de acesta 
creatură a lui Tisza, care a condușii 
aprope 14 ani administrația comita
tului Solnocti-Dobeca și mai târejiu 

și a comitatului Bistriță-Năsăudu, 
așa că șoviniștii maghiari îi (țiceau 
„fișpanulii nostru de modelu“?

Cine nu’și va reaminti acele 
timpuri triste și umilitore, când a- 
ceștii trabantd alu politicei „sdrobi-1 
torului de naționalități*' avea cute
zanța de a călca și dreptu și lege, 
de a. sfrunta și cele , mai elementare 
postulate ale dreptății și ale echi
tății, cu scopu de a terorisa pe Ro
mâni și Sași ?

Cine nu scie cum a lu.cratu De- 
sideriu Banffy cu tote. mijldcele 
forții brutale și ale corupțiunei chiar, 
ca s6 submineze posiția Româniloru 
năseudem. pe tote tereuele și cum 
prin mameiucii sei a făcutii tdte în
cercările posibile, ca se le distrugă 
fondurile grănițeresci, temelia des- 
voltării loru culturale și materiale?

Banffy poruncea, Banffy ame
nința și Banffy lovea fără cruțare 
la Deșiu și la Bistriță — er patro- 
nulu lui, Tisza Coloman, închidea 
ochii la tote și ’lti lăsa sb facă ce 
vrea, căci Banffy era prototipulu 
seu, era discipululii seu credincioșii 
și emula cu elu în desprețuirea na- 
ționafyățilorii și în nisuința de a le 
maghiarisa cu forța.

Câtii pentru politica de națio
nalitate suntemu der în curatu cu 
Banffy Dezso, mai alesă noi cești 
„de dincoce de muntele craiului11. 
Nu scimti decă, în ce privesce cele
lalte laturi ale politicei, ce trebue 
se-o facă urni ministru-președinte și 
urmașă alu lui Wekerle, cei din Țâra 
ungurescă voru fi totu așa de bine 
clarificați.

Asupra unui punctă credemu, 
voru fi în curatu acji toți Ungurii, 
că adecă baronulu Banffy, candida- 
tulu lui Wekerle și alu lui Tisza, 
nu va ave decâtu misiunea de a con
tinua politica acestora în aceeași di
recții și în acelașu spiritu. Acesta 
vrea să clică, „continuitatea de drepții 
a liberalismului11, de care vorbesce 
(țiarulu „Nemzet“.

Cum va cânta deră clica Tisza- 
Wekerle, va juca și Banffy. Partida 

liberală a avutu lipsă de elă, ca se-șî 
mai asigure pentru cât-va timpă in
teresele de domnire esclusivă.

Khuen-Hedervary și Szell nu i-au 
trebuită, pentru-că aceștia veniseră 
czunfi programă mai largu, care 
avea aerulu de a pregăti cu înce- 
tulii o schimbare, 'celu puținu par
țială, a sistemului. Nu i-au trebuită 
mai alesă, pentru-că cu ideile loru 
de fusiune amenințau interesele ego
iste ale elicei, care vrea ea singură 
se aibă șl în viitoră monopolulu pu
terii, se potă împărți tote beneficiile 
numai între creaturele sale.

Nu-i mirare decă foile subven
ționate în asemeni împrejurări sus
țină, că numele lui Banffy garantăză 
continuitatea, ba identitatea siste
mului.

Mai multă numele lui Banffy 
indică înăsprirea tuturoră aceloru 
raporturi, cari au pricinuită marea 
mâhnire și nemulțumire din țâră.

Se cjioea, că acestă Banffy nu 
va pute se reușâscă a forma viito
rulu cabinetu, din causă că îndată 
ce ar fi elă numită ministru-preșe
dinte vre-o 18 deputați ar părăsi 
partida guvernului și aedsta n’ar mai 
avâ maioritate.

A fost vorba aici în deosebi de 
viitorea atitudine a deputății oră sași. 
Eela ei aternă ac}I esistența unui 
cabinetă Banffy. Contribui-voră se 
i-o asigure, punendu-se în cea mai 
flagrantă contracjicere cu sentimen- 
tulă publică ală poporului săsescu, 
ori se voru reculege în ultimulă mo- 
mentă urmândă glasului consciin- 
ței loru?

Pașa Desîderîu Banffy.
Scimă, că monarchulă, în fine, 

după-ce crisa ministerială odiosă a 
durată douâ săptămâni, încredința 
pe baronulă Des’ideriu Banffy, fos- 
tulă pașă ală comitateloră Bistrița- 
Năsăudu și Solnocă-Lfobeca și pre
ședinte ală camerei deputațiloru, cu 
formarea cabinetului, care se va pre- 

senta probabilă poi-mâne înaintea ca
merei. Pănă când organele jidano- 
maghiare se întrecă în a lăuda ac
tivitatea, capabilitatea, energia și 
trecutulu plinii de merite ală viitorului 
ministru-președinte, va fi de interesă 
să scie cetitorii noștri, ce c|icu des
pre elă cflarele Sașiloru, cari încă 
au norocirea de-a cunosce fdrte bine 
pe bărbatulu, în mâna căruia Majes- 
tatea sa a pusă destinele țerei. Etă 
ce 4ice Pe scurtă „Siebenburgisch- 
Deutsches Tageblatt“:

Celo d’intâi sentimente, oe ne ou- 
prindă la soirea despre numirea baronului 
Bânffy de ministru-președinte, suntd ma
rea îngrijire pentru viitorO, periclitarea 
vieței ndstre naționale și reminiscențele triste 
ale (jileloră trecute rele. Avemă datorința 
față cu publicitatea să spunemă lămurită, 
că față cu ministerialii Banffy suntemă 
plini de neîncredere.

Nu se pote uita ce a făoută fișpanulii 
Banffy în comitatul!! Bistriței. S’a folosita 
de o domnia volnică, care nu respectă lege, 
dreptu echitate, și aducerea aminte de fiș
panulii Bănffy îld face pentru noi imposi
bilă pe ministrulii Bânffy. In jlpersdna lui 
e representatfi sistemuld lui Tisza, de a 
asupri naționalitățile.

Din aceste se vede, că politica să- 
sescă nu pote, nu-i este permisă să spriji- 
nescă ministerulă Banffy; aci se nasce pen
tru poporulă nostru o cestiune de ondre, 
ca să nu se facă servulă unui guverna, în 
fruntea căruia stă Banffy, și tote acestea 
trebue să le servăsoă ca directivă deputa- 
țilorO. noștri.

Organulă Sașiloră tineri „Kron- 
stădter ZeitungA c|ice următorele:

Noulii domnitorii ală încurcăturei po
litice din Ungaria este inimiculii de mărte 
aid poporului nostru, este bărbatultt pate
rei brutale. Ca unuia vomfi sta toți în con
tra acestui bărbatfi, care-șl bate jocO de 
lege și drepte, care a chinuita pe frații 
noștri dela Bistrița și care este inimiculd 
de mdrte ala culturei ndstre săsescl.

Cine nu ar roși, când ar trebui să 
se temă, că va esista una singura SasO, 
care dela acesta politioiana brutală să aș
tepte respectarea rassei nostre, seu că va 
esista unO singurd politioiana sasO, care să
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piua crucii.
Acăstă <ji pentru vânătorii de AlpI e 

de o importanță deosebită. In timpuld acesta 
se ’ncepe bătaia cerbilora. Din întregtt că- 
lindarula românesett, acestă singură sărbă- 
tore o cunosca și o țină în minte și aris
tocrații calvini, cari suntd venătorl de 
AlpI.

Cu inima palpitândă pune venătorula 
de AlpI, în acăstă di, mâna pe pușcă și 
urcă muntele, cu speranța în sînd și cu 
inima la locuia său. Celă ce de 4e°e-orl a 
urcata munții fără resultata, nu se înfidră 
a-șl cerca norocula înoă-odată, luptândd cu 
arșița sorelui, seu cu crivețuld gerosă, ce 
sleesce măduva, numai și numai să vadă 
lupta oerbilord. Cine a văcjut’o odată, si
gura că n’o mai uită.

