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Brațovu, piața mare Nr. 30.
Scrisori ncfrancate nu so 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimetu.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațiune în Brașovu și la ur- 
mătdrele Birouri de snunclurî: 

în Viena: Jf. Dukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Afossc, 2. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: -4. V. 

Eckstein Bernat: în 
Bueuresci: Agence Havas f Suc- 
cursale de R o uman ie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețulu Insorțlunlloru : o seria 
garmond pe o oolână 6 or. și 
30ct. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
geriu 10 cr. s6u 30 bani.

*
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Abonamente țentru Austro-Ungaria: 
Pe un anu 12 fi., pe șese -uni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoâ 2 fl. pe ană.

Pentru România și străinătate: 
Pe unii anu 40 franol,pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la t<5to ofioieie 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori.
pentru Brasoii: 

a administrațiuno, piața mare, 
Tfirguiu Inului Nr. 36 etaglulil 
I.: pe unu anu 10 fl., pe șdse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusuin In casă: Pe unu ană 
12 fl,, pe 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Unu esemplaru 6 cr. v. a. 
s6u lo bani. Atâtă abonamen
tele o Atu. și inserțiunile sun tu 

a se plăti înainte.

Brașovt, Joi, 12 (24) Ianuarie 1895.

Adresa de recunoscmță
a.

Femelloru Române din Transil
vania și Ungaria

c ă t r i
Associațiunile pressei francese, italiane și 
belgiane, din Parisu, Roma și Bruxella.

Ilustre Domnule JPreședinte!f
In greua luptă, ce o portă po

poralii română din Transilvania și 
Ungaria în contra opresiunei ma
ghiare, amu fostă fericite de-a cons
tata viulă interesă, ce’lă manifestă 
pressa europănă pentru causa ndstră.

Pressa, care a fostă totdeuna 
antegarda mariloru idei de civilisa- 
tiune și de progresă, și care are o 
înrîurire atâtu* de determinată asu
pra spiritului publică, ori de câte 
ori șl-a ridicată gJasulă ei în favdrea 
celoră neîndreptățiți și asupriți, a 
aflată resunetu și ascultare la toți 
omenii mari ai țeriloră civilisate.

Causa nâstră, fiindă o causă a 
dreptății și a umanității celei mai 
elementare, reclamă îndoită spriji- 
nulă areopagului opiniunei publice 
europene.

Credinciăsă înaltei sale chiă- 
mări, pressa — francesă, italiană, 
belgiană — n’a pregetată a da pre- 
țiosulă și valorosulă ei concursă 
Româniloră din Transilvania și Un
garia. luându în apărare, prin scrieri 
eminente, datorite penei unui nu
meri însemnată de .distinși publi
ciști, bmenl politici și de stată ai 
— Franciei, Italiei Belgiei — dreptulă 
nostru de esistență națională și ni- 
suințele ndstre de libertate față cu 
actele brutale ale unui sistemă de 
opresiune ne mai pomenită în ana
lele lumei civilisate.

Românii, cari în cursulă secu- 
leloră au purtată cele mai crâncene 
lupte spre a-’și apera limba, latini
tatea originei loră și pămentulă loră 
strămoșescă în contra năvăliriloră 

barbare asiatice, se vedă și astăc|i 
din nou nevoiți a susțină lupta con
tra descendențiloră lui Arpad, cari 
în numele ideii de stată națională 
unitară maghiară asuprescă celelalte 
elemente nemaghiare ale Transil
vaniei și Ungariei.

Gr ați ă inse prețiosului concursă, 
ce ni-’lă dă pressa din afara și în 
specială pressa — francesă, italiană, 
belgiană — nouă Româniloră, drepta 
nostra causă a obținută unu mare 
succesu morală în opiniunea Euro
pei culte.

Acăsta ne încurageză, ne mân
gâie în suferințele năstre, și ne um
ple de cele mai ’frumdse speranțe, 
că vomă eși triumfători din luptă, 
6r pressa va pută înscrie la activulă 
ei unulă din cele mai frumos© re- 
sultate ale nobileloră și marinimose- 
loră ei stăruințe.

Victoria Româniloră asupriți va 
fi victoria principiului libertății și a 
progresului, care tinde, ca fiă-care 
poporă se potă contribui cu talen
tele și cu însușirile sale firescl la 
marea operă a păcii și a fcmfeagwmei.

Femeile române din Transilvania 
și Ungaria, cari în tăte timpurile au 
fostă celu mai credinciosă racfimu 
alu bărbațiloră și ală fiiloră loră în 
luptele pentru libertate, consideră ca 
o sântă datoriă de-a aduce, prin noi, 
pressei — francese, italiane, belgiane, 
— omagii de profundă recunoscință 
pentru elocinta și puternica voce, 
ce-o ridică în susținerea Româniloră, 
în momentele dificile și critice, ce 
le străbată.

BRAȘOVtT în 31 Decemvre 1894.
(Urmdză 978 subscrieri.)

Adresa de mai susO, ce s’a trimisă 
la Roma în limba italiană, hr la ParisQ și 
Bruxella în limba francesă, s’a făcută la 
impativa domneioră române din Brașovă. 
Cele 978 subscrieri suntă dela domnele 
române din tote ținuturile locuite de Ro

mâni ale Transilvaniei și Ungariei. C61a de 
adresă împreună ou colele de subscrieri 
suntă legate eleganții în mătase albă.

Esemplarulă italiană s’a adresata d-Iui 
Ragiero Bonghi, președintele Associațiunei 
pressei italiane (Associazione della stampa 
italiana), 6r esemplarele francese d-lui Al
fred Mezieres, membru ală Aoademiei și 
președinte ală Associațiunei cpariștiloră pa- 
risienl și d-lui Charles Tardieu, președin
tele Associațiunei generale a pressei bel
giane.

Primirea, oe a avut’o adresa femeilorO 
române în Roma a fostă, precum aflămă, 
cea mai căldurbsă. Sosirea ei fu anunțată 
din Roma în 15 1. o. pe cale telegrafică 
tuturor foiloră italiane mai mari ou cuvintele 
cele mai simpatice pentru poporală română. 
Riarulă nIl Diritto*, dice, că albumulă fe- 
meiloră române va fi păstrată de „Associa- 
zione della stampa* „ca unii suveuiră plă
cută dela acelă admirabila poporu, cu care 
avemă origine comună și care e demnii de 
simpatiile nostre*.

Guvernulu și Sașii.
In ședința dela 21 Ianuarie a dietei, 

s’a discutată ărășl cestiunea naționalități- 
loră și în deosebi raportulă dintre Sași și 
guvernă. Cestiunea a rîdicat’o contele Ga- 
brielă Bethlen, care în vorbirea s’a a disă, 
că o fracțiune mică a națioualitățiloră din 
țâră (Sașii)' au ținută în dilele din urmă 
mai multe adunări de cercă în cari s’au 
pronunțată asupra atitudinei deputațiloră 
sași față de noulă guvernă, care a intrată 
la paotare cu ei. Acestă pactare este de- 
jositbre din punctă de vedere ală ideii 
de stată maghiarii.

A luatU cuventulă apoi deputatulă 
săsescă Meltzl Oskar, care dise următorele:

Voiu spune forte deschisă, că în ce a 
stată acâstă atingere ? E cunoscută, că pe 
timpulă, când actualulă ministru președinte 
era fișpanulă unui comitată locuită de Sași, 
între elă și între orașe s’au ivită mari di
ferențe. Der nu vă uitați, ca acâsta s’a în
tâmplată într’ună tirnpă, când posiția Sa- 
șiloră era cu totulă alta, decâtă în presentă. 

