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„Conglomeratulu11.
Brașovii, 13 Ianuarie v. 1895

E constatata, că deca cei 13 
deputați sași aru fi ieșitu din par
tida guvernului, ministeriulu Banify 
ar fi rămasă cu câteva voturi în mi
noritate și ar fi trebuitu să dis
pară în 24 de 6re de pe scena par
lamentară.

Prevăcjendu acesta, Banffy s’a 
asigurată de cu vreme de voturile 
Sașilorfi. Le-a promisă că va recu- 
nosce programulu săsescfi din 1890, 
celtî atâtu. de „lealu“ și „neprimej- 
diosu44 și că va face în cameră de
clar ațiunl liniștitdre.

Acesta, precum șoimii, s’a și în
tâmplată și resultatulu este, că as- 
tăc|I Banffy guverneză numai cu aju- 
torulu celoru 13 voturi ale deputa- 
țilorfi sași, cu cari a intrată în în
țelegere.

înțelegerea cu Sașii firesce că 
a trasă dungă peste socotela oposi- 
ției maghiare, și mai alesă a Appo- 
nyiștiloru și a disidențilorti lui Sza- 
pary, cari se vedeau deja aprdpe de 
ținta venirii loru la putere, prin mij- 
loculu fusiunei partidelorti, ce stau 
pe basa pactului dela 1867.

Ciuda și mânia, ce a cuprinsu 
pe oposiționalii unguri din causa 
acesta, e cu atâtu mai mare, cu 
câtă ei vădii în procederealui Banffy 
o încuragiare a aspirațiunilorti na- 
ționalitățiloru.

„In anulu alu douăzeci și optu
lea alu pactului cu Austria, amu 
ajunsu acolo — esclamă „Magyar- 
orszâg“ — ca aspirațium ale națio- 
nalitățilord se cadă cu greutate de
cisivă în cumpăna celei mai impor
tante mișcări ale vieții de statfi“ 
...„avut’a și Tisza numai câte 7 și 
8 voturi majoritate și fost’a și con
tele Szapary avisatu la sprijinulu Sa 
șiloru. Ei tratau cu aceștia, der celu 
puțină nn-i recunosceau ca unu fac
torii, de care nu se potă lipsi, er 
parlamentul^ ungurescO înainte de 

Banffy n’a fostă o grădină pentru 
aspirațiunile naționalitățiloră, de unde 
pomii se pdtă cresce pănă în ceriu11.

Datu-și-a br. Banffy tote silin
țele spre a se curăț! de prepusulă, 
că ar fi pactată cu Sașii ca c’ună 
partidă deosebită, spus’a că nu le 
recunbsce îndreptățirea de-a se grupa 
ca naționalitate, însă tote asigurările 
lui nu i-au folosită nimică, nu l’au 
scăpată de învinuirea, că prin pro- 
cederea sa a sguduită columna cea 
mai tare a „statului națională ma
ghiară14.

Cea mai ciudată dintre tote in- 
vinuirile însă este, că Banffy ar as
pira a juca rolulă lui Taaffe încura- 
giândă aspirațiunile naționalitățiloră 
și împingendă statulă spre formațiu
nea federativă.

Br. Desideriu Banffy ună Taaffe 
ală Ungariei! Acesta ar fi minunea 
minuniloră.

Etă cum îșl esplică fantasia 
fbiei amintite kossuthiste, posibili
tatea unei metamorfose atâtu de 
piramidale și comice:

„...Urmândă esemplulă Sașiloră, 
Românii voră renunța la pasivitate, 
voră alege și voră trimite deputa- 
țiiloră în partida guvernului. Serbii 
grupați după naționalitate asemenea 
voru alege și voră întări partida li
berală. Amândouă naționalitățile voră 
duce cu sine programulă loru, par
tida liberală nu va vedâ în elă ni- 
suințe politice, ci Tu va declara sim
plu de programă culturală și bise- 
ricescă autonomică și va construi din 
aceste fracțiuni ale naționalitățiloră 
majoritatea compactă11.

„Supremația națională a statu
lui maghiară, unitatea politică a na- 
țiunei, tesaurulă corănei s-lui Ște
fană păzită cu gelosiă prin atâtea 
pericule și furtune, voră fi date pe 
mâna acestui conglomeratic. : acesta 
va domni cu partida liberală, cu 
Banffy Dezso11.

Tablou!

Voci săsesc! asupra situațiunei.
„Siebenburgisch deutsches Ta- 

geblatt11 din Sibiiu, vorbindă despre 
declarațiunile lui Banffy asupra legii 
de naționalitate și a programului po
porală săsescă, (fice între altele:

„De ani de dile pentru prima-bră se 
întâmplă, ca ună ministru-președinte se re- 
cunoscă în discursulă său programă legea 
de naționalitate. Mai înainte miniștrii evi
tau acâsta, ca și când legea aceea în care 
prin legi speciale ulteriore s’au făcută spăr
turi în defavorulă naționalitățiloră nema
ghiare, n’ar mai esista. Chiar Wekerle, care 
după firea 3a nu era șovinistă (?) a decla
rată în cameră, că mai multe disposițiunl 
ale acestei legi nu se potă esecuta, și nu
mai de curendă s’a cerută de foile ma
ghiare revisuirea, care va să dică cassarea 
legii de naționalitate, și glasulă loră și-a 
aflată răsunetă în cluburile dietale. Este 
dâră ori și cum ceva demnă de recunos
cută, că noulă ministru-președinte a pri
mită între punctele programului său susți
nerea legii de naționalitate. Nu vomă greși, 
de vomă reduce declararea acesta a mi- 
nistrului-președinte la voința hotărîtă ma
nifestată din partea corbnei, ca guvernulă 
să trateze naționalitățile cu mai mare aten
țiune....

Adevărată, că Banffy șl-a făcută de- 
olarănle privitore la legea de naționalitate 
cu clausula, că va respecta drepturile le
gale ale naționalitățiloră în cadrulă „sta
tului națională maghiară11 și fără „mărginirea 
caracterului maghiară11 ală acestora. In 
fața cunoscutelor^ nisuințe de maghiari- 
sare, cari facă să nu se respecțeze disposițiile 
legei favorabile naționalitățiloră, clausula 
înaintată e neUnișiitdre; de aceea e con
sultă, ca Sașii să observeze o reservă pre
caută și să aștepte mai întâiu faptele nou 
lui guvernă înainte de a se decide la o 
schimbare a atitudinei loră.

„...E primulă casă ca programulă să
sescă să fiă recunoscută de șefulă guver
nului uugurescă în ședința publică a die
tei. E de mare însemnătate pentru no1, că 
programulă săsescu se declară din partea 
ministrului-președinte, în fața representanței 
întregei țări, ca unulă ce se unesce cu po

litica guvernului. Acestă reounoscere pu 
blioă și oficială e ună soută contra atacu- 
riloră, la cari pote fi espusă programulă 
nostru din partea unora, ca Gabriel Bethlen, 
Ugronă, Horvâth și soți.... Deore-oe nu
căutămă lupta, ci preferimă desvoltarea 
paclnică, noi Sașii ne vomă bucura sinceră, 
dâcă nici în viitoră nu se voră ivi contra
ziceri între direcția guvernului și progra
mulă nostru poporală....11

„Kronstâdter Ztg.“ introduce o 
revistă asupra desbateriloră. din dietă, 
privitorii la Sași, cu următârele sem
nificative cuvinte:

„Noi Sașii avemă ună forte deșteptă 
păditoră și veghiătoră ală consciinței nos- 
tre politice. Dâcă odată ne laudă „Pester 
Lloyd“ — elă vorbesoe în genere forte 
rară despre noi! — atunol trebue să fiă 
ceva putredă în statulă Danimarcei, atunci 
avemă totă causa să ne esaminămă cu 
stricteță pe noi înșine: căci dâcă nu amă fi 
detrasă erășl — acâsta se întâmplă acuma 
așa de desă! — din demnitatea nostră, de 
sigură că nu i-ar fi venită în minte bursia- 
nului nereoeptă dela țărmii Dunărei să se 
ocupe de Sașii evangelicl. Ne-amă purtată 
drășl incă-odată bravă, și de aceea merităm# 
dela mama nostră liberală o frumosă laudă ; 
der sperămă, că nu multă vreme ne va lăuda 
„Pester Lloyd.,u

După ce reproduce apoi decla
rările făcute de Banffy în ședința 
de Luni și Marți a camerei, „Kronst. 
Ztg.11 încheiă așa :

Aceste le-a spusă br. Banffy. E to
tuși îmbucurătoră, că din c]i în di se L- 
muresce mai multă, în ce consistă garan- 
țele, pentru cari ne simțimă noi (Sașii) 
îndemnați a face servicii de trabanțl! Ore 
în starea acâsta de slugi plecate nu ne cu
prinde neliniște si îngrijire — să dicernă — 
de vada nostră?11

S JcâaSismulu în Ungaria.
Nu numai în privința politică, ci și 

în privința socială, stările din Ungaria 
sunță triste. O nouă dovadă despre aoâsta 
este mișcarea socialistă, ce s’a pornită 
în două orașe din Alfold, Seghedină și 
Halas.
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Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Molclovanu.