Cerbii, asemenea altorfi animale, trăeso 
în societate: cerbi, cerboioe, junei și ju- 
nince, răspândiți prin munți, mai alesfi în 

brădetă, unde se află rîurl, apoi isvdre și 
locuri băltose. Trăescă în perfectă liniște 
și armoniă, pănă pe la diua crucii. In aceltt 
timpfl de-odată se trădesce în ei „dorula și 
amorula“.

Celd mai vrășmaștt dintre cerbi, de 
regulă celd mai bătrând, jalusO, egoista, 
intoleranta, ca toți „bătrânii1*, nu se pri
cepe la filosofiă, nu sufere „adjutanți1* în 
jurO de sine; deși aderenta aid „oăsătoriei 
civile**, nu primesce maxima jidovăscă: 
„Leben und leben lassen1*, oi ca und ade
vărata despotu se pune și adună Ia unO locd 
tdte vaoile (șutele) din munte, alungândd 
cu furiă pe toți cerbii.

Când și-a organisatd haremuld, când 
tăte șutele se află la und locd, atunci în cjorî 
de <ji și în amurguld serei le scote la o 
poiană, care se află în brădetd, aprâpe de 
cresta muntelui, asupra unei prăpăstii în
fricoșate, apoi de acolo vestesce prin răc- 
netuld. său, că eld e domnO absolută peste 
amorulu și grațiile amanteloră sale, pof- 
tindă la luptă, la dueld, pe celd ce ar cu
teza să aspire la roluld de rivală.

Curiosă și tainică întocmire a naturei! 
Șutele se supună comandei acestui moș- 
năgfi jalusO; se vord fi mângăiudă, pote, 
cu speranța, că altă voinică are să vină, 
care le va scăpa de „dragostea" aoestui 
curtisană, — ridiculu, ca toți curtisanii be- 
trăni, — îla va arunca în prăpastia. Acestă 
assemblee, acestă întrunire a dameloră, ține 
cam 14 dile, apoi erășl se împrăscie și vie- 
țuescă în liniște, unii lângă alții, ca mai 
înainte.

In acele 14 dile însă mulțl cerbi ră
mână schilavi, alții cu cdrnele rupte, ăr 
alții spintecați, uciși pe loeu de rivalii lord. 
De regulă învingătord e „bătrânuld1*, pe 
care a-ld împușca e o datorință, altd-cum 
șutele rămână sterpe.

Natură opusă naturei porcilord săl
batici! Mistrețulu, decă îmbătrânesce, „mis- 
trețiorii (mistreții tineri) nu-lă mai suferă 
în ciurdă, e silită să trăiescă în singură
tate, vieță de călugără. — Pardonă'.N’am 
înțelesă călugări din cetăți, ci călugări pust
nici, șichastri, cari lăpădându-se de „lumea 
păcătosă1*, se retragă în munți, unde trăescă 

o viăță singulară. — Ună astfelă de poroă, 
adecă celă sălbatecă, trăindd în singură
tate, se îngrașă teribila, apoi devine forte 
fiorosd și periculosO.

In cele mai multe animale, instinc- 
tula naturală, „dorulă și amorulă**, se des- 
voltă primăvara, la reînvierea naturei. Tdte 
animalele îșî serbăză săptămâna de miere 
în vizuini, său în cele mai mari desimi, 
ascunse de ochii profani. Singura cerbulă, 
regele codriloră, îșî serbeză nunta într’ună 
adevărată amfiteatru. ' Și tocmai aoesta îi 
pregătesce mdrtea; morte, cu care nici o 
altă mdrte nu se păte asămă'na.

Der să urmărimă pe venătoruld nos
tru în escursiunea lui romantică și agi
tată.

Trei bărbați: unulă călare, înarmată, 
ală doilea pedestru, ală treilea, stăpânulu 
calului, totd pedestru, dăr fără armă, au 
apucata, prin arini, drumulă cătră munte. 
Cei doi țărani istorisescă felo de feld de 
întâmplări, care mai de care, der cela ce 
merge călare, glumeță și vorbăreță altă
dată, acum a amuțită cu totulă. Dâcă ai 
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pacteze ou acestă tiraxă. Să mai aducemă 
aminte poporului sisesoti maohinațiunile, 
brutalitățile și lovirii® cu piciorulă, de 
cari s’a folosită acestă omfi în viâța ofi
cială și public din Bistriță? Să ne pro
mită ori și ce, nu-i putemă crede, căci 
iobna lui < adâncă întipărită în analele is
toriei neutre, și a înfrumseța icona acâsta 
ar însemna eternisarea rușinei și lipsei nos
tre ondre.

Nu ne-amă luptată de aceea pentru 
depărtarea fișpanului Bistriței și a compa
nionului său dela Ternavă (Bethlen Gâbor), 
oa să ne plecămă înaintea ministru lui-pre
ședinte Bânffy. In tabăra lui Bânffy nu-i 
permisă se stea nici unu Sasu de omenia!

Cronică dela Abrudu.
Abrudfl, 8 Ianuarie n. 1895.

Nulla dies sine linea! Renegatulă nos
tru n’a putută rămână îndărătulă renega
tului dela Clușiu. Boer Băla, primariulă 
Abrudului, n’a întârejiată ună minută de-a 
imita pe tovarășulă său Albach Gâza dela 
Clușiu. Așa a fostă tot-dâuna acestă soiu 
de omeni; ei trebue să se afirme, căci alt
cum lumea i-ar ține de ceea ce suntă: 
unulă Nâmță, celalaltă Română.

Ală doilea ucasă ală d-lui fostă mi
nistru de interne Hieronymi este afișată 
astădi pe tote colțurile stradeloră din A- 
brudă în întregă cuprinsulă său; — acolo 
are însă să rămână, pentru-că noi Românii 
de partidulă națională din cerculă Abrudă — 
Roșia în vechiulă nostru organismă ne vom 
face negenațl datorința și pe viitoră, ca și 
întrecută, fără a lua în semă ucasulă unui 
ministru huiduită de monarehă.

*
Rrpresentațiă teatrală. A doua di de 

Crăciună a fostă pentru noi o adevărată 
serbătora națională; căci sooietatea nostră 
de diletanți, jucândă în sera acelei dile 
„Pentru ochii lumeiu, comediă în 2 acte, 
localisată de d-lă Virgilă Onițiu, ni-a pro
curată o adevărată plăcere și o rară dis
tracția.

Piesa s’a jucată câtă so pote de bine. 
Au escelată d-ra Eugenia Macaveiu, preșe
dinta comițetului domnișoreloră române, 
în rola Constanța, soția lui Melinescu, se- 
cerândă multe aplause. Nu mai puțină a- 
plaudată a fostă grațiosa domnișoră Sabina 
Davidu, în rola Emelina, fiica Melineștiloră, 
și d-ra Eugenia Giura în rola Zoița, soția 
lui Raziauă, ambele dândă dovecjl puternice, 
că posedă multă spirită artistică. Bine și-au 
studiată și juoată rolurile și D-șora Vir
ginia Pușcariu și Roma Lucaciu.

Câtă se pote de nimerită a fostă haz
lia aparițiune pe scena a d-lui Petru Maca
veiu și Toma Strajană, — cari ambi ni-au 
probată, că posedă multă spirită comică ; 
au și fostă remuenrațl cu frenetice aplause. 
— Totă așa de bine și-au jucată rolurile 
și d-nii Ionii Davidu și Aureliu Șuluțiu, cari 
asemenea au fostă aplaudați, — er domnii 
Petru Mladină și Ghicnca în predarea rolu- 
riloră n’au lăsată nimică de dorită.

Netăgăduită merită la acestă succesă 
are D-lă Aurelianu Trifanu, sodală papucară, 
care a dirigiată probele. Ce daună, că sala 
magistratului, unde s’a juoată piesa, n’a 
fostă mai spațiosă, pentru-că pentru îngus
timea aceleia mulțl n’au mai aflată locă, 
și așa au fostă siliți a se depărta. Suooe- 
sulă materială, destinată pentru îmbrăcarea 
școlariloră și șoolărițeloră săraoe, a fostă 
peste așteptare mulțumitoră.