Când între Sași și maghiarime se deschi
dea ună mare golă,când de amândouă păr
țile domnea cea mai mare neîncredere, și 
cândă opinia publică maghiară — cu forte 
neînsemnată escepțiune — a căcfută de 
acordă, că Sașii suntă inimioii patriei, 
(Mare mișcare în stânga estremă. Strigări: 
Acesta o arată Schulverein-ulă) eu credă, 
că d-lă ministru președinte, în posiția s’a 
de atunci, împărtășia acbsta părere. E fî- 
rescă dâră, că atitudinea lui de atunci față 
cu Sașii a fostă alta, decuca trebuia să fiă, 
dâcâ ar fostă convinsă despre netemeinioia 
acestei acuse, sâu dâcă îmi este iertată să 
mă esprimăj despre absurditatea acestei 
acuse. Eu credă, ba sunt ohiar convinsă, 
că adl, când raporturile s’au schimbată 
forte multă în privința acesta, pote-că are 
și elă altă părere.

De altă parte, după precedențele in
dicate, nu ne putemă mira nici de aceea, 
că în poporală săsescă s’a ivită în privința 
acesta, față de densulă, o adâncă neîncre
dere, când a fostă chiămatu să formeze 
noulă guvernă. (Mare sgomotă în stânga 
și stânga estremă). Mă rogă să mă ascul
tați. Din causa acâsta a fostă necesară să 
pășimă c’o întrebare sinceră, și acestă în
trebare a fostă simplamente: bre d-lu mi
nistru președinte recundsce și ține de com
patibilii cu principiile guvernărei sale progra- 
mulu forte lealii, așa numitulă programă po
poralii săsescă, pe a cărui basă amil fostă 
aleși noi deputății. (Sgomotă. S’uucjimQ! 
S’audimă!) și contra cărui programă guver
nele trecute, cari l’au recunoscută, n’au avută 
nici o antipatia. (Strigări: Oare a fostă 
acelă guvernă?), fiind-căîn acestă programă 
suntă formulate numai și numai pretensiunl 
îndreptățite și drepte. (Strigări în stânga 
estremă: S’audimă acele pretensiunl).

La întrebarea acâsta însă, d-lă minis
tru președinte a dată unii răspunsă liniștitoru 
și într acesta stă totă pactulu nostru....

Ministrulă br. Desideriu Bănffy: Oa 
nu cumva să se ivâscă mistificări, aflu de 
necesară a da lămuriri prin câte-va ou- 
vinte asupra acestei cestiunl.

Intru atâta are dreptate d-lă depu
tată Meltzl, că deja atunci, când s’a adusă

gȘ FOILETONUL^ „GAZ. TRANSA

Din anii 1848—49.
Memorii, de Basilic MLoldovanBe.

(3) ^Urmare).

In Iernută mă prevenise Vasilie Fes- 
primianu, care fiindă cancelistă la tabla 
reg. trecuse cătră casă la Dateșiu și îm
părtăși preotului Lazaru soirea despre adu
narea, ce se intenționa a-se țină la Dumi
neca Tomei. Eu din întâmplare intrasem 
dimpreună cu preotulă la cantorulă Ioană 
Seucană. Pe când nu eram în stare a 
stîmpăra curiositatea acestoră doi omeni cu 
noutățile din Blașiu, și pe când ei erau de 
părere, ca ulteribrele publicațiunl să le 
facă înșiși în Dumineca proximă, ne pome- 
nirămă, că în curte erau adunați cam 30 
—40 bărbați unguri și români.

Lazară a luată proclamațiunea dela 
mine, a cetit’o și interpretat’o poporului, 
așa încâtă eu n’am avută de-a mai adauge 
multe.

Fără a pierde timpă, am treoută Mu- 
reșiulă pe la Lechința și am trasă la pro- 

topopulă Ioană Boeriu, ună omă cu stare 
materială fbrte bună, care atâtă pentru 
averea, câtă și pentru sciința, și peste totă 
pentru purtarea sa mai multă domnâscă, 
era renumită în cleră și respeotată de Ma
ghiari și amploiații loră.

După recomandarea îndătinată i-am 
împărtășită misiunea mea, de-a convoca 
poporală română la o adunare, ca și oare 
nu a mai văcjută și nu va mai vedâ. Boeriu 
bătrânulă era Română bună, îșl iubia po
porală. îșl da tbtă ostenâla a-lă instrua în 
ale religiunei, dbr nu se putea împrietini 
cu ideia, ori nu i-se părea cu putință, oa 
Românii să devină dintr’odată liberi; aoâsta 
o ținea imposibilă de realisată, din care 
causă era de părere, să nu facă Românii 
niol o mișcare, ci să aștepte desvoltarea 
lucrurilor Q.

După-ce i-am spusă, că noi amă por
nită ou sutele din , Blașiu și că nu voră 
trece 8 cfile( pănă oe Ardealulă va fi în- 
tregă în mișcare, a oftată adâncă și a pro
mptă în fatala prorocire: „Vă iubesoă din 
sufletulă meu, vă admiră resoluțiunea, 
dâră de nu vă veți liniști, veți peri pe 
furcl“,

— D-le protopopă, i-amă răspunsă;

noi de nimică nu ne tememă mai puțină 
ca de morte. Au nu suntemă noi străne
poții acelui erou, care ținendu-șl mâna pe 
flaoărl, a cjlsQ- '■ en ut videas quam
vite sit illis corpus qui magnam petunt 
gloriam, et faoere et pati fortia romano- 
rum est.

La conversația nostră, care a durată 
mai bine de două bre, a fostă de față nu
mai dbmna protopopesă și ună fiu ală ei, 
Alexandra, în verstă cam de 17 ani. După 
ce Boeriu nu a putută face din mine omă 
cu simțăminte băcrâne, m’a înduplecată to
tuși să trecă prin Lechința fără a vorbi 
poporului și fără de a-lă agita. La acesta 
însă dbmna, în presimțulă ei de mamă, cu 
zimbetulă pe buze, a c}13^ cuvintele sem
nificative: „Eu vădă, că aoeștia totă voră 
turbura țera, îmi pare rău numai, că Aleo- 
saudru înoă a fostă față la acâstă convor
bire, căci acești omeni au putere a trage 
în partea loră pe cei mai mulți“.

Presimțulă domnei s’a împlinită, căci 
Alexandru Boeriu a alergată peste voia 
părintâscă la adunarea, ce s’a ținută în 
Blașiu, în 16 Septemvre, și de atunci nu 
s’a deslipită de lângă mine, sub totă de- 
cursulă răsboiului civilă, pănă la intrarea 

Rușiloră, când l’am petrecuta acasă și l’am 
dată mamei sale întregă și sănătosă.

Din Lechința am percursă satele 
Orba, Iclandu-mare, Iclandu-mică, Vai- 
deiu, Căpușiu, Petea, Șeușia, și de aici la 
loculă părintescă Chirileu. Acasă am pe
trecută în mijloculă poporului numai o 
jumătate di; a fostu destulă însă și atâta, 
ca entusiasmulă poporului să se ridice la 
culme.