(5) (Urmare).
III. Despărțirea.

In 4 Maiu amă trecută peste forma
litățile esamenului. Sera eramă liberi și 
putea eși fiă-care după placă.

La 6 bre d. a. însă ne-amă adunată 
toți 53, câți eramă interni, în grădină sub 
„frasinulă11 seculară, și ne-amă petrecută 
pănă la cină. Cina amă petrecut’o veseli 
ca tinerii, cari eramă conscii, că ne-amă 
împlinită în parte datoria impusă de iubi
rea națiunei. Vice-rectorulă Stoianu, ca 
să ne facă bucuria mai mare, peste obi- 
ceiu a demandată de ni-s’a servită și vină; 
au începută toastele înflorilate cu fantasiă 
tinerescă.

In generală voia bună nu lipsea, der 
totuși era ceva, ce apăsa inima fiă-cărui, 

era convingerea, că noi acum cinămă pe 
urmă cu toții la olaltă. Așa a fostă; ne-amă 
dată parola a veni cu toții la 15 Maiu, 
der totuși nu au venită mulțl, er cei cari 
au venită, nu au putută conveni cu toții 
la ună locă, pentru-că în mulțimea nemăr
ginită a poporului, abia ne întâlniamă în 
jurulă tribunei din Câmpulă-Libertății.

Pentru-că în sera acesta ne-amă des
părțită pentru tot-deuna, aflu de cuviință 
a-i înșira aici cu numele, pe cei, cari îmi 
vină în minte.

Din anulă IV: Nicolau Albani, Petru 
Bonta, Simionă Mihali, Basiliu Popă, Ioană 
Popă de Comăna, Georgiu Rațiu, Iosifă 
Tămașiu și Basiliu Turcu din Cătina.

Din anulă III: Ioană Antoneli, Gabriel 
Ciobotariu, Basiliu Duca, Carol Gabre, 
Ioană Hobiția, Ioană Covaclu, Ioană Maioră, 
Vasiliu Moldovană, Elia Moldovanu, Basi
liu Nemeșă, Nicolau Medeșiană, Ioană 
Russu, Petru Stoica, Ioană Tile și Eliseu 
Todoranu.

Din anulă II: Alexandru Arpadi, Gre- 
goriu Baternai, Constantină Borza, Ale

xandru Cicudi, Teodoră Dragoșiu, Lon- 
gină Maieră, Manuilă Procopiu, Filipă Or- 
beanu, Iosifă Oriană, Basiliu Popă, Ioană 
Popoviciu alias Popescă, și năsăudenii 
Ștefană Someșiană și Simionă Tanco.

Din anulă I: Petru Anca, Ladislau 
Baldi, George Boeriu, Demetriu Corneli, 
Alexandru Fiscuti, Moise Gușeilă, Ladislau 
Fodoră, Teodoră Jule, Eronimă Moga, Sa- 
muilă Moldovană, Georgiu Popă, Georgiu 
Stanciu și Ioană Varga.

Esternî la cursulă IV Aronă Petru, 
Andreiu Godolanu, Gregoriu Hortulanu, 
Alesandru Ilieșiu, Anania Popă și Gregoriu 
Popă. Cursă III: Nicolau Mureșianu și Teo
doră Dragoșiu. Cursă II: Leonă Popă și 
Basiliu Vancea. Cursă I: Amosă Frâncu, 
Floriană Lăscudeană, Artimonă Lupană, 
Georgiu Popoviciu și Ioană Precupă.

In 5 Maiu dimineța la ora 5 ne-amă 
mai adunată odată în grădină „sub fra- 
sinău, de unde, după-ce s’a mai cântată 
odată poesiile atunci cunoscute, și cu deo
sebire

Ora despărțirei etă a sosită
Și totă simțirea, ah ! m’a părăsită etc. 

sub intonarea marșului de curând în
vățată dela Begnescu „AstădI cu bucuriă11, 
amă intrată în Seminariu, ne-amă luată 
fiă-care bățulă de peregrină și, mai însu
flețiți ca ori și când, amă eșită spre patru 
părți ale țării, pentru a chiăma poporulă 
la adunare.

Eu, Ilie Moldovană, Basiliu Duca, 
Basiliu Nemeșă, Floriană Lăscudeană, Or- 
beană Filipă, Georgiu PopovicI ș. a., amă 
luat’o pe Ternava-mică în susă, avândă 
a-ne despărți la deosebite puncte. In com
pania amă călătorită cu toții, afară de Ba
siliu Nemeșă, —care cu vre-o câțl-va con- 
soțl a luat’o prin Pănade în direcțiunea 
cătră Vama-secă spre Turda — pănă în 
Feisa. Aici poporulă, ca și când ar fi fostă 
însciințată prin firulă electrică, în câte-va 
momente s’a adunată în jurulă nostru, nu 
sciea cu ce să ne ospeteze ; unulă aducea 
cașă și urdă, altulă mere, pe când noi nu 
puteamă mânca de bucuriă, vedendu-lă 
tredită, văclendu-lă plină de fericire pen- 
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pilele trecute a foștii convocată la 
SeghedinO o mare adunare de muncitori 
socialiști. Adunarea însă a foștii disolvată 
cn forța. In urma aoesta, socialiștii munoi- 
torl au oerutO dela primarule orașului oon- 
cesiune pentru o nouă adunare. Rugarea 
e subscrisă de-o mare mulțime de nume, 
s’a aflată însă, că mare parte' dintre ele ar 
fi falsificate.

In 22 1. o. piața Sâcheny din Seghe- 
dină a fostă teatrulă unei soene deosebite. 
Mai mulțl omeni tineri binișoră îmbrăoațl 
mergeau înaintea unei grupe de muncitori, 
ținendă în mâni o proclamatiune și ce- 
tindu-li-o. Poliția i-a trasă la răspundere, 
confiscândă proclamația .îndreptată că- 
tră „poporulă neîndreptățită ală Unga- 
riei“ și tipărită în limbile maghiară și ger
mană.

Totă asemenea în Halas s’au confis
cată o mulțime de proclamațiunl în formă 
de placate, cari cuprindă provocare directă 
cătră muncitorii Ungariei, de-a dărîma par- 
lamentulă și statulă.

Proclamațiunea începe cu aceea, că 
esposiția mileniului vre să dovedâscă, că 
Ungaria este stată culturală, der nimănui 
nu-i va veni în minte, că acâstă pompă și 
Strălucire au esoperat’o classa muncitdre, 
oare mereu s’a luptată pentru esistență, 
și fructele muncei oăreia le-a jăfuită classa 
domnitore.

Dările publice — dioe proclamația — 
le plătescă muncitorii, poporulă -acesta 
portă singură sarcinele financiare ale țării 
și pe lângă acesta mai dă și ostași. Unga
ria are 17,349,398 locuitori, și dintre aceș
tia n’au drepturi în stată, decâtă 840.000. 
Ceilalți 16,508,398 cetățeni suntă despoiațl 
de 'drepturi. „Poporă fără drepturi, nu vecjl 
tu, cum îți folosescă păterea, ca sb te bage 
în câtuși, se te lege și se te sbiciudscă! Tu 
ești nutritorulu căleiloni tei, și totuși nu te 
misei, celu puțină ca să încerci a scutura 
lanțurile tale politice și economice?!

pIn răsboiu trebue să fi pușoată; se 
ijice, că pentru patriă, dâr de faptă, ca să 
aperi averea celoră 840.000, cari singuri 
au dreptărl în stată. Tu ești săracă, ești 
miseră și ai devenită astfală prin aceia, 
cari acjl suntă stăpânii tăi, cari făcu cu 
tine, ce vreu, fiind-că au putere pentru 
acesta. Tu te supui a<jl aoelora, cari îți 
fură puterea, sănătatea, fericirea familiei 
și pe tine te despoiă de drepturi prin în
șelăciune.