*
Șezători. Ună avântă îmbucurătoră a 

luată vieța sooială a dameloră române din 
Abrudă, prin întroduoerea așajnumiteloră șe
zători.

Tote domnele și domnișdrele aparți- 
nătdre familieloră fruntașe |din Abrudă, cu 
o neînsămnată escepțiune — țină de trei-orl 
pe săptămână ședători, unde îșl petrecă 
timpulă cu cetitulă, luorulă de mână și con- 
versărl amicabile.

•

Zăpadă mare. In cjfl0!0 din urmă a 
ninsă așa de tare la noi, încâtă pe cope- 
rișele oaseloră nâua este de ună metru de 
grâsă.

Cor.

2 (14) Ianuarie.

Felicitări de anulu nou. Multe socie
tăți și ună numără însemnată de amici și 
soți de principii ai noștri de dincâoe și de 
dincolo de CarpațI ni-au adresată cu oca- 
siunea anului nou căldurose felicitări și 
cuvinte de încuragiare în lupta, ce susți- 
nemă. Rugămă pe toți acești frați și amici 
să primâscă mulțumirele nostre cele mai 
cordiale.

—o —
Petrecerea, ce s’a dată din partea 

Reuniunei femeiloru române pentru ajuto
rarea văduvelorO sărace din Brașovă și Să- 
cele, în presăra anului nou, a fostă visi- 
tată de ună publică forte numărosă și 
alesă. Domnele și domnișorele nostre au 
escelată prin multele și variatele costume 
naționale, care de care mai frumâse. Dan- 
sulă a fostă forte animată și a durată 
pănă pe la 4 ore diminâța. Acesta a fostă 
prima serată românescă în noua sală de 
concerte. Peste totă seria petreceriloră ro- 
mânescl în oarnevalulă acesta s’a înce
pută forte bine. Dorimă, ca totă așa să se 
și termine.

—o —
Juncțiunile României cu Austro-Un- 

garia. „Adevărulă“ află, că la primăvâră 
se va începe construirea tunelului dela 
punotulă vamală G-himeșă pentru a se îm
preună ast-felă liniile ferate din Transil
vania cu linia Adjudă-T.-Oona-Moineștî- 
Palanca-Ghimeșă din România. Acestă 
tunelă va fi celă mai lungii din cele esis- 
tente acți in Europa-, elă va avâ o lungime 
de peste 17 chilometri. Cheltuelile de cons
trucție, conformă convențiunei încheiate în 
1891 între România și Austro-Ungaria, 

privitore la racordarea liniiloră române 
cu cele ungare, voră fi suportate de sta
tuia ungară.

- o—
Violarea secretului epistolară. Din 

Sălagiu ni-se scrie, că o epistolă sosită cai
lele aoestea la adresa d-nului proprietară 
Ioană Brană a fostă deschisă din partea 
funcționariloră de poștă, fără de-a fi încu- 
nosciințată adresatulă, căruia ’i s’a îmânată 
epistola așa deschisă. Scrisorea îi sosise 
dela ună frate, anume dela d-lă pictoră 
Nicolae Brană ; fusese espediată dela Cra
iova și era de cuprinsă curată familiară.

—o—
Comerțulu României cu țerile streine.

In cei 4eoe ani din urmă oomerciulă Ro
mâniei a luată ună sboră forte îmbucură
toră. Așa mișcarea totală a importa- 
țiuniloră și exportațiuniloră, a căroră va- 
16re în anulă 1884 era de 479 miliâne 
franci, a crescută în cei cjece ani ulte
riori la valorea de 801 milione franci, va 
să dioă aprâpe s’a îndoită. Ceea ce e mai 
îmbuourătoră, exportațiunile au luată o în
tindere aprope îndoită față cu importațiu- 
nile. Așa de esemplu crescerea importațiu- 
niloră în 1893 representă 32'’/0, în timpă 
ce a exportațiuniloră face 50% față ou 
anulă 1884. In scurtă timpă însă, după-ce 
se va termina podulă peste Dunăre și se 
va oonstrui portulă dela Constanța, mișca
rea comercială a României va lua, de si
gură, o întindere îndoită. Se asigură, că 
în Iulie 1895 podulă peste Dunăre va fi 
gata și dată circulațiunei. Câtă pentru por
tulă dela Constanța, lucrările se dice, că 
voră începe la primăvâră și se speră, că în 
vâra anului 1896 portulă va pute fi inau
gurată.

— o —
Wilhelm II și Bismark. In cercurile 

politice din Berlină circulâză de ună timpă 
încăce faima despre o nouă apropiere între 
împăratulă germană și fostulă său canoe- 
lară principele Bismark. In 11 1. 0. l’a vi- 
sitată pe acesta la porunca împăratului ad- 
jutantulă său Moltke, âr în curendă va 
merge la elă cancelarulă principe Hohen- 
lohe. Se vorbesce apoi despre o întâlnire 
a prințului cu împăratulă Wilhelm la în- 
ceputulă lunei Martie. In fine a produsă 
mare sensațiune incidentulă dela 12 1. c. 
din Reichstagulă germană, când întrândă 
în sală prințulă Hohenlohe, numai decâtă 
merse spre contele Herbert Bismarck și-lă 
saluta forte amicală, asemenea conversa 
acesta mai multă timpă și cu miniștrii Kol
ler și Bronsart-Schellendorff.

Mișcarea poporațiunei române dinBra- 
ȘOVU în anulă 1894 este în totală acesta : 
Nascerl:281 (152 băețl și 129 fete); cu
nunii : 34; morțl 276. Numărulă nasceri- 
loră față cu ală morțiloră întrece cu 5.

In specială, în parochia română, gr. 
or. din cetatea Brașovului s’au născută în 
anulu 1894: 6 băețl și 3 fete; cununii au 
fostă 2 ; au răposată 4 bărbați și 4 femei.

In parochia Sf. Nicola": Nascerl: 72
bărbați și 65 femei; cununii: 28. Au răpo
sată 59 bărbați și 73 femei.

In parochia Sf. Treimi de pe Tocile: 
Nasoerl: 30 băețl și 28 fetițe; oununii: 20: 
Au răposată : 32 bărbați și 25 femăi.

In parochia Sf. Adormiri din Brașo- 
vulă vechiu: Nascerl: 44 băețl și 33 femei; 
cununii: 12, dintre cari una miestă. Au ră
posată 45 bărbați și 34 femei.

Cestiunea națională în camera 
română.

DiscwrsuW d-lui C. C. Arionu.
Vină, d-lor, la altă cestiune, pe care 

a tratat’o d-lă Delavrancea. O voiu trata 
și eu. Vină la cestiunea națională.

D-loră, abordândă cestiunea națio
nală, vreu să stabilescă ună adevără is
torică.

A. Tarde, marele filosofă, ne spune 
în cartea sa Les lois de limitations, că par
tidele conservatore suntă adevăratele par
tide naționale. De ce acesta? Pentru-că na- 
ționalismulă nu este, la urma urmeloră, de
câtă cea mai mare cea mai sântă, cea mai 
vechiă dintre tote tradițiunile. Partidulă 
conservatoră este partidulă tradițiuniloră, 
și elă ține la neamă mai multă decâtă la 
orl-ce. Elă face din naționalitate, din întă
rirea ei, basa fundamentală a orl-căre opere 
a sa. VoițI să ilustreză acestă lucru ou 
esemple? Bismark și partidulă său conser
vatoră a făcută unitatea neamului germană. 
Cavour, reacțiouarulă Cavour, a făcută uni
tatea Italiei. Elă era cunservatoră, colegii 
lui îi 4iceau : A codino.

D-lă B. Ștefânescu Delavrancea: Tra
duceți greșită.