In diua următore era Joi. M’am dusă 
la Tergulu-Mureșului, ca să mă înțelegă 
cu canceliștii, cari se mai aflau acolo. Abia 
m’am apropiată de fântână și etă că în- 
telnescă pe Ioană Mărgineanu din Dateșiu 
și pe lancu. După ce le-am enarată' resul- 
tatele călătoriei și disposiția sufletâscă a 
poporului, lancu, conformă obiceiului său 
cavalerescă, ce l’a caracterisată în totă 
viața sa, ni-a invitată la ună turtară în 
casa din cornă, cum cobori din cetate, și 
aici ni-a ospătată cu rosolă. Se aflau acilea 
o mulțime de domni atâtu civili, câtă și 
militari, cetindă (fiare, prin urmare nu am 
putută conversa despre causa nostră, cu 
atâtă mai puțină, că privirile tuturoră erau 
ațintite asupra nostră, cei cari vorbiamă 
romanesce.
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în combinații numirea mea de ministru- ei nimeni secoll întregi, așa nici acuma Sâ spicuimă câteva nume din restulă patriău facă complotă contra statului. Larma
președinte, ce-i dreptă, că nu grupulti de- nu-i va supăra, numai se fia Sași, der Sași Europei. pressei jidano-maghiare a avută efectă, căci
putațiloră sași, ci singuratici deputațl de adeveratu maghiari. (Nesze neked 1) Emilie Castelar, marele oratoră ală guvernulă a pornită procesă contra mai
naționalitate săsescă, au venită la mine cu „Mag1 var Hirlan" dice între Spaniei ; Manuel Tamayoy Baus, secre- multoră participanțl la representațiă și pe-
întrebarea, că recunoscă așa numitulă pro- altele: tară perpetuu aiăz academiei spaniole, Ba- trecere. Pănă acuma au fostă ascultați pri-
gramă poporalii săsescă? Eu le-amă râs- Baronulu Bânffv, representantulă ideii mon de Campoanon, Manuel del Palacio, marulă orașului Flanița și advocatulă Dr.
punsQ, că da, îlu recunoscu, și cu tote că de stată maghiară, îșl începe guvernarea ministru-președinte; Vicente Barrantes, Samuilă Daxner. La pertractare, cțice nu-
nu țină de corectă, ba doră întru tote nici cu aceea, că încheiă cu Sașii pactă pe vieță El Marchis de Valmar, senatorii spaniolă; mita foiă, voră figura, ca apărători, advo-
compatibilă cu legile nostre, ca adecă națio- ne morte. Tote semnele indică, că se încheiă Manuel B Cossio, Francisco Giner de los câți români și sârbi.
nulități, ca atare, să formeze partide și gru- ună nou pactă, care probabilă va fi chiar Bios, Francisco Gaicia Aguso, Catedratico — O —
puri deosebite', deși, repetă, nu am ținută de așa desmintită, ca și celă d’intâiu, dâroare en San Isidoro, Franoisco A. Commele- Unii funcționară fanatică. Din Bâș-
corectă acesta, totuși treb'ue să recunoscu, că chiar așa va avâ urmări (?) ca și cum a rând, academiciană ; Antonio Bailly-Bai- novă ni-se scrie: Cassierulă gărei de'aici
ceea ce se cuprinde în punctațiunile acelui avută celă dintâiu. llyefe, Enrique Bailly-Baillyere, Baronulă a dată fidele acestea o probă strălucită des-
programă, nu este de natură, ce nu s’ar pute 
concede cu considerare la legea de naționali
tate, și ce nu s’arpiuie permite pe lângă garan-

Fițuica clușiană „Erdelyi Hi- și baronesâ An. Gundacear von Suttner, 
Dr. von Bor geh. Justitzrath prof, an der

pre fanatismulu și încânirea sa. zUnul Bo- 
mână, care se presanta la cassă, pentru a-șl 
cumpâra ună bilet.ă de călâtoriă pănă larado“ qice privitorii la pactiî ur

mătorele : Universităt Gottingen, Dr. Hermann Erke-
'tarea caracterului națională maghiară. Acesta lenz, B. Eigel. Brașovă, cassierulă ii răspunse, că „decă
am delarat’o atunci și acesta o susțină ln pactulă încheiată cu deputății să- Domnulu ministru van Houten ală voesce se nu mergă pe joșii, se vorbâscă un-
și acum. sescl sa vede acțiunea aplanatdre a partidei Olandei, C. B. Spruyt, E. V. Bahousen guresce*1. Bomânulă, neavândă încătrău,

Drepte programă în cestiuuea de na- liberale, sâu mai bine a elicei tiseâiste, și did de Erste Earner, Dr. Bierens de Haar striga odată în limba hunică: „epy bilet as
ționalitate stă aceea, ce am spusă în vor- nu a adevăratului Danny, precum 1 am din Olanda. BrassobanF La audulă acestoră vorbe dulci,
birea mea dintâiu și ce am răspunsă de- cunoscuta pănă acum. 1 actul â încheiata cu Dr. Joao de Paiva, îmoreună cu 28 inima „patriotului" se deschise și Bomâ-
putatului Șierbană. Și acesta nu stă în Sașii slăbesce partida valahă. Pactulă săsescă de parlamentari și jurnaliști din Portu- nulă căpâtâ biletă. - Locuitorii din Bâș-
contrazicere cu aceea, despre ce m’a în- ușoră pote fi introducerea unei acțiuni in- galia. novă ar face bine, decă pe asemeni patrio-
trebată d-lă deputată Meltzl și credă, că dreptate contra Valahiloru. Gladstone, W. Pollard Byles și alțl 

25 de parlamentari și publiciști englesl.
ticei i-ar învăța la omenii, căci după cum

2—3 alțl domni deputațl. Binevoiți a mâ se vede prea au începută să le crâscă cor-
înțelege curată: ceea ce se cuprinde în acela Deia Ligă. D-nulă deputată Friderik Bayer (Da- nițele.
programă nu stă in contrazicere cu direcția, nemarca), Le Capitaine, A. d’Jrgens-Bergh, — 0—
care vremă s’o urmărimu, cu drepturile ga- Bucuresci, 8 Iunie v. gentilom ală camerei maiestăței sale rege- 0 nouă vitejia! Ministrulă de interne
rantate naționalitățiloră în legea de națio- De anulă nou președintele Ligei Cui- lui daneză, Eugene Van de Best, profesoră ungurescă a oprită intrarea pe teritorulă
nalilate; declară inse, că nu țină de corectă turale româna a primită o frumdsă mani- universitară la Bruxelles, A. Houzeau de Ungariei a foiei bucurescene „Funcționarulă“
în privința formală, nu țină de admisibilă, festațiune care nu pote sâ râmână necu- Lehaye deputată, Ferd. Gentet advocată apoi a broșurei „ Voci latine dela Frați la
ca acela se se presenie ca programulă unei noscută, deorece acea mauifestațiune se în Elveția, G. Fazy advocată, Cotate Van- Frați*1 și a călendarului românescă „Călen-
naționalități. adresa nu atâta d-lui V. A. Urechiă, câtă dal, Theod. Blancard, Alfred1 Nâquet de- dară penttu toți Românii*, âr ministrulă de

Aceste am ținută sâ le declară, ca însă și frumosei instituțiuni, în fruntea oă- putată, Emile Levasseur, celebru geograf, comerciu ungară li-a detrasă numiteloră
s& binevoiți a fi în clară cu oestiunea. reia se află d-sa. Aimâ Bouvier, directorulă învățământului,

Le Docteur Eduard Mâne, Emile Picot,
tipărituri debitulă poștală.

Decă din țâră și din ținuturile ro- — o -
„Pactdu“ cu Sașii. mâne de sub sceptrulă streină, președin- Auguste Meulemans, Annatole Leroy-Beau- Dispariția lui Fitz Gerald. 0 tele-

tele Ligei a primită aprope 3000 de bi- lieu, profesoră, Leonce Pincard, Augustin gramă din Busciucă anunță, că corespon-
Etă câte-va pasagii din foile ma- lete și ună numără considerabilă de seri- Ubony, G. Eg. Bertrand, De Bozny, Les- dentulă fiiarului englesă „Daily News”,

ghiare, privitoru la noulu „pactii“, 
încheiata între guvernulii Bânffy și

sori dela particulari și dela diverse socie- souef Eugene Gibert, Charles Loiseau, Ritz Gerald, cunoscută din călătoriile sale
tătl, cum și câteva sute de telegrame, nu directeur du journal „La Verite”, General prin Ardeală, a dispărută fără de urmă. Se