„Poporă nedreptățită! Tu fiindă în 
mare majoritate, te supui voinței unei mi
norități, și nici n’avoțl înclinare de a șterge 
de pe fața pământului acestă nedreptate? 
Pote încă esista multă timpă acâstă stare 
nedreptă? Poporule, vrei s’o suferi vecinicu? 
Nu, de o miie de ori nu! Cetățeni, mun
citori ! Susă dâră! Trebue se arătămă clas- 
sei guvernului, clăssei parlamentului, că 
voința poporului e mai tare, decâtă a loră. 
Josu cu statulii de classa /“

Proclamația acesta a fostă împărțită 
prin tote orașele și satele din Alfold și a 
făcută mare agitații.

tru consciinț’a, că se simțea liberă, ca și 
când n’ar fi mai fostă pe brațele lui nici 
când ferecaturile, ce-lă ținuseră vecurl în 
sclăviă...

Când eramă gata de plecare, bravulu 
poporă ne-a făcută surprinderea plăcută, 
că două căruțe cu câte trei cai așteptau 
la portă, ca să nu mai căletorimă pedestri. 
A.mă primită cu mulțămită ofertulă Feisa- 
niloră, cari au îndrumată pe slugii dela 
cai să ne ducă pănă în Valea Mureșului, 
seu pănă unde va fi locuința celui mai de
părtată dintre noi.

Der nu s’a întâmplată așa. De-asupra 
satului Dâmbău, unde se împreună hota
rele Bobohalmei, Deagului, Chinceșului și 
Craifalăului, în nemijlocită apropiere de o 
pădure desă, se afla o-crișmă simplă. Acâstă 
crîșmă era în drumulă Blașiului, căci ne- 
fiindă pe acele .timpuri drumuri făcute și 
așternute, omenii căutau culmile deluriloră, 
cari1 fiindă neumblate, în timpuri ploiose 
nu se cufundau carăle. Din acesta, ca și 
când ar fi fostă înștiințată de venirea nos- 
tră, iese figura unui Română de-o statură

Unu poporul care piere..
Sub acesta titlu cjiarulii vienesO 

„Parlamentar'1, dealtqum ultra-slavii, 
scrie următorele:

O semințiă slavă e pe cale să piâră 
și nu pote fi mântuită, făr’ numai dor din 
mila lui Dumnedeu. La pilele sudioe aie 
Carpațiloră, pe teritorulă corinei ungare 
ducă o vieță miserabilă rămășițele unei 
națiuni autochtone istorice, adecă Ugro- 
Rușii, din cari se tragă toți Rușii. E pe 
cale să piâră matca istorică a națiunei ru- 
sescl, Ugro-Rușii din CarpațI, ei grăbescă 
spre o catastrofe, care conține. în sine pe- 
rire națională. O sclăviă și demoralisare con
tinuă a sămănată simburele morții în inima 
acestui poporă. Mulțămită unei acțiuni de 
nimicire sistematică, seminția ugro-rusescă a 
devenită fără caracteră, josnică, căci Ugro- 
Rușii se plâoă înaintea nedreptății, înain
tea ori și cărei volnicii.- Li-e numărată fift- 
care <Și> ti nu mai suntă în stare să re
sists, ti din contră suntă fricoși și lași.

Aci apoi numitulu cfiaru resu- 
meza în scurtă istoricule acestei se
minții nefericite, care-, în urma ne
putinței sale, astăcU cade victima 
șovinismului maghiară, și încheia 
astfelu:

Slavismulă stă lângă cosciugulă se
minției sale nefericite ugro-ruse. Din mor
mintele Ugro-Rușiloră voră eși răsbună- 
torl, de cari ar trebui să le fiă frică deja 
de acuma Maghiariloră dela putere.

SCIfflLE O8LEX
13 <25) Ianuarie.

Proiectele bisericesc! pendente, dice 
„Hazânku, are de gândă Bânfîy șă le. su
pună la o nouă desbatere în camera mag- 
națiloru în jumătatea a doua a lunei Fe
bruarie.

—o -
0 deputațiă de Jidan! la ministrul» 

Bânffy. In 23 1. c. o deputăția de 25 rabini 
și primari ovrei s’au dusă la ministrulă 
președinte Bânfîy. Foile din Budapesta, ce 
le-amă primită acjl, spună, că la alocuțiunea 
ce a ținut’o rabinulă Rosenbaum, ministrulă 
Bânfiy a răspunsă prin cuvinte forte ama
bile și a asigurată deputațiunea, că dân- 
sulu și de aici înainte va lucra totii în aceeași 
direcția, ca și pe timpulu, când a fostă fișpană, 
în care oficiu dânsulă s’a convinsă pe de
plină despre patriotismulă Ovredoiu.

-o —
Nou advocată română. Camera advo- 

cațială din Clușiu face cunoscută, că d-lă 
Dr. Zosimii Chirtopii, domiciliată în Câm
peni, a fostă primită în lista advocațiloră.

— o—
La scaudalulu dela Dobriținu. Sescie 

ce scandală s’a produsă înorașulă maghiară 
Dobrițină cu ocasiunea visitei lui Franciscă 
Kossuth. Imediată după toastul ridicată pen
tru regele adecă, rnusioa țigănâscă a înce
pută a cânta „hunezut a nemet“. Și acuma 
ce se întâmplă? Justiția maghiară, după cum 

atletică, în vârstă cam de 65—6 ani, se 
postâză în clrumă și face semnă sâ stea 
carâle în lo că.

Eu i-amă mulțămită dicându-i: Mo
șule, de astă-dată ne grăbimă, der vremă 
sâ stămă la d-ta când vomă merge la 
3/15 Maiu la adunarea cea mare a Româ- 
niloră.

Bâtrănulă scuturândă din capă îmi 
răspunde: Voi sciți cu toții, că nici ună 
popă, nici ună protopopă, nici ună diacă 
nu trece pe la porta lui Bunea Mateiu, ca 
sâ nu guste din vinulă lui și din coca, ce-o 
face baba lui. Voi sciți, că Bunea Mateiu 
numai atunci trăesce, când vede cărturari 
români; atunci inima lui se topesce și se 
scură de totă, apoi âr cresce și se umflă 
ca o pită albă. Joșu deră din căruțe cu 
toții.

Bunea Mateiu avea dreptate, căci os
pitalitatea lui devenise proverbială, și decă 
ne primea cu atâta dragoste, când noi nu-i 
puteamă face bueuriă, decâtă c’ună vier- 
surelă românescă, cum amă fi putută noi 
sâ-i nesocotimă dorința acum, când se to

cjice „Magyărorșzâg“, pune sub âcușațiune 
pentru laesa majestate pe primâșulă țigani- 
loră, eu numele Carolă Râcz. Dâr bre ce 
face ou aceia, .carii-au comandată țiganului 
să cânte ?

— o—
Doue pastorale episcopesci. Doi epis- 

copî catoliol, Bubics din Oașovia și Samassa 
din Agria, separându-se cu totulă de co- 
rulă episcopescă catolică, au dată de anulă 
nou câte-o pastorală cătră preoțime și cre
dincioși, în cari îi avertisâză la supunere 
oătră stată și legile lui. Bubics dice între 
altele în pastorală sa, că compatrioții săi, 
cari nu se supună legiloră (înțelege legile 
bisericescl) „ș.e qliâză cu dușmanii patriei", 
er Samassa elice între altele, că „patria are 
drepții la mintea, sufletulîi, activitâtea nostră, 
are dreptu, ca se ne ia1 pe toți de chezășia" 
pentru binele ei'. Pastorala lui Bubics a fă
cută — dice o corespondență din Roma a 
lui „Magyar Allam“ ;— sânge râu la cer
curile din Vaticană.