D-lă O. C. Arionă: Decă în totă dis- 
cursulă meu nu veți găsi, din punctulă D- 
vostră de vedere, altă critică, decâtă o tra- 
ducțiune greșită, atunci vă plângă.

Așa a fostă d-loră, și cu partidulă li
berală la noi; partidulă Lberală, în anulă 
1848, atunci când a avută o înflorire așa 
de frumosă, partidulă liberală s’a ameste
cată în cestiunea Româniloră din Transil
vania. S’a amestecată fără plăcerea parti
dului națională de acolo; acolo se simțea 
dorulă de neamă, naționalitatea într’ună 
modă forte viu. Românii nu se lăsau amă
giți de declarațiunile liberale ale lui Kos
suth. Ei se luptau pentru ei contra Ma- 
ghiariloră, pentru împăratulă loru în con
tra răsvrătițiloră.

Alături de Maghiari, inspirați nu de 
naționalismă, der de liberalismă, erau li
berali, cari veniseră acolo din România.

D-loră, să-mi permiteți să cetescă pe 
Bariță, pe acela a cărui lectură o reco
manda d-lă Sturdza. (Cătesce):

„Alți mai mulțl liberali au rămasă.
„Intre aceștia și între Românii arde

leni se încingeau discuțiuni înfocate asu- 
„pra ținutei Ardelenii oră, pe care cei din 
„Muntenia o condamnau necondiționată. Ei, 
„adecă îmbibați de ideile politice din Fran- 
„cia, lipsiți, însă, cu totulă de idea națio- 
„nalităței, așa cum o înțelegeau și defineau 
„Ardelenii, necunoscânda nici dreptulu pu- 
„blică ală acestei țări, amețiți de frasio- 
„logia libertății ungurescl, nu se puteau mira 
„de ajunsă, că Românii aceștia țină cu 
„Kaiserulău, cum diceau în batjocură, și 
„pentru ce nu se aruncau în brațele lui 
„Kossuth.

„Acele discuțiuni ajungeau une-orl 
„pănă la ofense personale. Nici însu-șl fe-

putâ vede ceea ce se petrece în cuge- 
tulă său!

La fiesce-care pasă îșl reamintesoe o 
scenă petrecută în acei codri romantici: 
Prin arini, unde cu escelentulă său prepe- 
licară — căruia numai graiulă îi lipsesce — 
făcuse la sitari câte-o pușcătură admira
bilă; înaintândă mai susă prin stejari și 
fagi giganți, vede „pusorile“, de unde înain
tea căpăiloră a pușcată vulpi și iepuri. Etă 
și fagulu urieșă, în mijloculă preluncei. la 
umbra căruia, de pe scaunulh venătorescă, 
privea printre milionele de frunde spre ce
rută azură.

Fruncjele mișcate de o bore dulce ju
cau lină. Gerulă, privită ast-felă printre 
frunde, se vede ca totă atâtea steluțe vi
nete, cari se întunecă din când în când, 
prin norii suri, seu se prefacă în stele de 
aură, când norii aurii se alungă unii pe 
alții de-asupra fagului.

Admirabilă privelisce! Atunci era luna 
lui Iulie, natura strălucia în întrega ei 
pompă, vânătorulă admira pe marele Dum- 
nedeu în creațiunea lui: ici o păseruică, 

eșindă din desime, rîcăia în pulbere, colo 
o mierlă naivă și curiosă sbura de-asupra 
lui; pe clomba fagului sărea sprintenă 
ochiulă boului, răpindă gongele, ce dormă 
pe frunde; colo, ascunsă între fruneje, pe 
o coronă de stejară, moțăia somnurosă 
sprintena veveriță ; pițigușulă stă atârnată, 
cu capulu în josă, pe o frundă singuratică, 
clătinindu-se în aeru ; turturica îșl chiamă 
cu înduioșare pe soțulă sâu; ciocârlia înalță 
imnuri de gloriă spre ceră ; er filomela 
umple cu dragă tăcerea mormentală, în 
acestă codru fiorosă, vestindu-țl că; nu ești 
singură.

Fermecată privea acestă sublimă pa
noramă, în cugetulă său înviară suveni- 
rile trecutului, er ochiulă lui sufletescă se 
încercă a desvăli tainele viitorului.

Pst! Par’c’aucjită ceva. Și-a luată 
fluerița (Locker), a scosă ună glasă tân- 
guitoră, precum face căpriora, la aucjulă 
căruia la momenta îți vine țapulă în vîr- 
fulă puștei, se ’nțelege numai pănă în Iulie, 
mai târdiu nu. Ast-felă îlu duce dorulă și 
amorulă la morte sigură.

Incă-odată a suflată în flueriță; nu
mai ce aude, că s’apropiă cu mari sări
turi și ese înaintea lui o capră, în locă de 
țapă, îșl învolbă ochii cei mari, negri și 
frumoși, decâtă cari mai frumoși nici Juno 
n’a putută să aibă; observă pe venătoră, 
scote ună sbierătă de spaimă, apoi dispare. 
Dâcă sărmana ar fi sciută, că venătorulă 
oinstitu, în acelă timpă, nu pușcă căpriore, 
ci numai căpriori, pote nu s’ar fi spăriată 
așa râu.

Din acestă melancolia îlă deștâptă cu
vintele vânătorului călăuză :

— CunoscI pusorea, domnule, de unde 
ai pușcată înainte cu vre-o câțl-va ani Ur
sula ?

— Adecă de unde am greșită ursulu, 
vrâi sâ c]icl.

— Nu l’ai greșită, căci curgea sângele 
din elă, ca dintr’ună bou; a și perită de 
bună sâmă, l’am pândită dup’aceea multă 
vreme, der nici urmă de elă n’am mai 
vâcjută.

— Sci ce dice Nemțulă: „Schlecht 
getroffen, nicht getroffen“.

Der nu eu am am fostă de vină, sufla 
ună vânta prostă — celă mai mare duș
mană ală vânătorului, — n’am aucjită Ur
sula venindă, decodată numai ce-lă vâdă 
eșindă din desime, vrândă să trecă poteca, 
(cărarea); în acelă momenta m’a cjăritu și 
ela pe mine și, în locă sâ sară peste că
rare, când apoi l’așl fi culcată, sigură, elă 
a sărită îndărătă, de unde a eșită.

Acâsta s’a întâmplată în timpă câtă 
ai bate odată în pălml. Am trasă în elu, 
țintindă spre inimă, der în acelă momenta, 
sărindă ursulă îndărătă, glonțulă în locă de 
inimă, va fi intrată de-alungulă în pântece. 
Au trecută mulțl ani d’atuncl, der de câte- 
orl îmi vine aminte, — tocmai pentru-că 
s’a prăpădită undeva, der noi nu l’amă gă
sită, — mă supăra. Era ună ursă uriașă.

— Aici să te dai josă de pe cală, 
domnule, călare nu mai poți străbate, e 
rău de totă. Acuma am ajunsă tocmai la 
locuia, unde e primăvera bătaia cocoșiloră, 
de aici nu mai avemă multă pănă la fața 
cerbului.

Așa am făcută, am lăsată calulă în 
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„ricitului Eliadă nu-i eșise din capii pre- 
flpusulă pănă la 1867, că în anii 1848 — 
„1849 la Românii ardeleni luoraseră banii 
„austriaol, âr altoră munteni li-s’au des- 
„chisă oohii prin certele lorii politioe avute 
„cu emigranții maghiari la Parisă și la 
„Constantinopolă, ca să-și cunâscă ©rorea 
„de mai înainte și frasiologia ungurâscă să 
„o reducă la valorea sa cea adevărată".

Nimicii nu făceau bieții Români fără 
banii Kaiserului. Vedeți, că sistemulă bă- 
nueliloră este veohiu în partidulă liberală. 
L’a moștenită d-lQ Ssurdza, care, în tim- 
pulă oposițiunei unite, ne acusa că tote se 
învârteau ou bani muscălescl!