Sașî. mai puțină importantă a fostă manifesta- Young, Juan Zorila, Mariano Catalina, crede, că i-s’a întâmplată o nenorocire, der
Piarulu maghiar u „E g y e t e r- țiunea din străinătate. membru ală' academiei spaniole, ducele En- nu e eschisă nici presupunerea, că l’au

tes“ publică astăzi unu articolu de Cancelaria Ligei a alesă din vra- rique de Saavreda, Michai deputată fran- omorîtă Curfiii din răsbunare, pentru-că a
fondă subscrisei de Kossuth Fe- vulă de cărți din străinătate câteva, cari cesă etc. Peste totă 498. descoperită măcelurile Armeniloră din Sas-
renez, în care între altele amin- credemu utilă a le tace cunoscută lumei Din partea Macedo-Bomâniloră d-lu sum. Autoritățile au introdusă cea mai strictă
tinda despre vorbirea deputatului să- române. și d-na Urechiă au primită câte ună fru- cercetare.
sescu Meltzl, ținută al altă eri încă- Felicită pe președintele Ligei, din mosă obiectă de artă: un calimar în formă — 0—
meră în cestiunea „pactului”, dice Italia vr’o două sute de domni senatori și de oorabiă în argintă filigramă și ună pă- Greco-catolici de rassă maghiară ?
următorele: deputațl. Citămă pe Barone G-irolaino Del nerașă admirabilă, lucrate admirabilă de Cu posta de astădl a sosită la Bedacția

Bărbatulă acesta prudentă și circum- Balzo, Comm. Nicola Vischi, Marchese di argintari români din Macedonia. nostră ună apelă forte curioși!. Apelulă e
spcctă (Meltzl) a vorbită despre deputății Budini, fost președinte de consiliu; Carlo M. scrisă în limba maghiară, e datată din Hal-
sași, ca de unu grupă de interese. Deci în Donați, Clemente Corte, De Gubernatis, maj și e subscrisă de protopopulă Hodo-
patria nostră maghiară esistă ună grupă B. E. Maineri, Luigi Luchini, Dr. Edoardo bay Andor, de Szoke Istvân și Drugos Jd-
de interese alu unei naționalități, adecă Calenda di Tavaui, Ettore Ferrari, Patro 9 zsef. In apelă se cere milă pentru „biserica
wmî grupă de interese săsesci: noi o scimă Paulo Trompeo, Prof. Giovanni Capelini, 11 \23]. Ianuarie. parochiei gr. cat. de rassă maghiară din co-
acâsta, der totuși ne dore, că ună astfelQ Prof. Luigi Palma, G. Galtierorti Morelli, Procesă contra Slovacilorii. „Narod- muna Csobăd* (com. Abauj). — Pănă acum
de poporă, care dela G-eza II înooce și-a Gualtiers Danielo, Giovani Mestica, Comm. nie Novinyu aduce soirea, că autoritățile nu s’a sciută, că ar esista și „parochii gr.
putută susține limba și naționalitatea, și Nicola Barozzi, Eugenio Maury de Moroni, ungurescl au pusă în acțiune unu procesu cat. de rassă maghiară”. Cei ce au inven-
care în timpnlo de gloriă ală puterei ma- Comm. Attilio Brnnialti, Cav. Otton Cal- monstru contra Slovaciloră. In luna Noem- tată acestă ticăloșia, lucru firescO, nu potă
ghiare, sub Ludovică celă mare, a primită derara, E. Ghigi, Marchis di Pandolfi, Ar- vre, tinerimea slovacă din Brezno- (Brezno- fi alții, decâtu Butenii.
încă renoirl de privilegii în loeă de asu- turo Galletti di Cadilhoc, Giuseppe Os- bânya) a jucată o piesă teatrală lipsită de - 0 —
prire — acuma de abia este îndreptățită tini, Antonio Bimaldi, Tullo Massâroni, orl-ce tendință politică. Multă lume slovacă Importă în România. Direcția cen-
la aceea, ca se pacleze cu ună guvernă ma- Marchese di Sant ’Onofro, Adolfo Bruni- a participată la acestă serată teatrală. In trală a vămiloră din România a oprită
ghiaru, ca ună grupă de interese naționale cardi, Giuseppe Biancheri, președintele ca- urma acesta foile ungurescl au începută importulă următoreloră esențe: de vinarsă
deosebită, deorece cum nu i-a supărată pe merei deputațiloră. sâ strige, că „panslaviștii”, „trădătorii de de prune, de vinarsă așa numită lager, și

Eșindă de aici amu întâlnită și pe însâ de a-se ține altă adunare de inteli- că „nu Episcopă, nu Guvernatoră, der nici sate, cerendă înviațiunl, ce are sâ facă,
Ioană Orosă din Vidraseu, și astfelă patru genți, der mai' târdiu. Jupiter cu tote fulgerile, de can dispune, deorece, precum li-s’a împărtășită prin preo-
inși amu trasă pe lângă cetate cătră bi- Nicl-odată în viâța mea, pănă atunci, nu ne va pute reține, sâ nu ne îmbrăți- tulă locului, adunarea, la care se pregă-
biserica românescă, pe unde amă putută n’am primită o lovitură, care sâ-ml cutre- șămă la Dumineca Tomei toți Bomânii din teau sâ mergă cu mică cu mare, s’a oprită.
convorbi fără reservă și neconturbați de mure totă ființa, cum m’a lovită și sgu- țeră“. Eu sufocându-ml amărăciunea sufle-
nimenea. Se înțelege, că obiectulă conver- duită acea scire. In primele momente — De altmintrelea ne-amă decisă a cer- tului, care mâ tortura, mâ sileam, cu fata
sațiunei a fostă adunarea nostră dela Du- cugetândă la entusiasmulă tinerimei din ceta în cealaltă di pe Alesandru Papiu în veselă, a liniști poporulă dicendu-i, că deși
mineca Tomei, dându-ne parola, că de ora despărțirei nostre, cugetândă la însu- Budiu, pe Câmpie. Inserase bine, și pe adunarea este oprită, noi totuși vomă merge,
vomă fi vii, acolo ne vomă îmbrățișa. flețirea generală a poporului și la împre- când ne consultamă asupra călătoriei, ce omenii însâ sâ nu se ridice cu sătulă în-

Cu lansa. cum am mai amintită, am jurarea, că tote ostenelele și speranțele aveamă se facemă în diua următore Ia tregă a porni la Blașiu, pentru-că voră
mai avută întâlnire în Blașiu, der amiciția 
frățescă amă încheiat’o cu acâstă ocasiune.

nostre s’au dusă în ventă — m’a cuprinsă 
o slăbiciune, de nn mâ puteamă recu
lege, cu atâtă mai vîrtosă, că numi-

Papiu, întră în casă Ioană Nistoru din Dileul- 
română, care pentru informațium mai de 
aprope fusese în Budiu la 'Papiu, și din

merge pe 3/15 Maiu, când este fixată diua 
adunărei îngăduită de guvernă. Pe Du
mineca Tomei sâ mergă numai omeni mai

După convorbire de o oră, Iancu încă tulu protopopă, nefiindă dintre bărbații, însărcinarea căruia vine a-mi împărtăși, cu dare de mână, cari au călării bune și
înainte de amefii a plecată cătră munții cari simpatisau cu întreprinderea ndstră, că adunarea proiectată pe Dumineca To- se potă reîntorce mai curând pe la casele
lui, er eu, Mărgineanu și Orosă deja în nu-mi da nici ună cuvântă de încuragiare, mei este oprită, însâ noi totă sâ mergemă loră. Si acesta deoparte, ca sâ vedă înșiși
aceeași di amă sosită în Chirileu. ba din contră desaproba pe față pașii cu orl-ce prețu, der poporă din depărtare decursulă adunărei, de altă parte, ca sâ