— Orti-
Mai mulțl preoți catolici din Varșo

via au fostă deținuți în noptea. din 21 spre 
22 1. c. Motivele deținerei încă mu se sciu, 
în o.rașă însâ domuesce mare agitațiă. Ar- 
chiepiscopulă Popiei și-a dată demisiunea.

— o—
Oficeri în vestminte civile. Ministrulă 

de. resbelă comună a dată o circulară, 
după care acei oficeri activi și oficiau.țl mi
litari, cari suntă comandați la: universități, 
la institute technics, seu la institute de te- 
legrafă și liniă ferată, în timpulă ce ocupă 
ei aceste posturi potă purta și vestminte 
civile.

— o—
Limba germană în Bosnia. Guvernulă 

țârii din Bosnia a sistată studiulă obligă- 
toră ală limbei germane în tote. școlile din 
provinciile ocupate și a ordonată, ca pe 
viitoră, limba germană sâ fiă numai obiectă 
de studiu facultativă.

— o —
Episcopulu serbii Nicanor Popovic! 

din Timișbra este greu bolnavă. Boia i-a 
provenită dintr’o umflătură la picioră,oeea 
ce i-a produsă, o mare înveninare de 
sânge.

— o —
Pentru orășeni, funcționari,, etc. cari au 

ocupațiunl sedentare suntă prafurile Seidlitz 
ale lui Moli celii mai bunii remediu priu efec 
tulii lorii la regularea mistuirei. O cutie 1 fi. 
se pote căpăta dilmcu prin poște de cătră far
macistului A. Moli lifeiantulU curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă se sâ 
ceră preparatul lui Moli provădută cu marcă și 
subscriere.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursului d-lui lonu Grndișteaun. 
("Urmare)

D. 0. Arionă 4Ica:’noi nu credemă, 
că suntemă amenințați de nordă, seu, ca sâ 
întrebuințeză chiar cuvintele d-sale, nirnică 
nu ne garantâză, că nofdulă nu o sâ se 
mai scobore spre mtilă-cji. Prin urmare, 

pea de dorulă de a sci ceva despre adu
narea dela Dumineca Tomei?

Ne-amă dată josă, i-âmă enarată de- 
cursulă adunărei, după cum îlă âveamă pros- 
pâtă în memofiă.1 Moșulă Mateiu asculta 
fără a râsufla una din pieptă. Gândă îi cur
geau lacrimile părău, 'când i-se înveselia 
fata, ca la ună tinâră de 18 ani. Deodată 
începe Duca :■ „Astădi cu bucuriă“ etc. Bâ- 
trânulă se părea înălțată în regiuni supra- 
pămentescl; cândă s’a finită viersulă, șter- 
gându-șl lacrimile, a disă: „Acum mi s’a 
umflată inima, ca o pită albă“.

Amă eșită dela Bunea.Mateiu și amă 
continuată)călătoria nostră pedestri, pen
tru-că dela acestă punctă! ne-amă despăr
țită. Am făcută amintirea acestui omă os- 
pitală si cu simță,nobilă, pentru-că în nisce 
împrejurări forte critice, sortea m’a con- 
strînsă. a mâ mai abate odată pe la casa 
lui situată lângă pădure, și a mâ folosi de 
ospitalitatea lui plină de nobleță.

In 6 Maiu- sera am ajunsă acasă. încă 
din Blașiu eramă încun os dințați, că proto
popii, avisațl și avertisațl prin cerculariu 

după d-lă Arionă noi.tre.buie sâ ne alătu- 
rămă de cei cari voră sâ opună stavilă 
nordului, și fiindă-că una din acele puteri, 
care stau stavilă este Austro Ungaria, 
trebue sâ ne alipimă cu ori, ce prețu și 
în orl-.ee condițîunl de Austro-Ungaris....

D-Ui C. G. Arionu: N’amă dis’o și 
nici n’o gândescă. De ce ’ml atribuițl in- 
tențiunl, ce nu le am ?

D-lu L Grădiștcanu: N’ațI dis’o, der o 
sâ ajungemă la acesta prin raționamentă. 
Prin urmare, noi trebue sâ ne alipimă de 
Austro-Ungaria, și așa nu mai putemă face 
nirnică pentru frații de dincolo. Putemă să 
le arătămă de departe și dela adăpostă 
simpatia nostră, Alt-ceva nu putemă face 
nirnică, căci mai înainte de tbte suntemă 
datori sâ păstrămă regatulă românescă. Vâ 
mărturisesc^, că acestă teoriă a d-lui Ari- 
onă, e o teoriă cu totulil inadmisibilă, căci 
dee.ă s’ar pretinde, că pentru a scăpa re
gatulă nostru adî, trebue să știrbimă nâ- 
muiă nostru, nirnică nu ne g^ranteză, că 
mâne, nu ni s’ar cere să dăină, pote, și o 
parte a teritoriului nostru pentru a scăpa 
partea cealaltă. Și să nu credeți, că e așa 
mare deosebire între aceste două cașuri, și 
că celă d’intâiu e mai bună, decâtă 
celă d’ală doilea; căci în primulă casă e 
o știrbire de nâmă și în ală doilea o știrbire 
de teritoră. Deosbirea este numai că pe 
când știrbirea de teritoră nu este ade- 
se-orl decâtă vremelnică, știrbirea de 
nâmt’i este .tot d’a-una veclnică. (Aplause.)

Etă unde amil ajunge că teoria d-vostrâ, 
d-le Arion il.

Der, d-vostrâ adăogațl, în urma unei 
întreruperi, pe care amă avută ondre sâ 
v’o facă și în care arătamă cam cum puuă 
eu cestiunea în modă concretă, adăogațl, 
cjică, pote sâ avemă noi 6re-care însemnă
tate pentru tripla alianță, der Uneorii n’au 
și ei însemnătate în tripla alianță? In tri
pla alianță nu suntă și ei factori, ca și noi, 
și încă factori mai însemnați?

Ei, vâ înșelați, d-le Arionă, ei nu 
suntă ună factoră mai însemnată, decâtă 
noi, pentru-că Ungurii nu există ca stată, 
în ceea-oe privesce politica esternă.

In imperiulă austro-vngară, mai 
măltă decâtă ori unde, corona represintă 
diplomația esternă, și nu potu Ungurii, 
pentru interesele loră șoviniste, sâ schmbe 
întrega politică a imperiului. 'Dincotră, după 
cum o spunea și d lă L&hovari, noi sun
tem ă stăpâni pe politica nostră esternă, pe 
care o putemă îndruma ori unde vremă, 
fera sâ dămă socotelă nimenui.

Der, d-lo.ru, chierdecă ar fi așa, a-șl 
dori ca, odată pentru tot deuna, sâ înce
teze apestă învederare a slâbiciunei nostre 
presupuse, ori reale; a-șl cori, ca odată 
pentru tot-deuna, sâ' încetămă, noi Româ
nii, de-a ne disprețui singuri în fața Euio- 
peni și-a stremiloră.

Facă acestă observația nu numai pen
tru d-lă Arienii, ci și penrru d-lă ministru 
de esterne, caii necontenită vorbescă de 
slăbiciunea României, esagerând’o și maî 
multă decâtă este în realitate; și fiindă-că 
s’au citată în acestă cliscuțiune vorbele ma
relui oratoră francesă Gambetta, îi voiu 
cita și eu o vorba rostită în 31tă împre- 
giurare, decâtă âăeea, de care ne vorbia 
d-lă Filipescu: Gând d-lă Freycinet, fiindă 
ministru, spunea că Francia este silită sâ 
jertfescă interesela francese in Egi(.etă, de 
ore-ce e prea primejduită din spre Rină și 
nu e destulă de puternică pentru a-șl Îm
părți puterile în mai multe locuri, d-lă 
Gambetta răspundea: „nu vedeți, că tră
dați lumei secretulă slăbiciunei d-vdstrâ.u 

de Episcopă, voră ține Sinode, în cari se 
voră aduce concluse, că cine și câți se par
ticipe din fiă-care tractă la adunarea din 
3 (15) Maiu. Deci, ca sâ nu se ridice la 
valore intențiunea guvernului și a Episco
pului, ca adecă la adunare se mergă nu
mai protopopii cu doi preoți și doi mireni 
mai cu vedă din tractă, aveamă misiunea, 
de a stărui în aceste adunări, ca se parti
cipe poporulă în massă, ca astfelă adu
narea națională sâ fiă grandiosă, se fiă 
unică în feliulă ei.