Voiu să constată, că pe vremea aceea 
erați partidă liberală, fără a fi așa grozavă 
partidă națională, ca astăzi, și că atunci 
erați la olaltă cu liberalii unguri, er nu cu 
Ardelenii. Etă cum ați fostă la obârșie.

Atunci, dâcă este așa, dâcă v’ațl năs
cută partidă liberală în cestiunea ardele- 
nâscă, uniți eu Ungurii, er nu cu Românii, 
atunci să întrebă: când ați devenită par
tidă națională ? Atunol când cu atâta ușu
rință ați perdută Basarabia? Mai târziu, 
când făceați souse la Viena? (Aplause.) 
Atunci când isgoneațl pe Românii ardeleni 
din România? (Aplause). Atunci când per- 
seoutațl societatea Carpații numindu-o pe 
vremea aceea iridentă, și când ea nu găsea 
nici o sală aci ca să sărbătorâscă cente- 
narulă lui Horia și Cloșca? Atunci erați 
partidă națională ? Ați devenită în urmă 
partidă națională; voițl să devenițl astăc}!. 
Be pote! Dâr cum? Cu o vorbă sonoră mai 
multă nu veți amăgi pe nimeni. E o firmă 
nouă pe o prăvăliă învechită. (Aplause).

Să vedemă acum, în momentele de 
față, d-vâstră, cari agitați cestiunea națio
nală, o faceți dintr’ună doră mare de nea- 
mulă românesoă ? Său dintr’ună doră mare 
fie putere? D-vostră dioețl; doră de neamă, 
noi cJicemCi : doră de putere. Să vedemă 
cine are dreptate, și pentru acesta să vă 
întrebă: cum s’a pusă cestiunea în paria- 
mentulă română, înainte de a o pune d-lă 
Sturdza în Senată ? A pus’o aci în cameră 
ună conservatoră, care acum este desi- 
dentă, d-lă I. Grădiștânu.

D-lă B. Ștefănescu-Delavrancea: Nu 
credă să fiă conservatoră.

D-lă O. C. Arienii: Pe vremea aceea 
era conservatoră. Cu câtă sfială, cu câtă 
■târnă, cu câtă desinteresare, ou câtă since
ritate făcea atunci apelă la țâra întregă. 
Pe guvernă îlă lăsa la o( parte. Patriotis- 
mulă său îi dicta să nu creeze dificultăți: 
Se resuma ou dreptă cuvântă : să ne inte- 
resămă de ceea ce se petrecea dincolo 
de Carpațî. E datoria tuturoră.

Cestiunea a fostă pusă mai târdiu de 
D. Sturdza în Senată. Trecuse câțl-va ani 
fie când D. Sturdza nu era la putere și se 
petrecuse faptulă forte importantă ală du- 
cerei memorandului la Viena. D. Sturdza, 
punendă cestiunea în Senată, o pune ore 
cu o sinceritate deplină, așa cum o pusese 
D. Grădișteanu? Face elă apelă numai la 
sentimentele țărei întregi. înțelege D-sa să 
nu facă nici o dificultate guvernului în 
acâstă mare cestiune?

Se arată d-sa, în fine, dispusă să lu- 
crămă cu toții la ol'altă într’o cestiune, 
care n’ar trebui să ne dividă r D. Sturdza 
propune soluțiunea politică: intervențiunea; 
căci samsarlîculă cinstită nu e decâtă o 
•formă de intervențiune; propune acesta, 
sciindă bine, că nici ună guvernă nu pote 
interveni. Și pentru-că guvernulă nu vrâ 
să-i adopte primejdiosa recetă, elă este 
nemernică 1 Elă trebue să se ducă, și nea- 

grija stăpânului său, apoi am urcată mun
tele prin brădetă.

Ajunsă la marginea brădetului, vrendă 
nevrândă, chiar dâcă n’a; simță poetică, 
niol simțământă și talentă pentru frumse- 
țele naturei, te cuprinde o pietate și o 
nespusă esaltare ; privindă' îndărătă, vedl 
natura pornită spre apunere, spre ni
micire, dâr încă totă măiestatică, ba pen
tru plăcerea ochiloră, mai frumosă ca vâra. 
Codrulh imensă, ce înfățișa în decursulă 
verei o verdâță fără margini, acum și-a îm
brăcată vestminte de tomnă. Mii și mii de 
colori variâză, care mai de oare emulândă 
în frumsețe : galbină, roșu, verde, albă, 
vânătă, sură, violetă, cafeniu,— fiesce-care 
colore în nuanțele sale. Ună adevărată 
jocă ală coloriloră (Farbenspiel.)

Uimitoră e cu deosebire a privi în 
zori de (Ți, la răsăritulă sorelui, miliardele 
de picături de râuă, cari ca totă atâtea ne
stimate lucescă pe frunȚe, în colorea oe o 
are frunda, fiindă rouă transparentă.

(Va urma). 

părată elă trebue, mai cu sâmă, să fiă în
locuită cu d. Sturdza.

Apoi, D-loră, când se pune oestiunea 
națională numai pe terenă patriotică și 
când vrei să aibl unanimitatea și chiar pe 
guvernă, se cuvine să vorbesc! ast-felă?

(Va urma).

Convocare.
Despărțămentulă XXXII (Dioio-Sân- 

Mărtină) ală Asociațiunei transilvane îșl va 
ținâ adunarea generală în 23 Ianuarie st, 
n. la 10 ore a. m. îu sala „Hotelului na
țională" din Dioio-Șân-Mărtină, la care se 
învită toți membrii și sprijinitorii Asocia
țiunei.

Programulă adunării va fi : 1) Deschi
derea adunării; 2) Raportulă comitetului 
despre activitatea sa dela ședința generală 
ultimă pănă în presantă. 3) Reconstituirea 
comitetului despărțământului. 4) Diserta- 
țiunl, cari voră fi a se presanta presidiului 
ou 3 49c mai înainte; 5) Eventuale pro
puneri.

D.-Sân-Mărtinu, 9 Ianuarie n. 1895.
Pentru comitetulă despărțământului: 

Zenana, lacobil P. Macaveiu,
directorii. actuară.

Dare de semă și mulțămită publică
Brașovu, 31 Decemvre v. 1894.

La colecta, ce s’a făcută din iniția
tiva Comitetului Reuniunei femeiloră ro
mâne din Brașovă pentru îmbrăcarea co- 
piiloră săraol dela șcâlele române gr. or, 
din locă au contribuita următorii domni și 
domne :

D-lă comerciantă Vasile Bidu a pro
curată haine pentru 5 copii.

Apoi câte 10 fl.: Tache Stăneecu, 
Octavia M. Stănescu, Filiala Albina, Zoe 
Horstmană. Câte 5 fl.: Agneeă Dușoiu, 
Elena A. Popoviciu, Irina Birea, Teodoră 
Nica, Elena Mocană, Zoe Damiană, Vilma 
Popă, Elena Săbădeanu. Câte 4 fl.: Ma
ria D. Manole, Eugenia B. Arionă, Elena 
T. Blebea, Dr. Eugenă Mețiană, Dr. Dumi
tru Poppă, Efrosina Bidu. Câte 3 fl.: Ha- 
reti Nemeșă, Nicolae Șustai, Petru Poppă 
jude, Ionă Brană de Lemânyi, Maria Bur- 
duloi, Maria A. Zănescu.

Câte 2 fl.: Luisa Popescu, Maria 
Maximă, Maria N. Dușoiu, Anna Petrescu, 
Teodora Bidu, Ottilia N. Bidu, Sofia T. 
Spuderca, Elena B. Baiulescu, Maria Dr. 
Baiulescu, Catinca Pușcariu, Eugenia T. 
Zănescu, Elena Mureșianu, Nicolae I. Ciurcu, 
Iosifă Gaspară, Maria Steriu, Maria Garoiu, 
Ionă Socaciu profesoră, N. N., Elena Maxi- 
miliană, Reveica S. Chicombană, Paraschiva 
I. Vlaicu, Maria Stinghe, MariaI. Munteană, 
Elena Voina, Lucia Bologa, Polixenia I. 
Ilasievicl, Sofia Engiurliu, Virginia Vlaicu, 
Sofia Săniuță, Zoe I. Petrică, Catinca Bâr- 
seană, Vasile Munteană, Paraschiva F- 
Pernea, Filotea Budiu, Soră Cămpeană, 
âr Maria Mediană 1 fl. 20. cr.