In diua următore, Vineri, am încă- făcuțl. și în massă mare sâ nu ducemă, căci se potă informa pe cei de acasă și sâ-i pre-
lecată ună cală și am percursă satele, de Puțină însâ m’a stăpânită acestă ideiă voră aduna de sigură în numâră suficientă gătescă pentru marea adunare dela 3/15
pe Ternava-mică, precum: Bernadia, Le- depnmătore; m am ridicată în susă, am din satele mai apropiate de Blașiu. Maiu.
pindea, Daia, Laslâu, Solimoșiu, Odriheiu, oftată odată adâncă și mi-am cȘisU.: „to- Din ora acesta n’am mai făcută pe- Aceste deputațiunl țineau neîntreruptă
Vaidacuta, și Duminecă diminâța m’am tuși vomă merge la Blașiu1*. regrinagiu pe sate, dâr nici a fostă de lipsă, de dimineța pănă după amedl și chiar sera.
aflată la protopopulă Fogarasi în Tirimia- Cu acestea m’am despărțită, cău- căci încrucișându-se acum ambe faimele Omenii se depărtau liniștiți și cu pronii-
mare. Aici mi-a comunicată acestă proto- tândă altă societate, unde se mâ desro- despre adunarea publicată de noi, poporulă siunea solemnă, că 4—5 inși totă voră
popă circularulă episcopescă, prin care bescă de ideile melancolice. Acasă în Chi- a venită în confusiune, și nefiindă aplecată merge din fiă-care sată.
face cunoscută poporului, că în puterea rileu am aflată pe I. Orosă; asupra lui a da credâmentă cercularului publicată prin (Va urma).
unui decretă guvernială, adunarea dela încă a făcută impresiune durerosă soirea protopopi și prin care se oprea adunarea,
Dumineca Tomei este oprită, cu prospecte împărtășită de mine, der elă era de părere, curgeau în tote dilele deputațiunl dela
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■de viu0 roșu. In fine este oprita și impor- 
tula tuturora materieloră de theer ce se 
întrebuințeză pentru colorirea vinului.

— 0—
Esposiția din Itieiv, care era să se 

țină în 1895 și despre care anunțasemă și 
noi, s’a amânată pe anula 1897.

—o—
Scrisorea lui Casimir Perier. Scri- 

•sorea de demisiune a lui Casimir Perier, ce
tită la Cameră și la Senată dice, că presi- 
denția republicei lipsită de acțiune și de 
controla, nu pote găsi, decâtă în încrederea 
națiunei forța morală, fără de care ea nu 
este nimicâ. S’a reușita a rătăci opiniunea 
■publică. De șese luni se urmăresce o cam
pania de difamațiune și de injurii, în con
tra armatei, magistraturei, parlamentului, 
șefului nerespundătoră ala Statului. Res- 
pectulă și ambiția, ce Casimir Perier are 
pentru țâră, nu-i permită să admită să se 
potă insulta în tote d*!0!0 cei m£d buni ser
vitori ai patriei și pe acela care o repre- 
sintă în ochii streinătății. Ficțiunile consti
tuționale nu pota face să tacă cerințele 
consciinței politice. Casimir Perier rămâne 
convinsa, că reformele nu se vora face, de
câtă cu concursulă activa ala unui guverna 
hotărîta să asigure respectulă legilora, a 
face să fiă ascultata de subordonații săi și 
de a-i grupa intr’o acțiune comună pentru 
o operă comună.

— o—
Cununia și logodnă. D-lă Dr. Pom- 

peiu Germanii, medica în Șercaia, comita- 
tula Făgărașului, s’a cununată în sărbă
torile Crăciunului cu amabila fiică a d-lui 
protopopa Nic. Solomonh din M.-Ludoșă. 
— D-la Dimitrie Creițaru s’afidanțata cu d-ra 
Maria Dogarescu din Predeală. — Dorimă 
fericire tinereloră părechi.

Discursului deputatului Dr. Nic.
Șierbanil

în ședința dela 19 lan. a camerei 
din Pesta.

(După notițe stenog-rafice)
(Fine.)

( Gravaniinele Româniloră și ^Memorandului ).
Decă ași soi, că nu obosescă atențiu

nea onoratei case, ași înșira puncta de 
puncta, casa de casa, cum naționalitățile 
și în speciala noi Românii, în ce număra 
disparentă suntema aplicați în oficiile pu- 
blioe, cum ni-sa astupate tote căile, ce ar 
fi să ducă la desvoltarea limbei și culturei 
nâstre; cum tînăra nostră generația, care a 
absolvatO gimnasii și eventuală universitate, 
e silită să emigreze și să pribegâscă în state 
streine, mai alesă în România, ca să-și 
caute acolo pânea de tâte dilele.

îndreptățirea luptei nostre actuale e, 
că naționalitățile, și mai alesă Românii, 
sunta convinse înainte de tote, că acesta 
țeră și după 1000 ani va fi locuită totQ de 
aceleași popore, cari o locuiescă astădl. 
Poporula româna e destula de tenace pen
tru ca să se opună tuturora tendințelor^ 
guvernelorB, cari țintescfi la desbrăcarea 
lui din caracterula său naționala. Și decă 
au mersa în Viena, la Regele.... (Strigăte 
din stânga (dela Tibăd A.): „la împăratulă !") 
nu! la Regele.... am avuta ocasiune a preda 
domnului deputata Bartha una memoranda 
maghiara, care dovedesce, că întru adevără 
s’a îndreptată cătră Regele,.. — dică, decă 
poporula românesca, la 1892 s’a plânsă la 
regele și la întrăgă Europa, cu acesta a 
vruta să arete, a vruta să dovedâscă, că 
tote acele sforțări sunta ilusorii și că po
litica inaugurată de Tisza Kâlmân, care 
politică l’a măturată în fine și pe ela, — 
•și care pasa de pasă a festa urmată și de 
guvernele subservente, nu e bună decâta 
pentru a provoca cea mai urîtă ură de rasă 
între poporele patriei nâstre comune, — 
ceea ce s’a și ai unsă.

A voita să arate, că în butulă uniu- 
nei Ardealului esistă și acum în țâra Ar
dealului legi, cari reamintesch absolutis- 
mulfi urgisita într’atâta și de D-Vostre. A 
vruta să arate mai departe, că esistă legi, 
aduse cu cooperarea tuturoru factoriloră 
-constituționali, ca dorințe esprese ale Ma- 
■estății Sale, cum sunta de esemplu legea 

de naționalități și cea despre garantarea 
autonomiei bisericelora — și cu supunere 
omagială a vrută să întrebe pe Maiestatea 
Sa, oă are ore cunoscioță despre aceea, că 
înaltele guverne nu mai țină nici o literă 
din legea de naționalități, — și că cu legea 
oare ne garanteză biserica și școla, înalții 
domni miniștri dispuuă după placă prin 
ordinațiunile loră ?

Au vrută să se convingă, oă ore com
patibilă e cu condițiunile vitale ale consti
tuționalismului neobservarea legiloră și căl
carea în piciore a acelora din partea gu- 
verneloră ?

Și acum lasă la judecata parlamen
tului acestea și întrebă, onorată casă, că 
pe lașa cărei logice se face, dc aceia, despre 
cari „se dice" numai, că ar fi agitată în con
tra legiloru, aceia, cari vreu schimbarea 
legiloră pe calc constituțională, — ajungă 
în temniță, pe când aceia, despre cart in celă 
mai evidentă modă se dovedesce, că nu nu
mai nu stimezi unele legi fundamentale ale 
constituțiunei nostre, și nu numai că nu le 
țină, der le și calcă în piciore, ajungă seșâdă 
in fotele ministeriale?? (Ilaritate în stânga).

Și acum credă, că nu trecă peste 
marginale cuvenite, dăcă asereză, că e fără 
păreche iubirea de adevără a guverneloră, 
când pe persone, cari s’au dusă la tronulă 
Maiestății sale cu plângerile loră, chiar pen
tru ca să se pună capătă urîtei și necon
tenitei certe, — fără nici o causă adevă
rată îi aruncă în temnițe, și cu nepăsare 
fără margini îi țină acolo cu anii, ca să 
lângedescă.