In tractulă Tirimiei era convocată 
acestă Sinodă pediua de 7 Maiu. Am mersă 
și eu cu Ioană Orosă, și în contra stăru
inței protopopului Fogal’asi, care ca băr- 
bată matură s’ar fi conformată bucurosă 
ordinului mai înaltă, am reușită de s’a pri
mită de cei presențl ideia, ca câtă mai 
multă poporă sâ mergă pe 3 (15) Maiu la 
Blașiu.

In diua următore pe la 10 ore, mâ 
aflam în Sâcală, căci îmi venise soirea, că 
nefiindă Alexandru Popă (Papiu) acasă, pro- 
topopulă Crișianu ar influința, ca Câmpenii

lo.ru
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N’așI dori, d-loră, ca acestă fapta să 
se mai întâmple, pentru-că trădămă lumei 
slăbiciunea țărei, și nu este rolulă nostru 
să spunemO străinătăței, că suntema slabi..

D-lii C. C. Arionil: Cine a disă a- 
■cesta?

D-lu I. Grădișteanv: Ați disa, oă Un
gurii au mai multă însemnătate, decâtă noi 
în tripla alianță; âr d-la ministru de es- 
terne necontenita ne spune: că suntema 
slabi, că noi avemă nevoiă de tripla alian
ță, ăr nu tripla alianță de noi, lucru care, 
în fapta nu este esacta.

Și d-la Anonă conchide, prin urma
re, că nu este nimica de făcuta, și chiar 
mă întrăbă pe mine care ’la întrerupse- 
sem: care este soluțiunea, pe care o pro- 
punl d-ta? Voiu veni și la acâsta soluți- 
une, după ce voiu răspunde și d-lui Laho- 
vari, pentru că acâstă soluțiune am de 
gând s’o pună și înaintea d-lui Arionă și 
și înaintea d-lui Lahovari.

D-la Lahovari a fosta mai puțina 
estensivO, decâta d-lu Arionă. D-sa n’a 
mersa pănă a spune, că nu este nimica de 
făcută în cestiunea națională; dâr d-sa s’a 
mărginită să voibescă numai de soluțiunea 
prin intervențiune.

D-lfi Lahovari a discutata numai acestă 
■cestiune, căutândă să dovedăscă întâiu, că 
nu se cere în moda sincera de aceia, cari 
o ceră la noi în țâră, — vedeți, că păs
treze și plănuia discursului d-lui Lohavari, 
— ală doilea, că intervențiunea nu se pote 
face, căci nu suntema în drepta să inter- 
venima în afaoerile interne ale altui stată. 
Și, la sfîrșită, că ar fi chiar nefolositâre și 
păgubitore pentru frații de dincolo, cari 
beau apa limpede a închisorei, pe când 
noi bemă champania banchetelora. Aci 
ârășl să ’mi dațl voie să protesteză contra 
primului punctă desvoltata de d-lă Laho
vari D 1Q Lahovari în vinovăția pe d-la 
Sturdza și pe liberalii, cari au ridicata 
cestiunea, că nu suntă sinceri când ceră 
intervențiunea; și ca să dovedescă, că nu 
suntCi sinceri, le amintea trecutulă și le 
spunea: cestiunea națională e vechiă, e de 
la 1866.

Pănă acum n’a intervenită nimeni, 
de ce ne cereți nouă acum, după atâțea 
ani, să intervenimă noi? Să-mi dea voiă 
D. Lahovari să-i spună mai întâiu, că 
este o exagerare în cuvintele D-sale. E ade
vărată, că genesa cestiunei e dela 1866; 
e adevărată, că ceea ce vedemă adl e re- 
.-sultatulă dualismului dela 1867, dâr nu e 
mai puțină adevărată, că pericolulă emi
nentă de desnațioualisare, pericolulă con
cretă, sistematisată într’ună arsenală în- 
tregă de măsuri menite a desființa în câtă 
mai scurtă timpă naționalitatea românâscă 
de peste munți, e ună ce nou, care a în
cepută acum 5, 6 ani, unu ce care esista 
în unele spirite șoviniste unguresol, dâr 
■care nu se traducea încă în faptă. Pe ici, 
pe colea se închidea câte ună diaristu ro
mână ; se persecuta oâte-ună preotu seu 
învăț.ătoră, der nu era ună sistemă întregă 
coiicretisată într’ună arsenală de legi, cum 
nu s’a mai văzută.

Și era, der, firescă ca nu numai gu
vernele, căci aci nu caută să apără pe ni
meni; der chiar opinia publică a României 
•să nu se fi mișcată așa de grozavă, flind- 
.■că aucjia, că ună țaristă de dincolo a fostă 
închisă pe nedrepte, însă aceeași opiuiă 
publică s’a mișcată îndată ce a.vădută, că 
e vorba de desființarea rassei românescl 
peste CarpațI.

De alt-.felă poporală românescă, înțe- 
leptă în politică, cum clRe chiar proiectulă 

să fiă representațî în adunare numai prin 
vre-o câțiva preoți. Der acestă bănuială s’a 
dovediți! de neadevărată, căci Crișianu era 
amiculu ideiloră tinerimei.

N’am mersă mai afundă în Câmpia, 
căci precum m’am convinsă, nu mai era în 
țâră Română, care să nu scie de adunare. 
M’am reîntorsă dâră acasă, ca . să ne pre- 
parămă pentru diua cea mare.

înainte de tote eramă deciși, ca pe 
Mureșeni și Câmpeni, să-i conducemă cu 
flamură. Dâr ce colori să întrebuințămă ? 
Nu sciamu, și în lipsa necunoscinței colo- 
riloru, ne-amă decisă a face o flamură jalbă 
cu inscripția, ca devisă: Pace, Libertate, în 
colori vinete. Am mersă cam cu sfială la 
Tergulă-Mureșului, am cumpărată mate
rialii lă trebuinciosă, i-am croită forma și 
cosându-se pe elă devisa indicată mai susă, 
ne vedeamă isprăviți în privința acâsta. 
Planulă însă ni s’a turburată printr’ună 
evenimente neașteptată.

(Va urmai.

D-vostră de răspunsă la Mesagiu, nu s’a 
mișcată, fîind-că de și desaproba, deși era 
pdte durerosă mișcată de cele ce se pe
treceau dincolo înainte ou câțl-va ani, însă 
nu vedea ună pericolă imediată. Nu s’a 
amestecată, fiind-că nu se credea în dreptă 
să se amestece, după principiile dreptului 
internațională, câtuși de puțină în afacerile 
interne ale statului vecină ; când, însă, a 
vădutO, că e procesă de esistență pentru 
rassa românâscă și, prin urmare, procesă 
de esistență I pentru noi, atunci și opinia 
publioă a perdută orl-ce răbdare, atunci 
s’au sohimbată și condițiunile, în cari șe 
află guvernele, cari cârmuescă România și 
cari trebue să țină sâmă de acâstă primej
dia națională. Der, afară de acesta, e âre 
ună cuvântă dâcă, admițândă chiar că câți
va politician! nesinceri se slujescă de acâstă 
cestiune, ca de o armă de partidă, e ore 
ună cuvântă pentru a nesocoti ună simță- 
mentă, care de alt-felă e înrădăcinată în 
massele adânci ale poporului, ună simță- 
mântă adevărată și puternioă, preoum re- 
cunosce chiar contele Kalnoky în fața de- 
legațiuniloră.

Decă adversarii D-vostră ar fi de rea 
credință, fiă în acâstă ceștiune, fiă în alta, 
ar fi ore ună cuvântă, ca D-vostră să nu 
mai slujiți, ca ministru ală României, inte
resele țărei și ale neamului (Aplause).