Câte 1 fl.: Susana Laszlo, N. N., Ma
ria Uugură, Sanciali, Susana PopovicI, Ele
na Ancănă, Iancu Maximiliană, Maria N. 
Stinghe, Iustina Stinghe, Paraschiva Spu
derca, Maria Prișcu, Maria P. Chicombană, 
Reveica Ogea, Marina Pulpâșl, Maria Băn- 
cilă, Paraschiva Gămulea, Paraschiva Puiu, 
Maria N. Navrea, Reveica T. Zernoveană, 
Reveioa A. PulpașI, Elena Moldovană, 
Elena Oncea, Elena I. Stinghe, Elena G. 
Preșmereană, Paraschiva I. Lupană, Maria 
Ilie Savru, Mina I. Oolibană, Eufrosina 
Acsente, Maria N. Popoviciu, Maria L. Nas
tasi, Ludovica Popă, Sextilia Maroșă, Eca
terina Furnică, Elena Rusu, Maria I. Popea, 
Catinca V. Popoviciu, Hareti Popă, Elena 
Orghidană, Paraschiva Dariu, Elvira G. 
Navrea, Amalia Chifa, Reta Bârsană, Her
mina A. Moldovană, Viola Goldișă, Elena 
Buntoiu, Maria Sterie Stinghe, Stanica 
Iarca, Maria Furnică, Flârea Pestrea, Eli- 
saveta G. Pîrți, Maria Spuderca, Eufrosina 
Furnică, Reveica Neguță, Maria Lupană, 
Mina Cămpeană, Paraschiva Zamfiră, Re
veica Giuvălcă, Elena D. Mareea, Paras 
chiva ZavicI, Teodora Ganea, Maria D. 
Munteană, Paraschiva Grădinară, Maria 
Butnară, Eufrosina G. Stinghe, lână M. 

Burbea, Ecaterina Ursică, Alexandrina 
Moldovenesou, Elena Furnică, Elena Alexe 
Brenol, Elena Munteană, Melania Uvegeșă, 
Emilia Aronă, Reveica Găitană, Elena 
Ghighiniță, Elena N. Rișnovană, Eufrosina 
Ii Popescu. — Câte 60 cr.: Reveica Belin- 
descu, Reveica I. Cocișu.

Câte 50 cr.: Elena G. Ionnă, Reveica 
Bobancu, Marina S. PopovicI, Elena R. 
Ardeleană, Parasohiva Davidesou, Maria I. 
Grindu, Paraschiva Spuderca, Paraschiva 
Olteană, Paraschiva Voina.— Elena Iliescu 
40 or., Marina Furnică 25 cr.

Suma totală este de 245 fi. 55 cr. 
Din contribuirile acestea s’au procurată 
haine pentru 5 băețl și 37 fetițe, cari s’au 
împărțită în aj unulă Crăciunului; apoi s’au 
mai ejutorată 5 familii scăpătate.

Pentru aceste contribuirl, cari suntă 
o probă viă, câtă de desvoltată este în so- 
oietatea .nostră simțulă de caritate, sub- 
scrisdlă birou ală comitetului Reuniunei 
femeiloră române esprimă în numele co
mitetului adenoă simțită mulțămită. Ase
menea se esprimă mulțămită publică fir- 
meloră; M. și L. Laszlo, frații Șimai, Te- 
meșvari și Temeșvari și Spuderca, cari an 
contribuită cu diferite obiecte pentru soo- 
pulă susă amintită,

Agnesu Dușoiu, Lazaru Nastasi,
președintă. actuară.

Teatru germanii.
In timpulă din urmă devine repertoa- 

rulă teatrului din locă totă mai interesantă. 
Piesele suntă alese dintre cele mai nouă, 
cari au seoerată aplausele Europei, âr din 
oele mai vechi, cele mai renumite. Așa a fostă 
și tragedia lui B. Voss: ^Schludig^ (vinovată), 
care s’a jucată Vineri în 11 1. c. sera. E o tra- 
gediă pătrumjătore aoâsta, care în tot decursul 
acțiunii te emoționâză atâtă de adâncă, 
încâtă te podidescă lacremile. Eroulă prin
cipală e ună condamnată pe nedreptă des
pre care după 20 de ani de muncă silnică 
se constată, că e nevinovată. E pusă pe 
picioră liberă și se întdree la familia sa. 
Dâr în momeutulă când se părea că-șl va 
recâștiga fericirea, elă devine ucigașă, de
vine de faptă vinovată.

Ingrozitore suntă scenele, unde vedl 
pe îmbătrânitulă condamnată, care a fostă 
cu atâta măestriă predată de d-lă Neher, 
încâtă numai laudă a putută aduce întregei 
trupe teatrale. De asemenea artistioă au 
jucată d-nii IVeissmwZ/er, Ha ckenschmidt și 
Thomas, precum și d-nii Bamharder și Lang. 
D-șora Hutter, într’ună ro’u potrivită ca 
celă de Vineri, pâte documenta de câtă 
artă dramatică dispune. Bine au fostă ju
cate și oelelalte roluri mai secundare.

După ună succesă ațâță de splendidă 
ca celă de Vineri sâra, atragemă din nou 
atențiunea publicului brașoveană la piesele 
ce voră urma în săptămâna aeâsta si ale 
căroră autori suntă renumiții Sudermann 
și Sardou. — sp. —

Sciri telegrafice.
Budapesta, 14 Ianuarie. Baro- 

nulu Bânffy a fostu erî totă cjiua 
ocupată cu constituirea cabinetului. 
Tote portofoliurile au fostu împărțite, 
afară de portofoliulă comerciului. 
Portofoliulă de interne îlă va lua 
Desideriu Perczel, er celă de culte 
Iuliu Wlassics. Ministru a latere va 
fi, probabilă, baronulu Fejervăry, care 
va ține mai departe tot-odată și por
tofoliulă ministrului de honvezi.

Astăcji Banffy va raporta Ma- 
jestății Sale.

Cabinetulu va fi deci, probabilă, 
următorulă: Presidiu: Bânffy-, finanțe: 
Ladislau Lukăcs] interne: Perczel; 
justițiă: Erdelyi; agricultură: Feste- 
ticlr, culte: Wlassics; honvecji și a la
tere : Fejervăry; ministrulă Croației: 
Iossipovich; comerciu : Hieronymi seu 
Ernest Daniel.

ProducțiunT și petreceri
Petrecere împreunată cu producțiune 

teatrală se va arangia Duminecă la 8 (20) 
Ianuarie 1895 în sala șoolei române gr. or. 

din Oricâu. Venitulă curată ^destinată pen- 
tru fondulă „Bibliotecei Scoh,r0«t Incepu- 
tulă la 6 ore sâra. Intrarea: -]e perS(5na, 
50 cr., de familia pănă la 3 me*^ ț 
In pausă se va juca „Călușarulă" ț 
tuta." Ofertele marinimose se voră^y^ 
pe cale cjiaristică.

Programa: 1) „Uite mumă colea^ 
sată," cântare în coră, de G. Dima; 2) 
„Pisica", oomediă în ună aotă de Th. Alexi; 
3) „Noi vrâmă pămentă," poesie de Ooș- 
bucă, deolamare. 4' „Cooonulă Leonida 
față cu Reacțiunea," farsă în ună tablou, 
de I. L. Caragiale. 5) „Pe cea oolină verde", 
cântare în coră. La fine urmâză dansă.