întrebă pe ce basă ? •
Pentru-că s’au dusă la Majestatea Sa 

în Viena ?
Nu vreu acum să umblu a demonstra, 

că regele Ungariei e totă regele Ungariei, 
nu numai în Viena, ci și în St-Petersburg. 
Voiu motiva altcum.

Miniștrii D-Vostre în afaceri, ce pri- 
vescă statulă, di de di peregrineză la Viena 
(O voce la stânga estremă : pău e adevărată!) 
acolo facă jurămentulă de fidelitate, acolo 
îșl dau dimisiunea, ba fostulă ministru de 
comerciu, Lukâcs Bela, și-a depusă jură
mentulă în Ischl (Mișcare).

Der asta mai trâcă....! — însă la per
tractările ce le au cu miniștrii austriacl 
erășl to‘ă în Viena se ducă necontenită.

Spuneți-ml, vă rogă, de câte-orl ați 
vădută D-vostră ministru austriacă venindă 
în afaceri oficiose la Pesta? (In stânga: 
Așa e!)

Seu doră „si duo faciunt idem, non 
est idem?" Seu Ungaria, ca stată, nu e 
factoră egală cu Austria?

De-altcum, dăcă s’ar întâmpla, ceea 
ce nu e probabilă, ca miniștrii D-vostră 
să nu se mai preumble la Viena, atunci 
nici Românii nu se voră duoe acolo eu 
plângerile loră (Mișcare).

Dâr, d-loră, ce e causa de Românii 
suntă siliți să mergă la Regele cu plân- 
sorile loră? Durere, de o raiiă de ori du- 
rere. la acâsta guvernele D-vosttă suntă 
de vină, ele i-au silită mai alesă prin fiș- 
panii loră de pașe, pentru-că au esperiată, 
că pretutindenea dan de urechi surde, er pe 
portalulă acestei case s’ar nimeri cuvintele 
lui Dante, scrise pe porta iadului: Laseiate 
ogni speranza voi, clii entrate. Ștergeți acostă 
ominosă inscripția! Modificați legea elec
torală în direcțiune liberală. AbdioețI de 
presiunea guvernului și de mituiri, și fiți 
convinși, că Românii îndată voră veni în- 
lăuntru, pentru că ei nicl-odată n’au res
pinsă drâpta frățescă. (Mișcare în drâpta).

Poporulă română, prin lupta sa sus
ținută în timpulă din urmă, și care n’are 
păreche în istoria secolului, vrâ să dove- 
descă clară, că din răsboiulă de estirpațiă 
întreprinsă de guvernele, ce se perondâză, 
țâra e care perde mai multă.

Poporulă română nu cere grațiă! Elă, 
ca ună poporă de 3 milione, care și cu 
avutulă și cu sângele său contribue patriei, 
îșl pretinde drepturile sale proprii. Er D-v. 
numai atunci să încetați cu întemnițarea 
și persecuțiunile, când vă veți convinge, 
în sufletă, că acesta o pretinde bunăstarea 
comună a patriei, și mai înainte, propria 
D-v. esistență națională.

Fiți convinși, că prineipiulă: „oderint 

dum metuant", la noi nu se pote aplica. 
Mi-am ținută de datorință, ca acum, când 
luămă la cunosoință constituirea noului ca- 
binetă, aici în parlamentă, să vă atragă 
atențiunea tuturoră la acâstă cestiune de 
prima ordine, și de aceea vă rogă, puneți 
la o parte dorințele din lumea utopiiloră! 
Cu încredere reciprocă, cu puteri unite, să 
vedemă de tractarea completă a acestei 
cause, pentru-că prin aplanarea cestiunei 
naționalitățiloră vomă ajunge mărirea, fe
ricirea și splendorea deplină a tronului și 
a patriei.

ț)icețl și Dv., d-loră miniștri, partea 
aceea a rescriptului regescă dela 1861, 
oare sună:

„Dorimă seriosă a fi drepți față de 
pretensiunile naționalitățiloră celorlalte, cari 
locuiască cu noi, voimă, ca nu numai legi, 
nu numai contracte, ci interese comune, 
sentimente comune să ne împreune".

Dee D-cl0u, ca așa să fiă! (Mișcare).

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursulă d-lui C- C- Arionfi.
(Fine).

Vorbitorulă în continuarea discursului 
său ia în apărare pe d-lă Carp față cu im
putarea, că a pronunțată cuvintele: Ma
ghiarii se portă cătră Români, oa cuceritorii 
cătră cuceriți. întrebă, decă Transilvania nu 
și-a perdută autonomia? Și acesta a fostă, 
dice, ună feliu de cucerire, deși nu prin ar
me.... „vă legați de vorbele cucerită și cu- 
oeritoră, dăr d. Carp soie și elă istoria"....

„Ați mai susținută, că d. Carp a cjiafl, 
că nu tote revindicările Româniloră suntă 
drepte. Dâr între aceste revindicărl suntă 
unele, cari mergă departe ; unii ceră fede- 
rațiunea, alții potă merge mai departe. 
Suntă unele revindicațiunl forte drepte, 
acele din programulă națională de es., der 
altele forte irealisabile.... Era ceva mai se
riosă, când d. Sturdza renunța la autono
mia Transilvaniei. In discursulă, ce l’ațl 
amintită, este ună pasagiu în care se re- 
sumă discursulă d-lui Sturdza și nu se dice 
decâtă, că Românii țrebue să câră și să do- 
bândescă dela Unguri abolirea legiloră de 
escepțiune.... de autonomiă, dâcă e bună, 
decă e rea nimică... Atâtă de multă era 
impresiunea generală, că d-sa condemnase 
autonomia, că la acesta a răspunsă „Ga
zeta Transilvaniei" și mai târejiu „Tribuna" 
însăși, că nu renunță la ună punctă din 
programă, care e basa ohiar a .cerințelor^ 
din Transilvania".

Vorbesce apoi de corecturele ce le 
făcu d. Sturdza în discursurile sale înainte 
de a le publica, și continuă așa:

Ne-ațI întreba: care 'este politica gu
vernului la acâstă cestiune ? Ea se resumă 
într’ună singură cuvântă: neintervențiune, 
și acâsta este, că e politică înțeleptă.

D. Kâlnoky a spusfo pentru Austro- 
Ungaria, guvernulu nostru o spune pentru 
România. Liberalii maghiari au acusată pe 
D. Kâlnoky, că face joculă Româniloră, li
beralii români acusă pe guvernă de tră
dare....

0 voce: Ce a <jiaQ D- Filipescu ?
D. C. C. Arionă: D. Filipescu a disă 

să se discute cestiunea acesta de toți Ro
mânii, și mai alesă de diplomații noștri? 
Vă întrebă însă: presupuneți, că guvernulă 
nostru ar trimite o circulară în acestă sensă 
agențiloru săi?

Decă' ar trimite asemenea note agen- 
țiloră săi în streinătate și ar deolara-o în 
parlamentă, ar face o nebuniă. A doua di 
er avea o notă' identică din partea Austro- 
Ungariei pe spinarea țârei românescl, și nu 
vă consilieză Bă întrațl în luptă cu Ausțro- 
Ungaria, ori câtă de tari amă fi.

Der că cestiunea se agită și la noi în 
țâră și în streinătate, e incontestabilă. E o 
cestiune de actualitate; de sigură vorbescă 
țoțl diplomații de dânsa. Cândă o cestiune 
a ocupată pressa europână, cum a ocupat-o 
cestiunea românescă, când ea face obiec- 
tulă unei discuțiuni atâtă de importante în 
delegațiunea maghiară, diplomația n’o pâte 
ignora. Ași mai înțelege să vorbiți așa, decă 
ar fi verl-ună congresă europână deschisă 
și în care avendu cuvântulă, amă pute 
vorbi acolo de pericolulă, oare este pentru 
toți în cestiunea romăuescă. Putemă noi 
însă, să provocămă ună asemenea con
gresă? Nu. Va deveni insă, veri odată ces
tiunea românâscă, din cestiune internă a 
Ungariei o cestiune internațională?