Din nenorocire și D. Al. Lahovari, 
oa mplțl alții, pănă și în acâstă cestiune, 
a fostă mai multă omă de partidă de câtă 
ministru ala României. Și ar fi de dorita, 
dieO, acesta pentru totă lumea, și drâptă 
și stângă, ca în unele cestiunl să ne adu- 
cernă aminte, că suntemă Români înainte 
de a ne aduce aminte, că suntemă conser
vatori său liberail, pentru că rassa stâr- 
nesce și este vecinică în cursulă vecuri- 
loră, pe câtă vreme partidele trecă seu se 
prefacă.

(Va urma).

Din biografia lui Felix Faure.
Noulu președinte ală Republicei, d. 

Francois Felix Faure, s’a născută în Parisă 
la 30 Ianuarie 1841. Este fiulă unui tapi- 
țeră, a fostă întâiu calfă de tăbăcară, s’a 
dusă apoi la Tour și în urmă la Havre, 
unde fonda din economiile sale o casă de 
comerciu, care prospera curendă. In Havre 
s’a distinsă prin activitatea și energia sala 
lucru și deveni unulă din membrii cei mai 
activi ai camerei de comerciu; în același 
timpu era și judecătoră da tribunalulă de 
comerciu.

Venindu răsboiulă din 1870—71, d. 
Faure schimbă oomptuarulă cu cortulă de 
campaniă; fu numită comandantă ală ba
talionului ală 6-lea din garda mobilă, mai 
târdiu șefă de escadronă în statulă majoră 
ală armatei auxiliare. In timpulă comunei 
din Parisă, d. Felix Faure alergă cu prie
tinii săi în oapitală pentru a da ajutoră 
contra incendiatoriloră. Pentru acâsta și 
pentru participarea sa în răsboiu, fu numită 
cavaleră ală legiunei de onore. După răs- 
boiu, d. Faure se întorse la Havre, unde 
fu alesă ajutoră de primară.

Cariera politică a d-lui Faure începe 
la 1881, când fu alesă deputată ală aron- 
dismentului ală treilea din Havre. Deja în 
Noemvre ală aceluiași ană, .elă ' fu numită 
subsecretară de stată la ministerulă de co
merciu și ală coloniiloră în . marele minis- 
teră Gambetta. După 2 și jum. luni, minis- 
terulă cădii și d. Faure reintră in Uniunea 
republicană. In 1883, sub cabinetulă Ferry, 
d, Faure fu ârășl numită subrsecretară de 
stată în ministerulă de marină și colonii și 
rămase aci pănă la 6 Aprilie 1885. Intim- 
pulă acesta isbucnise răsboiulă cu China 
pentru posesiunea Tougkingului. Se scie, 
că espediția acesta a produsă Franciei multe 
decepțiunl și nenorociri. De altă parte d. 
Faure și-a câștigată multe merite în tim- 
pulă, când a condusă afacerile coloniale. 
Elă a introdusă așa numitulă consiliu colo
nială superioră, a încheiată mai multe con- 
vențiuni, care asigurară Franciei drepturile 
sale asupra țărmului de răsărită ală Africei, 
a câștigată Obokul și a introdusă în co
lonii vămuirea mărfuriloră streine.

In ministerulă Tirard (Decemvre 1887 
— Aprilie 1888) d. Faure a ocupată ârășl 
postulă de sub-secretară 1 de stată la marină 
și colonii.

In timpulă legislature! din 1889 pănă 
la 1894, d. Faure a fostă vice-președinte 
ală Camerei.

La ultimele alegeri din 1893 a fostă 
din nou alesă deputată la Havre, și în 1894, 

când se forma ministerulă Dupuy, fu nu
mită ministru ală marinei.

Noulă președinte ală Republicei s’a 
distinsă și ca scriitoră. Opera sa „Budge
tele Franciei și ale principaleloră țări din 
Europa dela 1888 încoce14 a fostă premiată 
de Academiă.

Faure e căsătorită și are două fiice. 
Una e măritată după consilierulă județianu 
Berge.

Teatru germanii.
Miercuri săra s’a jucată în fine multă 

așteptata comediă a lui V. Sardou: „Ma
dame Sans-Gâne14. Sala era plină de pu- 
bliculă, care venise să vadă piesa, care în 
timpulă mai nou storce admirațiunile Eu
ropei. Și într’adevără, succesulă celă minu
nată de Mercurl săra n’a putută lăsa ne- 
mulțămită pe nici unulă dintre asistenți. 
Asupra piesei nu putemă să ne estindemă 
mai pe largă, atâta fiă însă spusă, că e o 
comediă de salonă, Cu intrigă sănătosă, cu 
scene drăgălașe și cu caractere interesante 
ca acela ală Madamei „Sans Gene14.

Predarea piesei încă a fostă artistică. 
Simpatica domnă Wolf-Seletzky în rolulă 
principală șcia să reproducă' cu atâta fide
litate tote mișcările spălătoresei oneste, 
ajunsă domnă mare, încâtă nici o singură 
mișcare nu a fostă, decâtă numai și numai 
a Madamei „Sans Geneu. Dintre rolurile 
celelalte, nici unulă nu a fostă pusă în 
mâni nesigure, oi au fostă ocupate de d-nii 
Neher, Hackenschmidt, Weissmuller, Deut- 
schinger, Thomas, Ramharter etc. De ase
menea și joculă dameloră n’a lăsată ni- 
micO de dorită. — sp. —

NEOROLOGtl. In cjiua de anulă nou 
a răposată la Abrudă tînărulă Aurelii A. 
Lazar ii, în urma unei băle de pieptO, pe 
care a căpătat’o în închisârea ordinară din 
Clușiu, la care a fostă osândită pe Șese 
săptămâni în urma unei adrese de aderență 
publicată în „Tribuna14.’ Imormentarea s’a 
făcută Marți la 3 Ianuarie în asistența unui 
numerosă publică română din locă și din 
jură, care a ținută, ca cu acâstă ocasiune 
tristă să-și manifeste sentimentc-le de con- 
dolență față de familia și durerea pentru 
tînărulă martiră ală sântei cause române. — 
Dumnezeu să-lă odihnescă în pace!

Abrudă, 12 (24) Ianuarie 1895.

In tipo-litografia națională Raliană și 
Ignatd Samitca din Craiova a apărută: 
Carte de cetire pentru scolele comerciale 
și profesionale, de Romulus lonașcu, profe- 
soră la scâla comercială din Iași. Ediția I. 
formată mare de 257 pag. Prețulă lei 3.25. 
Lipsa totală a unei cărți de cetire pentru 
scolele comerciale, lucrată conformă noului 
programă ală ministeriului română de agri
cultură, industria, comerciu și domenii, l’a 
îndemnată pe autorulă să publice acestă 
manuală, care conține 119 bucăți de ce
tire bine alese și forte potrivite scopului. 
Scola comercială prepară pe omulă de afa
ceri, pe când liceulă prepară pe omulă de 
litere și de sciințe. De acâstă deosebire a 
ținută fârte bine sâmă autorulă în ale
gerea pieseloru de cetire, cari suntă luate 
mai multă 'din sfera comeroiului și in
dustriei.

' *
In tipografia română a diecesei Ara

dului a apărută: Compendiu de geografia 
universală, elaborată în usulă preparandii- 
loră și a scolelorO medie, cu 20 figuri ori
ginali intercalate în textă, de Teodoră 
Ceontea, profeșoră preparandială. Pklipunca 
a treia. Aradă, 1895. — Pe lângă schim
bările etnografice și politico-administrative, 
ce s’au făcută în cești 10 ani din urmă, 
edițiunea de față se deosebesce de cele
lalte atâtă în formă câtă și în materiă, 
prin mai multe îndreptări și îmbunătățiri, 
cari ridică valorea acestui voluminosă opu. 
Prețulă unui esemplară 1 fi. 50 er.*

A apărută Nr. 1 din anulă ală doilea 
ală escelentei reviste ilustrate pentru fa- 
miliă „Vatra44, cu următorulă sumară: 

Hanulă cioriloră, de lonă Slavici; Vidra, 
Naiulă, Cobza, Țimbala, de T. D. Speran- 
ția; O familiă domnâscă în Exiliu, de Ni
colai Iorga; Dr. VictorO Mihalyi de Apșa, 
de Aurelă; Vorba ăluia, de C. Coșbucă ; 
Prăvălia Pisicei, după Balzac; Tipuri 
din Capitală, de Spiru S. Hasnașă; Din 
viâța lui T. Vladimirescu, de I. Frățilă; 
Rogof (schiță), de St. Basarabânu ; Dări de 
sâmă: Poesii de Artură StavrI. Poesii de 
Gh. din Moldova, Glume și povești de 
Stăncescu, de Nicolai Iorga; Felă de felă, 
de * * *. Ilustrațiile: La mulțl ani; Dimi- 
nâța în atriu; Dr. Victoră Mihalyi de 
Apșa; O creștină în cataoombe; Ucide-mă 
întâiu pe mine; La curtea regelui din Pal
mira ; Luptă pentru ună gologană; ț>ece 
la sută câștigă.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 25 Ianuarie. Partida 

independentă hotărî a aduce în dis- 
cusiune unu proiectă. în urma că
ruia se se caseze § 25 din legea mi
litată.