DIVERSE.
Numârulii 14 în istorie. — Este re

marcabilă, căHenric IV s’a năsoută 14 se- 
colî, 14 deoeni și 14 ani dela nascerea lui 
Christosă; că elă a vădută lumina la 14 De- 
cemvre și a murită la 14 Maiu; că elă 
avea 14 litere în numele său (Henri de 
Bourbon); că elă a viețuită de p*tru-orl 
14 ani, de patru ori 14 (file și 14 săptă
mâni ; că elă a fostă rege atâta ală Fran
ței, precum și ală Navare’ 14 trieteride 
(trieterida este ună spațiu de trei ani); că 
elă a fostă rănită de cătră Jean Ohatel 
14 dile după 14 Decemvre, în anulă 1594^ 
între acestă timpă și acelă ală morței sale 
nu au fostă decâtă 14 ani, 14 luni și de 
14 ori 5 (file ) că elă a câștigată bătălia 
dela Ivry la 14 Martie; că fiulă său a fostă 
născută 14 dile după 14 Septemvre; că elă 
a fostă botezată la 14 Augustă; că regele 
a fostă rănită la 14 Maiu, 14 secole și 14 
olimpiade după încarnațiune ; că asasinatulă 
a avută locă de două ori 14 ore după ce 
regina a intrată cu pompă în biserica 
Saint-Denis pentru a fi încoronată; că Ra- 
vaillac a fostă esecutată 14 Țile după mor- 
tea regelui în anulă 1610, care se divide 
esaotă cu 14, căci de 115 ori 14=1610. 
Ducele de Berry, oare a fostă lovită cu 
ună cuțită, a murită la 14 Februarie 1820, 
âr HenrioălV, după cum am vădută mai 
susă, a murită la 14 Maiu. Lucru curiosă, 
că preoum anulă 1610 se divide cu 14, ase
menea și anulă 1720 se divide cu 14, căci 
de 130 ori 14 facă 1820; și totă asemenea 
spațiulă, ce desparte anulă 1610 de anulă 
1820 se divide și elă regulată prin 14.

Literatură.
Casa rurală este titlulă unei noue re

viste enciclopedice lunare, ce a începută 
să apară în comuna Grindu din România 
(județulă Ialomița, prin UrzicenI). Direotoră : 
d-lă George Gernatu, agricultoră ; Redactoră 
și administratoră : d-lă Dobre Stefănescu, în- 
vățătoră. Revista apare în broșuri volumi- 
nose și costă pe ană 4 lei în România, âr 
în streiuătate 5 lei. Ea promite, că va scrie 
în modă poporală despre totă feliulă de 
ounoscințe : agricole, higienice, sciințe natu
rale, literatură generală, mai , alesă popo
rală etc. etc. Numărulă primă, pentru Ia
nuarie, e de cuprinsă bogată și interesantă. 
Redacția și administrația se află înoomuua 
arătată mai susă.

*
In tipografia archidiecesană din Sibiiu 

a apărută eseelenta scriere a d-lui Silvestru 
Moldovană, întitulată: „Țara nostră". [Des
crierea părțiloră Ardealului dela Murășă 
spre mâdă-di și valea Mureșului). O carte 
voluminosă, conținândă 446 pag. Pe lângă 
prefață, în partea dinteiu se arată între 
altele isvorele, de cari s’a folosită auto
rul ă, cum și cuprinsulă materiei, âr în 
partea din urmă un indice alfabetică al loca- 
litățiloră cu numirile loră române, germane 
și maghiare. In parte este cunoscută și ce- 
titoriloră noștri acâstă scriere, din care 
amă reprodusă mai multe foiletone. Va- 
lorea ei e necontestabilă. O monografiă a 
Ardealului, scrisă cu atâta pricepere, în- 
tr’uuă stilă atâtă de populară, și cu ună 
sistemă atâtă de practică încă n’a apărută 
pănă acum în limba românâscă. Prețulă ei 
e numai 1 fl. (3 lei). Ar fi forte de dorită, 
ca acâstă prețiâsă carte să nu lipsâscă nici 
dintr’o bibliotecă poporală română.
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Plugarului pe 
anuBu crfB1IMM“ iS95 a eșitu da sub 
țipară și s’ pot© trimite numai decâtu ori
cui îlQ cjr©- Acestu călindară este de astă- 
dată, r^actatft și întocmită multa mai bine 
sj m. cu îngrijire, ca în anii trecuțî. Ou 
deedbire târgurile, cari pănă acum nicăirî 
n, s:au găsită publicate românesce bine și 
crectu, se află în Călindarulă plugarului 

pe an. 1895 core.se și îndreptate după însem
nările oficiose ale ministeriului de comerciu, 
cuprindenda comune și orașe din Ardeld, 
Bănata și țera ungurescă multa mai multo, 
ca în anii trecuțî. La fiă-care localitate 
se arată și durata terguriloru de. vite, 
oi și porci. De asemenea legea timbre- 
lorîi și taxeloru, de care are dilnică tre
buință fiă-care o mă, este tractată în acesta 
călindaru pe lunga și pe larga, făcendu-i-se 
prin acesta mari servicii poporului nos
tru, care a avuta de-a suferi atâtea pedep
se și înșelătorii din causa necunoscerei 
acestei legi. Intr’una estrasfi din tarifa ofi
cială, cum nu se află nicăirl publicata pană 
acum în limba românescă, sunta înșirate în 
ordine alfabetică, arătându-se icî coio și cu 
esemple, diferitele acte și documente, pre
cum aduse, atestate, cambii, contracte, 
conturi, chitanțe, estrase (matricularl etc.), 
pașaporte, petițiunl, protocole, inventară 
moșteniri și altele, arătându-se pentru fiă- 
care cum, când și câtă taxă este a-se 
plăti, seu ce timbru este a-se pune.

In partea literară se află diferite schițe, 
novde, snove, poesii și altele, tote din cele 
mai alese, nelăsându-se afară nici anumite 
poesii și scrieri glumețe, precum Istoria lui 
Gagamo Vodă Țiganilorfl, și altele.

Bogată este cu deosebire partea eco
nomică, în care se cuprindă feliurite scrieri 
și povSțuirl asupra culturei pomiloră și a 
boleloră lorfl, culturei legumeloră (sălata, 
turocepa, usiulă și altele); apoi ună tractată 
despre economia câmpului, despre modulă 
cum suntă a-se construi grajdurile; la ce] 

semne să băgămă de semă când cumpărămă 
vite; apoi despre crescerea rîmătoriloră și 
tămăduirea loră în casă de bolă, și altele. 
La urmă se află semnele timpului, ună în
semnată numără de povețe, glume, gîcitorl 
și între altele și portretulă și biografia ma
relui bărbată de stată română M. Kogălni- 
ceanu, răposată la 1891.

Prețulă este și de astă-dată numai 25 
cr., la care mai suntă a se adauge 5 cr. 
pentru trimiterea cu posta. Totă după 1Q 
călindare comandate de-odată, unulă se> dă 
gratis. Se pote cumpăra dela „Tipografa A. 
Mureșianu^dofa librăria Nicolae Ciurcu din 
Brașovă și dela librăria 1. E. Țeranu din 
Ora vița.

PrOprleM: Or. Aurel WSure^iamH.
ReâacîorS rp.SPOnsatilK: tfftaioru

lai iwaarssi xăayia Viena.
Din 12 Ianuaire 1895.

Renta ung. d» aură 4% . ■ • 124.25 
Renta de corfine ung. 4% . ■ 99.10 
i.mpr, oăil. fer. ung. în aură . 127.50
Impr. căii. fer. ung. în argint ®/0 103.25
Oblig, căii. fer. ung. ds ost. I. ..emis. 125.25 
Bonuri rurale ungare . . ... r 98,25
Bonuri rurale epoate-alavoșa, . . 97.50
Impritm. ung. cu premii .... 168 25
Locuri pentru reg. T’se.i și Begediii. 143,50 
Renta de hârtie auetr..................... 100 80
Renta de argint austr. ... 100.85
Renta de aur austr. . ... 1 126.45
Locuri din 1860 .......................... 157 70
A-Cții de-ale Bănoei aivtro-ungară . 1049.—
Acpi de-’e Bâncei austr. de oredit. 416.60
A.uții de-ai» Băncei ung. d» uredit. . 506.--
Nap:>laoudorl...................................... 9.85'/2
Mărci imp. ger. ...... 60.67 */2
London (lire sterlings). .... 124. —
Rente de corone austr .... 100.50

©asrsufiiâ pieței Bra^ovă.
Din 14 Ianuarie 1895.