Eu nu sciu, der nu depinde de noi. 
Până atunci lăsațl să se urmeze politica în
țeleptă de neintervenire. Neintervențiunea 
este pentru statele mari o datoriă, pentru 
cele mici o cestiune de esistență.

Ați văzută veri unu esemplu de in- 
tervenire, care să nu fiă urmată de o de- 
monstrațiune armată, său chiar de unures- 
belă? Credeți D-vostră, că trebue să tra- 
gemă sabia? Atunol ce cereți?...

D 1. C. Grădișteanu: Ceremă să nu 
între România în tripla alianță, decâtă în 
anumite condițiunl.

D. C. C. Arionă : Der decă tripla a- 
lianță nu vă va primi condițiunile ?

Veți avea atunci să suferițl umilia- 
țiunl, seu va trebui să trimiteți dorobanții 
peste CarpațI.

A interveni, ar fi a isbi în mândria 
maghiară, ar fi a mai espune pe Românii 
din Transilvania la noui persecuțiunl, căci 
s’ar di00: âtă daco-romanismulă. Acesta 
nu e prudentă, nu e înțeleptă, nu e na
țională.

Mțămită publică.

Subscrisa Direcțiuneîșl ține de datorință 
a mulțumi pentru ofertele benevole făcute 
în favorulă școlarului de cl. VII girau. I. 
Șortauă, cu ocasiunea colindeloră de Oră- 
ciună ale conșcolariloră săi. Marinimoșii 
contribuitori suntă: I. Petrică protop. 1 fi., 
V. Voina 3 fi., Elena A. PopovicI 5 fi., 
G. Navrea jun. 2 fl., Valeria N. Moroianu 
2 fi., Cineva 1 fl., Maria Branisce 1 fi., A. 
Vlaicu profes. 2 fl., V. Goldișă profes 1 fi., 
L. Nastasi 1 fi., Iordană I. Munteană 5 fi., 
Petrescu 2 fl., Teresa Pereny 1 fi., N. N. 
2 fl., I. Săbădeanu 3 fi., Nemeșă 3 fi., 
Popa 3 fi., Dr. Baiulescu 2 fi., Tache Stă- 
nescu 10 fi., Poteca 5 fl., M. G./Stănescu 
10 fi. -

Brașovă, în o Ian. 1895.
Direcțiunea școleloră medii 

gr. or, române.

DIVERSE.
Icona unui orașîi universala. Capitala 

marelui imperiu germană, Berlinulă, este 
unulă dintre cele mai înfloritore orașe uni
versale. O statistică a orașului, apărută de 
curândă pe anulă 1895, ne dă a iconă in
teresantă despre vieța socială a Atenei 
germane de pe țărmurulă Spree-ului. Berli
nulă are 983 strade, cari suntă întrerupte 
prin 10 parcuri mari, prin 104 piețe de 
paradă și prin 66 poduri. In Berlină se 
înalță 79 biserici și capele, între care 50 
suntă evangelice, 7 catolice, 1 anglicană, 
10 streine de religiunile statului și 12 șina- 
goge. Capitala Germaniei are 24 teatre șf 
2 circuri stabile; 28 institute publice de 
cură, 20 inspectorate sanitare de stradă și 
15 spitalurl. Numărulă șcâleloră comunale 
e de 206, afară de șcâlele medii și de in
stitutele superidre. Are 24 culine poporale 
și pentru copii, 8 institute pentru orfani iș 
19 loge de francmasoni. Străinii potă intra 
în orașă prin 9 gări, care de care mai îm- 
populate. Mai alesă este ilustrată vieța so
cială germană din Berlină prin marea 
mulțime de reuniuni și societăți, cari se 
urcă la numărulă de 1134. Intre acestea 
suntă 30 reuniuni medicale, 45 societăți de 
stenografi, 93 reuniuni de gimnastică etc. 
etc. Numărulă diareloră și revisteloră, ce 
apară în Berlină, trece peste 812. Vieța 
industrială a Berlinului este uimitore: 752^ 
croitori, 5600 cismarl, 3260 măsarl, 484 
bărbieri, 480 friserl, 2400 comercianți de 
țigări, 4707 ospătari, 3060 văpsitorl, etc. 
îșl au în Berlină atelierele loră. Tote aceste 
date, înșirate aoi numai în generală, dove- 
descă enorma animațiă și avântulă puter
nică ală vieței sociale, comerciale și indus- 
striale, ce domnesce în capitala imperiului 
germană.

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra- 

șovă a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte forte 
foloăitore pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venclare la tipografia „A. 
Mureșianu" în Brâșovă, și la autorulă în 
Scorei (p. u. Alsd-Porumbâk);

*
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In tipografia archidiecesană din Sibiiu 
a apărută esoelenta scriere a d-lui Silvestru 
Moldovanti, întitulată: „Țara nbstră“. [Des
crierea părțiloră Ardealului dela Murâșă 
spre medă-di și valea Mureșului). O carte 
voluminosă, conținendă 446 pag. Pe lângă 
prefață, în partea dinteiu se arată între 
altele isvorele, de cari s’a folosită auto- 
rulă, cum și cuprinsulă materiei, er în 
partea din urmă un indice alfabeticii al loca- 
litățiloră cu numirile loră române, germane 
și maghiare. In parte este ounoscută și ce- 
titoriloră noștri acestă scriere, din care 
amă reprodusă mai multe foiletone. Va- 
lorea ei e neoontestabilă. O monografiă a 
Ardealului, scrisă cu atâta pricepere, în- 
tr’ună stilă atâtă de populară, și cu ună 
sistemă atâtă de practică încă n’a apărută 
pănă acum în limba român escă. Prețulă ei 
e numai 1 fi. (3 lei). Ar fi forte de dorită, 
ea acestă prețibsă carte sS nu lipsescă nici 
dintr’o bibliotecă poporală română.

„Călindarulfi plugarului pentru anulă 
1895“, a apărută în tipografia „A. Mure
șianu? din Brașovă, continuă de-a fi forte 
căutată și căldurosă primită din partea pu
blicului. Doritorii dea ave acestă călindară 
să grăbescă a și-lă procura pănă mai avemă 
esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
cheltueliloră, abonenții „Gazeteiu și-lă voră 
pută procura mai ușoră, trimițendă prețulă 
„Calindarului“ de-odată cu reînoirea aboi 
namentului. Prețulă este 25 cr., la cari ma- 
suntă a-se adauge 5 cr. pentru trimiterea 
cu posta. De vendare și la librăria I. E.

Nou abonamentu
laGAZETA TBAHSILVAMISI

1 Ianuarie 1895 st. v.
s’nu deseliisu nou abona mentu 
Ia «are învitămu pe toți amicii și 
sprijinitorii fdiei nostre.

Prețulu abonamentului!

Pentru Austro-Ungaria:
pe vlhax ei.3a.-Q.................................. 12 fl.
pe șese luni ................................. 6 fl.
pe trei lvxn.1 ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe ixzx-Q. ană. 
pe șese lia.m.i 
pe trei lvirxi

franci
20 „

IO

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe unu anu ....................................... 2 fl.
pe șese luni ........................................ I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................. 8 franci
pe șese luni .... . . 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorn 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei^.

Țeranu în Oravita.
*

Iu tipografia „A. Mureșianu11 din Bra
șovă a apărută : Istoria patriei și elemente 
din Istoria universală pentru scotele po
porale române, de Ionii Dariu. Cu portre
tele mai multora regenți și bărbați aleși. 
Edițiunea 111, revădută, îndreptată și îmul- 
țită ou 14 ilustrațiunl nouă. Editura auto
rului. Prețulă unui esemplară legată 30 cr., 
broșată 25 cr.