Bruxella, 25 Ianuarie. Faimele 
despre abcțicerea regelui, suntă privite 
aci ca glume rele.

Atena, 25 Ianuarie. Noulîi mi- 
nisteriu s’a constituită. Ministru-pre- 
ședinte este Delyanis.

DIVERSE.
Unde și cum terguescii împerați și 

regi? Despre acâsta diarulă berlinesă „Ber
liner Confecționai’14 ne spune următorele 
amănunte: Arare-orI se aude, ca principi 
și principese să visiteze în personă pră
vălii, pentru de-a târgui una-alta. Nu se 
scie, ca împăratulă Wilhelm să fi cerce
tată vre-o prăvăliă de când s’a suită pe 
tronO. Impărătâsa de regulă înaiute de 
Crăciună visiteză câte o prăvăliă de giu- 
vaericale. împăratul Wilhelm I înainte de 
Crăciună de regulă se îndatina a visita 
manufactura de porcelană a lui Nevir, dâr 
în orele de dimineță. împăratulă Friderică 
și soția lui înainte de-a fi încoronați, ade- 
se-orl visitau prăvălii, mai alesă magazine 
de industria artificială. împăratulă Austriei 
pășesce arare-ori în prăvălii, din contră îm- 
părătesa află plăcere, mai alesă în oălă- 
torii, de-a târgui în personă lucrurile, de 
cari are lipsă. In Petersburgă se amintesce, 
ca lucru ne mai pomenită, că Țarulă de 
acum înainte cu câte-va diie a intrată cu 
soția lui într’o prăvăliă pentru de a-și târ
gui mănuși. Regina Angliei niciodată nu 
intră în prăvălii, ci lasă să i-se ducă obiec
tele la paiață, asemenea și princesa de 
Wales. Insă prințulă de Wales se pdte 
adese-orl vede prin prăvăliile din Londra, 
și mai adese la croitorii săi.

Crescerea unui mare orașu. Celă mai 
mare orașă din America Nordică, New- 
York-ulă va ave în ourendă o estindere așa 
de mare, încâtă va întrece chiar și capitala 
Londra. Cu prilegiulu alegenloră din No
emvre, locuitorii din New-York au fostă 
întrebați, că dorescă ei să fiă orașulă mai 
mare. Majoritatea a hotărîtO, să se unifice 
orașele New-York, Brokly și alte orașe mai 
mici, așa încâtă celă dintăiu va ave o es
tindere de 360 mile pătrate. S’a mai hotă- 
rîtă, în legătură cu acesta, ca pe sub ora- 
șulă de estindere uriașă se se instaleze o 
o liniă ferată subterană.

Pată cu musică. Ună mașinistă din 
Bombay a inventata ună pată forte cu- 
riosă, pe oare ar fi apleoata a-lă vinde 
pentru prețulă de 8400 fi. în bani de ai 
noștri. Patulă are o musică, așa că îndată 
ce omula se culcă, seu se așeclă pe pată, 
musică începe se cânte. In părete se află 
ună năsturelă, pe care decă omulă îlă 
apasă puțină, musică încetă. Patulă mai 
are și ună mecanisme deșteptătoră, care la 
ora dorită face să se audă unu puternică 
marșă turcescă, care și pe celă mai som- 
nurosă omă îlă deșteptă din somnă.

Proprietarul Or*. Aure! ftluresii&nui.
Redaciflrli responsailiili:
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CaarswB 6a bwa’sa eSâm ’rfssna.
Dtn 24 Ianuaire 3895.

Renta ung. da aură 4% - • • 124.30
Renta de oordne ung. 4% . . 99.—
Impr. căii. fer. ung. în aurti 41/î(l/0 • 128 25
Impr. cftil. fer. ung. în argint 41/2% 103.25
Oblig, oăil. ier. ung. de ost. I, emis. 125.75
Bonuri rurale ungare .... 98.25
Bonuri rurala croate-slavone. . . 98.—
Imprurn. ung. ou premii .... 158 50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 144.— 
Renta de hârtie, austr.......................... 100.80
Renta de argint austr..........................100.80
Renta de aur austr......................... 126.—
LosurI din. 1860 . . .... 157.—
A-Cț-ii de-ale Băneei austro-ungar ă . 1058.— 
Acții de-le Băneei austr. de oredit. 413.60 
Acții de-ale Bftnoei ung de oredit. . 504.—
Napoleon dori...................................... 9.86’/2

Mărci imp. ger..................................... 60.80
London (lire sterlinge)........................ 124.25
Rente de oorone austr....................101 25

Canrsu-u> pieței Brsașowiă.
Din 25 Ianuarie 1895.

Banonote rom. Cump. 9.78 Vând. 9.82
Argint român. Cump. 9.75 Vând. 9.80
Napoleon-d’orI Cump. 9.82 Vând. 9.86
Galbeni Cump. 5.85 Vând. 5.90
Ruble rusescl Cnmp. 132.50 Vând.
Mărci germane Cump. 59.60 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75
Lire turcesol Cump. 11.15 Vând. —.—

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potH cumpera în 
librăria: Nicolae Ciurcu și în 

| tutungeria I. Gross.

ale lui O
Veritabile nunaai, «ieeă fiăcai-e eutiă este proveafută eu marea de G? 

operare a lui A. Moli și eu subserierea. sa.
Prin efectulU de lecuire durabilă aid Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățiloru celoră mai cerbicose la stomach!! și pântece, în contra cârceilorii și acrolei la sto
machs, constipajiunei cronice, suferinței de Scafă, congestiunei de sânge, haemorhoidelorft și 
a celoră mai diferite bdie femeesci a luată acestă medicamentă de casă o răspândire, ca 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulâ unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a.

Falsificațiile se vorO, urmări pe cale judecătorescă. 8
3

Franzbranntwein și sape a lui
HUITiclî deeă. fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și

Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca ună remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotată) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoră urmări 
răcelă. Prețul!! unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Q
CU Ve eu 
de J

Apă e!e a Bm ML
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză > cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințiloră. Pre
țuit! sticlei provegute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

C

A

Trimiterea (principală prin
Farmacistului A. 1VTOML, ( 

c. și r. fnmisorii aia curții imperiale Vieua, Tuclilauteii 9 i 
Comande din provinciă se efectueză yilnicd prin rambursă poștală. C

La deposite se se ceră anumită preparatele provedute cu iscălitura și marca * 
de apărare a lui A. MOLL. ?

Deposite în Brașov!! : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și £ 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz Ț!

1

2patentfl

44 bucăți la unii locă.

r v»

numai la
A. HIRSCHBERG-s

pe

6
2
1
1

r *

5 £ A Se
înainte a sumei. Prafulă de curățită aceste obiecte 10 cr. 
Veritabilă numai cu marca.

JEsti-asii din scrisorile

Suntă
mise. Suntă solide, frumose și eftine.