Bancnote rom. Cnmp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orî Cump. 
Galbeni Cump.
Rublș. rusesc! Comp. 
Mărci germane Cnmp. 
Scris, fono. Albina 5% 
Lire turcesc! Gump.

9.74 Vend 9.77
9.69 Vend. 9.74
9.84 Vând. —
5.85 Venți, —.— 

132.- Vend. —
60.30 Vând.

100.75 Vend. 101.75
11.15 Vend. —

Antreprise ie pompe funebre
ZEL Tbj-tsefe

BSmșovia, Mirada >*©s’#eS ffli’. 41. C®3iuîu ’S'erg-wliii Wilorii.

Recomandă ou. publică ia caaurl de mdrte, așecjămentulu 
seu de înmormântare bogată asortată în cari tote obiectele, 
stătu sortele mai de rendu, câtă și cele mai fine, se potu 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comismne și ’depou. de SBcriura do metalw ce se 
potfi închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturoru sicrhiriloi'U de flesamu, 
■ de și imitațium de inetală și de Iernii de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și plastici cu prețurile 
cele mai moderate.

Reprezentanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și unu caria funebru ve
neții pentru cofjââj precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptu șâ ieftilIftU, iau 
asupră-mî și tramsportwr de oaorîl m' străinătate.

In fine recomande și biroulă meu mijlocitorii proeedâudu 
eu cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la 
1_* E. Tutsek.
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Numere singuratice 
din r Gazeta Transilvanieia 

5 cr. se potu cumpăra în 
■ibrăria Nicolae Ciurcu și în 
tutungeria I. Gross.

■ I

A

c.

îs

pe liniile mentale ale căii ferate de state

1
trenîi
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

Trenu Trenu . Tronu 
de

persdn.
accel. de.

’person.

iin 5 b* e ș oi — T 3H r <9 a

U. valabilii din I Octemvr0® IBfM

Trenu 
de 

person.

Trenîi
ftCCcl.

Trenîi 
mixtu

Trenu | Trend 
de | 

person. I accel.

Trenu 
accel.

10-
8.25

11.24
1.35
3.46
4.-
4.39
5.22
5.45
6.34
7.18
8.05
8 32
8.49
9 06

10.08
10.37
10.59
11 07
11.31
11.48
12.25
12.50

1.04
1.35
1.50
2.13
2.32
3 04

: 3.39
4.01
5 26
6 08
6.40

I 7.16
8.-

8.05
2 10
4 07
5.46
7.08
7.15
7.43
8.18

9 07
9.37

10 37

Trenu ! 

accel. [

4.59
5.44
6.14.

12.20.

11 -
12.26

1 11
8 45

6 —
9 05

II 33
1.50
2.24
3 03
3.h6
4 07
4 53
5.32

I

4 17
4.50

5 55
6 11
6 27
7.27
7.50

8.17
8 33
8 38

9 09

9 42
9.44
9.59

10 22
10.51
11.12
12.261
12 58'

1 15
1 34
2.09'
2 I91
3 or
3 31!
9.15

pl. Viena . . .
Ț Budapesta 
i Szolnok
I P. Ladâny.

sos. I Oradea-mare 
P! J

V
80S. 
pl.

I

V
80j>. | 
pl. J

• —.=

Mezo Telegd
Rev . .
Bratea .
Ciucia .
B -Huiedin 
Ghîrbeu

OlcȘ’U .

Ap ahi da 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara 
Vințul de 
Aiudti .
Teicș
Creciunelu 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă
Mediaști 
Elisabetopol
Sigbișora
Hașfaleu 
Homorodti 
Agoștoofalva 
Apața .
Beldiora
Brasovă

Ti miști. .
Predeal
BuourescI

Trend 
mixtu

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.01
6.35
5.58
5.08
7.01
6 -
5 -

3.-
5.50
2.30

12.06

I Trenu 
de 

person.

1.55
7.-

1 55
7 25
5.23 3 50
3.46
2 25
2.18
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.21
11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.46
10.05
8.43
8.38
8.13
7.47

7.08
6.39

5.25

9.23
8.53

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
316
2.45
2 18
142
1.12
7.45

tr.mixt

4.48
4.23
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

6.25
8,15
4.55
2.24

12.23
11.41
11.07
10.32
10.13
9.04
9.-
8.-
7.30
6.47
6.29

117 33
7.53 11.20

4.-
4-20

10.17
10.37

trenu 
de 

persdn.I trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

Ghirixii........................... ~5Î0 10 30 3.30
Turda ...... 4.50 10.10 3.10

9.12
8.52

(L'opșa-miicii—SSMiu—Avrsgu—F&g&rașu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
de 

person.

trenu 
mix tu

tronu i 
mixtu J

tronu
| de
[person persdn.

trenu 
de

10.37
9.57
9.30
4.40

5.21
4.47
4.29
4.23
4.02
3.42
2.49
2.27
2.13
1.39
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.05
8.02
7.43
7.01
5.57
5.16
8.50

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

I
pi. Copșa mică

Ocna . .
7.10
9.-
9.26 }

80S.

Sibiiu .
Avrign . .
Făgărașfi . pl.

5.12
4 49

i___
' 12.42 
'10.58
10.26
8 33
6.54
4.05

Nota: Orele însernuate 
însewneză irele d-s copte.

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

person.

Tl’finu Trenu
de 

persdn.
de 

persdn

2.25 8.10 3.11 a.58
3 14 8.51 3.52 9.39
o 07 10.27 5.26 11.11
5.50 10.42 5.36
7 25 12.15 7.15

Sy'sieerafiea—Oșerlseiss—SEKeg’lB.-s&s

Trenu 
de 

person.

Trenîi 
de 

persdn.

Cncerdea 
Ludoști.

sos.

sos. 1
pi. J
sos.

Oijorhi'ii! . f pl.
■ isos.
. pl.

Nimeri a (PiSkl) — 2H w n e d o r a

trenu 
mixtu

trenu 
jț mixtu

t venii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
miatu

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
11.54
12 20

4.25
4.48
5.23

Simeria........................
Cert) a.............................
Huuftdora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

9.43
10.01
10.25

5.25
5.09
4.45

8.34
8 14
7 45

KS b* li s ® v fa — r£j e «• n e ș t i
trenu 
mixtu

trenîi 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

9.10
10.30

Brașov ii........................
Zer cești.........................

7.36
6.06

1.44
12.20

8.31
7.20

VI u r e îs u - L a d « h »ii - 8 i s l r i ț H

9.10
1.01
455

4.20 Mureșii-Lndoșfi . . .
Țagn-Budatelioă . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

.1 a* ia d w — T i »a i ș 6 r a

1 6.25
j 7.32 

8.42

11.35
12.52
2.10

5.58
6.46
7.39

Aradfi........................... i
Vinga.........................
Timișora....................

9.14
9.02
8.-

3.44
2.40
1.12

10.55
9.48
8.15“

t

CareiS-marl—

trenu 
mixtu

trenu 
mixtii

trend 
mixtu

Trenu 
de 

persdn.

8.31
7.43

Trenu
mixtii

3.56
6.34

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

tx enu 
mixtu

5.42 4.10 Careii-mari . . 9.06 7.05
10.30 9.01 Zelău .... 4.20 2.25 |

trenîi 
mixiu2.36

1.58
12.25
9.35
8.—

■ 7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

1.18
12.32
10.355.50

5.05
3.22Regh.-sâs..

în stânga stațiunilor^ sunt.0 a se ceti de susti în joșii, cele însemnate în drepta de osii în susti.
li

11.08
1.50

Sighișora . . 
Odorheiu-sec.

Numerii încuadrațl cu

9.51
7.20

5.32
3.-

linii mai negri

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.

core.se