De același autoră a apărută: Banca 
de școlâ, studiu asupra întocmirei ei. Pre
țulă 15 cr.

CufsuIu pieței Brațovu.
Din 23 Ianuarie 1895.

Banonote rom. Cump. 9.75 Vând. 9.80
Argint român. Cump. 9.72 Vând. 9.76
Napoleon-d’orI Cump. 9.86 Vând. —.—
G-albenI Cump. 5.85 Vând. —
Ruble rusescl Cump. 132.50 Vând.
Mărci germane Cump. 60.75 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.25 Vend. 101.25
Lire turcescl Cump. 11.15 Vend. —.—

©Mipsisi la bursa din Wiena.

Din 22 Ianuaire 1895.
Renta ung. de aură 4% • • • 124.35
Renta de corbne ung. 4°/0 • • 98.85
Impr. oăil. fer. ung. în aură 41/20/(, • 128 25
Impr. căii. fer. ung. in argint 4y2o/o 103.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.50
Bonuri rurale ungare.................... 98.20
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 158 50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 144.-
Renta de hârtie austr..................... 100.45
Renta de argint austr.................... 100.70
Renta de aur austr. ..... 126.35
Losuri din 1860 ......................... 156.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 1058.-
Acții de-le Băncei austr. de credit. 413.50
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. . 504.25
NapoleondorI.................................. 9.89
Mărol imp. ger............................... 60.95
London (lire sterlinge).................... 124.55
Rente de corbne austr.................... 101 95

Proprietarii: Aurel IRffisfireșăaKeis.

Redacîorn responsabilii' Gpegoriu Htâaiorfi.
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O Cine vrea se bea] q
o yint hunU și eftin, § 
O se și’l procure clin O
0 casa Nr. 48 strada Porțs q 
O Ea jjTs’ei Lit^esc O 
2 1 Litru Savignon fin 70 cr. 2
0 1 „ Leânyka „ 50 „ X
0 1 „ Vin din 1892 „ 40 „ 0
O 1 „ Vin din 1893 „ 30 „ O
0 596,3-10 0
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Picăturile iii stomachu

ZelBer
aria-

bcliuUmftrke.

cari au efectă escelentă în contra tu
turora boleloru de stomachu, suntă ună 
medlcamentu neapeEaat«a «Ie 
lipsă pentru ori-ce casă, la 
lipsă de apetitâ, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosu greu, vân
turi, râgăelă, colică, cataru de sto
machu, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocă apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
ieacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 410 cr. Sticla îndoită 
de mare ’J'O Ci", Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Brașovă: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Viei. 
Roth, H. G. Obert. Ho s szufal u : 
farmacia: Gustav JcKlius. Osernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

• ' Dr< pharmaciae Carol Schuster.
firi nun rin Mnn ce^ mai P^CI1^ mirosă de bradă, curăță aerulă din odaie 

a Uliu ill 110 Lull) și întăresce organele de respirațiune, celă mai alinătoră 
™ remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloră.
2 QirpilII (!] TlQQtillP f|P Kfflll °fer& escelente serviții pentru tuse, pentru 
_ DjldJJ iii puullllu Uu llUll. regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 
" ganeloră de respirațiune.

2 Lanolin Croaais,cei mai buu remediu> pentru fine^a aibirea mânii°r-
gs?* Depoulu generală Ia farmacia în Tergulu grâului. "‘Jag
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Arveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsâgi vegrehajtb az 1881 evi LX. t. cz. 102. § a ertel- 

meben ezennel kozhirre teszi, hogy a Budapesti VI keriileti kir. jârâs- 
birosâgnak 46430/894 sz. a. kelt vegrehajtâat rendelo 6s a zerneati kir. 
jârâabirosâgnak 1449/894 polg. sz a. kikiildetest tartalmazo vegzese 
folytân az oiszăgos erdeszeti egyesiilet javâra Mețian Traian zernesti 
lakos gr. kel. esperes ellen 160 frt toke, ennek 1889 ev jânuâr ho 1 
napjâtbl szâmitando 5°/0 kamatai es eddig Osszesen 34 frt. 15 kr. per- 
koltseg koveteles erejeig elrendelt kielegitesi vegrehajtâs alkalmâval 
biroilag lefoglalt es 350 frtra — becsiilt ingosâgok u. m. 2 16, 1
hinto nyilvânos ârveres utjân el fognak adatni.

Mely ârveresnek az 1587—1894 sz. kikiildetest rendelâ vegzes foly
tân a helyszinen vagyis Zernesten a kozseg hăzânâl leendo eszkozlesere 
1895 evi Januăr ho 29 ik napjănak d. e. 9 orăja hatâridfiiil kitiizetik, 
es ahhoz a venm szâodekozbk ezennel oly megjegyzessel hivatnak 
meg, hogy az erintett ingosâgok ezen ârveresen, az 1881. evi LX. 
t. cz. 107. §-a ertelmeben a legtobbet igeronek becsâron aloi is el 
fognak adatni, a netalâni elsobbsegi igenylok pedig felhivatnak, misze- 
rint jogaikat az emlitett t. cz. lll.es 112. §-a alapjân ârverezes megkez- 
deseig ervenyesitsek.

Az elârverezendo ingâsâgok vetelâra az 1881-ik evi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendo.

Kelt Zernesten, 1895. evi januâr h6 17-ân.

HUSZĂR VILMOS, 
kir. birbsâgi vegrehajto.
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O bună și comodă locuință, constătăture din 5 
odăi în eiagiu, cu frontulu spre Tergulu-StraelorO, tote clă
dite în stilu modernii și f6rte higieaice. Alăturată: bucătă
ria, șopu de lemne și pivniță. — Apa condusă în casă.

Cuartirulu situatu în curata și simpatica stradă, numită 
„Strada C as te lu lui, “ Nr. 52.

în același apartamentu, totu în etagiu, 

altă locuință cu trei odăi și bucătăriă, 
asemenea în stilâ modernă și higienice, cu apa în bucătăriă. 
Ferestrile spre grădină, aerulu celu mai curată.

A se adresa în Brașovă la proprietaiulă:

NICOLAE MOCAN.

Sosirea și plecarea trenurilorii în Brasovii
Sosirea treuuriloru în Brașovu: 

I. Dela Pesta la Brașovd:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenultî accel.: 2 ore 9 min. dupâ am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Românii: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulfi mixtă : 7 ore 1 minute sera.
Trenulu accel.: 10 ore 37 minute sbra.
Tr. expr. Românii : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernescî la Brașovd.

Trenulti mixtă: 7 ore 36 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6ră 44 min. după ™< 
Trenulti mixtă: O bre 00 min. sâra.

Dela Brașovd la Ch.-Oșorheiu.
Trenulti de persbne: 3 ore 10 după am.
Trenulti mixtă: 8 ore 50 minute dimin.
Trenulti mixtă: 4 ore 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloru din Braș.r.
I, Dela Brașovd la Pesta

Trenulti mixtă: 5 bre 8 min. dimineța.. 
Trenulti accel.: 2 bre 45 min. după am, 
Trenulti de persbne: 7 bre 43 min. sera,. 
Tr. expr. Koinân: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulti accel.: 4 bre 59 minute dimin.. 
Trenulti mixtă: 11 ore înainte de amecjl.. 
Trenulă accel.: 2 bre 19 min. după am. 
Tr. expr. Română: 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Ztrnesci:

Trenulă mixtă: 8 bre 35 min. diminbța.. 
„ n 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: O ore 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovd.

Trenulă mixtă: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d. am 
Trenulă mixtă : 7 ore 20 min. sera.

jpiF' Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei* 
ă 5 cr. se potd cumpera în librăria Nicolae Ciurcu și în 
tutungeria I. Gross.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