WIEN, II., Rembrandtstrasse 19. 
cu rambursă poștală său, cu trimiterea

Haupt-Agentur der vereinigter amerik.
i tficjJuuH Patent-Silber-waarenfabriken.
Nr. 7114.

trimite numai

Nr. 10—1895

Marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsată necruțată niol oontinentulă europenă și 

marea fabrică de argintăriă s’a vădută necesitată să dăruiescă întregulă ei de
posits în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

sunt împuternicită să îndeplinescă acestă mandată.
urmare ori cui, următărele obiecte pentru 
mica sumă de ffl. O.ttO și adeoă :

ou lamă
Eh trimite p,i°
cuțite fine de masă 

veritabilă englesă,
furculițe de argintă 

americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă ame

ricană,
lingurițe de argintă pentru ca

fea patenta americană,
lingură de argintă pentru supă 

patentă americană,

lingură de argintii pentru lapte 
patentă americanii,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patentă americană,

cescl Victoria englesesol, 
caudelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharniță,

T6te cele 44 de obiecte susă amintite au costată mai înainte fi. 40 
și acum se potă cumpăra pe prețulă bagatelă de fi. 6.30. Argintulă pa
tentă americană este ună metală albă, care îșl păstrâză colorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garantâză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nil C O șarlataniă, 
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marla îi 
trimită banii înapoi, nimenea însă să nu trecft cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura acestă garnitură pomposă, care cu de- 
ssebire se potrivesce pentru

dar de nuntă și în ori ce gospodărie.

Vila Lhota. (Boemia; 7 Ian. 1895. 
forte mulțămită cu tacâmurile tri-

Friedrich Popella, cooperator. 
Verespatak, 29 Dec. 1894.

Pe adresa Bodnar, am comandat 41 cuțite 
și furculițe, suntă .forte bune și aduc mulțămi- 
rea în numele meu și al consortei mele.

Johann Neubauer.
Prebuch, 17 Dec. 1894. 

Trimiterea D-tale cu care am fostă pe de
plin mulțămită, a făcută mare sensație, prin 
ieftinătate și bunătate. A. Havelt.

de recunosc! nțft:
Gross Bistritz (lângă Roznau),

3 Februarie 1894. 
Trimită suma pentru marfa trimisă și sunt 
deplină mulțămită.

Jacob Jellinek, paroch.
Jurajkod, 4 Dec. 1894.

Cu trimiterea sunt forte mulțămită V’am 
recomandată la toți cunoscuții mei.

Helena Roglc. 
Deboviec, 30 Dec. .1894.

Cu trimiterea într’adeveră forte mulțămită 
și v’am recomandată tuturoră cunoscuțiloră. 
mei. Johann Bastecko,

caporal de gendarmerie.

Geisberger. ■ W

599.1-6.

pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din S Octomvre

Mudapesti a—A rad si—'S’ e i u ș ii
Trenii
mixtu.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
accel.

Trenii 
de 

persdn.

Trenii 
de 

persdn.

Trenu
mixtu

10.- 8 05 2.15 pl. Viena . . . SOS. 6.02 7.20 3.-
8.05 1.55 10.- 1r Budapesta. . A 7.35 1.20 6.30

3.10 4.24 11.10 4.— 1.37 V Solrică. . . J 4.31 11.22 3.- 9.30 11.35
9.10 8.42 3 55 6.05 6.10 SOS. ■> I P1- 11.30 8.20 9.45 5.18 3.56
2.30 7.25 4.30 7.05 6.30 pl. ) 1 sos. 11.- 8.10 8.55 7.—
2.44 7.42 4.42 6.40 Glogovață. . 1. 10.48 8.44 6.47
3.15 8.20 5.03 7.07 Gyorck . . 10.25 8.20 6.18
3.32 8.39 5.14 7.18 Paulișu. . . 10.11 8.08 6.02
3.58 8.58 5.32 7.50 7.35 Radna Lipova 9.58 7.29 7.56 5.47
4.30 5.50 7.58 Conopă. . . 9.25 7.24 5.09
4.50 6.12 8.14 Berzava. . . 9.09 7.07 4.50
5.40 7.- 8.51 8.56 Soborșină . 8.21 6.33 6.26 4.-

7.28 9.10 9.24 Zam .... 7.45 6.07 5.40
7.54 9 50 Gurasada . 7.18 5.19
8.10 9.34 10.06 Ilia . . . 7.08 ■ 5.44 5.08
8.28 10.24 Braniclca . . 6.44 4.42

4.47 8.54 10.- 10.50 Deva . . 6.02 5.17 4.10 11.32
5.04 9.08 10.11 11.04, Simeria (Piski) 6.05 5.05 3.59 11.16
6.10 10.06 10.37 11.43 Orăștie . . . 5.09 4.40 3.18 10.37
6.39 10.29 12.06 Jibotă . . . 4.14 2.56 9.03
7.11 10,53 12.30 Vințul de-jos . 4.22 2.32 9.12
7.28 11.07 11.01 12.44 • Albf-luiia. . . 1 4.04 3.59 2.14 8.53
8.13 LI.54 11.10 1.02 sos. Teiușu . . . pl- 1 3.19 3.35 1.35 8.11 8.55

O r a ș o v M3 — C h e z d i - O ș o r Ii e I u
trenu trenu trenu trenu

do
mixtu mixtu persdn. mixtu persdn. mixtu

4.50 8.50 3.10 pl. Brașovu . . sos. 8.19 1.50 7.20
5.36 9.33 3.43 r Prejmeră . . eA. 7.41 1.20 6.42
6.49 10.46 4.35 Sepsi S. Georg. I 6.35 12.29 5.36
8.33 12.40 5.55 Covasua l 4.55 11.13 3.51
9.19 1.26 6.32 SO8. C.-Oșorheiu . pl. 4.— 10.30 2.45

Nota: Orele însemnate
însemnezi orele de ndpte.

în stânga stațiumloră suntă a se oeti de susă în josă, cele însemnate îndrepta de josă în susă. Numerii în

Budapesta, gara de vest— S<w șa va—Vercerova

Orient.
Expres

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu
accel.

Trenu 
de 

>p ersdn.

Trenu 
de 

persdn.

Orient.
Expres

l’renu 
accel.

Trenu 
de 

persdn.

8.36 11.- 9.— 9.15 4.- pl. Viena . . . BOS. 5.50 7.02 7.05 6.45
Vineri

1.30 8.30 2.25 7.— 10.- pl- Budapesta 3OS. 6.30 10.20 2.10 1.25 8.02
Circul. 10.30 3-41 9.21 11.15 i Czegled. . . pl.

. 80S.
4.19 8.21 12.11 6.01

SAmb. 10.40 3.46 9.03 11.21 4.04 8.13 12.06 6.—
4.43 1.47 5.49 12.52 1.20 sos. 1 ~pl. I Seghedină . .

Pl-
SOS.

12.53 5.10 10.50 10.01 2.31
4.49 2.12 5.55 1.30 12.26 10.45 9.53 2.11
6.03 5.05 7.54 4.59 sos. al. 9.20 8.55 7.50 11.-

Timișora . . Trenu 
mixtu

6.47 6.15 8.02 5.52 pl- 80S. 8.28 7.13 8.49 7.42 3.30
7.26 8.49 6.57 Tupoloveț. A. 7.25 5.53 •g8

G C3
6.56 1.58

8.21 9.23 7.42 Lugoșă. . . 6.48 5.10 6.28 12.58
9.33 10.25 9.10 Caransebeșă . 3.39 4.05 •eo 5.39 11.01

11.15 10.02 Teregova . . 4.35 I""o 4.40 8.07
11.37 Mehadia . . 3.15 .HO 5.34

11.05 12.28 11.47 BăileHerculane 3.02 4.35 3.23 5.12
12.39 11.59 1* Topleță . . 2.46 3.08 4.46

11.31 12.56 12.16 sos. j. Rușava . . . pl. 2.21 4.05 2.51 4.10
11.37 1.11 12.31 pl- SOS. 1.09 3.49 2.19
11.45 1.20 12.40 r Vercerova. . 1S 1.— 3.40 2.10
10.55 1.40 Bucuresol . . 11.25 7.10

Dumin.
5.50

f L

8 i m eria (Piski) — Petroșen ă—IL u p eni

trenu
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu
mixtu

trenH
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persdn.

trenu 
mixtu

6.10 11.28 4.20 pi. Sinieria . sos. 10.33 3.24 8.47
7.31 12.48 6.03 Hațegă. . • 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9.05 Petroșenî . f pl- 6.10 11.25 5.25

5.15 10.15 4.05 " Isos. 9.48 4.54 8.38
6.20 11.27 5.10 VulcanQ 8.57 3.56 7.47
6.40 11.50 5.30 sos. Lupeni. . . pl. 8.2o 3.21 7.15

ouadrațl cu linii mai negrii

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


