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Bratjovă, piața mare Nr. 30.
Scria ort naira coate nu an 

primase.—Mânu fieri p te nu fin 
Teta'im fitil.

INSERATE ae primesc la Adml- 
nlstrațlune în Brașovu și la ur- 
mătârele Birouri rffi anunoluri: 

în Viena : X Dukes, Heinrich 
Schalsk, Rudolf Masse, A. O^paltks 
Nachfolgdr; Anton Oppaltk , J. 
Dannebcr, in Budapesta : A V. 
Goldbergerg, Eckstein .Barnai: în 
Bucuresol': Havas, Suc-
cursalc de Boumanie j în Ham
burg: ' Ewrolyt & Liebmann.

Proțulu InsorțiunllGru : o seria 
garmond pe o ooldna 6 cr. și 
80cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese dapft 
tarifa și învoială.

Eeclame pe pagina a 3-a o 
senă 10 cr. Heu 80 bani.

..dazeta1* iese în fiâ-care fli.
A5cnamBnte pentru Anstro-Uusarla: 
Pe un anu 12 fi., pe șese -cir.l 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe anii.

Pentru România și strmătan: 
Pe unti anu 40 franci,pe h6oo 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr. 
N-rii de Duminecă 8 franot 

Se prenumără la t6te oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleoteri.
Ai^aaniHitnln Dsntru Brașovu 

a adminjstratinno/piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 33 etaglul^ 
I.; po unu anu 10 fi., pe 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 ar. 
Cu dusuiu în casa; Pe unu auu 
12 fi., pe 8 luni 6 11., pe trei luni 
3 fi. Unu esemplaru 5 cr. v. o,, 
său 16 bani. Atfitu abonamen
tele oâtu și inserțiunile suntâ 

a se plăti înainte.

Nr. 12. Brașov^, Lwfi-Marft 17 (29] Ianuarie

Socialismul» sn LJiiagaHa.
Brașovii, 16 Ianuarie v. 1895

Când Dumnecjeuvre se bată, pe 
cineva, îi ia mai întâiu mintea. 
Acestfl vechiu proverbe ni-lu revâcă 
în memoria actualele clesbateri din 
dietă, cari — ca de obiceiu — cul- 
minâză și de astă-dată numai și nu
mai în îngrijirea, de-a duce în îm
plinire cu fieru și focii idea maghia- 
risărei, în timpii.ee tăciunile aprinșii 
alii socialismului, ce fusese aruncatu, 
înainte de asta abia cu 5—6 ani, în 
straturile de joșii ale poporafiunei 
din „Alfold", a începutii se se în
cingă și se isbucnescă în flăcări, 
cari din cji di îmbracă forme mai 
amenințătbre pentru ordinea de stată.

Când s’au iviții primele semne 
ale socialismului în Uugaria, se cre
dea, că e numai o glumă și nimenea 
nu-i dedea vre-o însemnătate. In 
scurtă vreme inse gluma a începută 
a se îngroșa, mișcările socialiste lua
seră în unele localități ale Ungariei 
sudice dimensiuni seriose și la urmă 
isbucniseră chiar în turburărl. Atunci 
autoritățile au începuțti a se pune 
în mișcare, luară feliurite măsuri de 
represiune, ba la urmă fu recrutată 
chiar și miliția.

Tete acestea însă n’au folosita 
nimicu. Foile ungurescl publică ra
porturi lungi, în cari se constată, 
că mișcările socialiste nu numai n’au 
putută fi oprimate, der din contră, 
au prinsă rădăcini afunde în întregii 
ținutulu „Alfold“-ului și e mare te
merea, că la primă-veră aceste miș
cări voră isbucni din nou în revolte 
sângerOse. Mai cu semă în comita- 
tulă Bichișă. Cianadă, Ciongradă și 
în alte comitate din acele părți, so
cialiștii suntă în mișcare mare. In- 
su-șl fîșpanulă Talliân Bela a decla
rată în congregațiunea comitatului 
Bichișă, că pericululă este iminentă, 
deărece socialiștii suntu astădi multă 
mai organisațî, ca în 1891. Ei în

J< OJ..LETONTJLU „GAZ. TRANS?

Memorii, de Vasilie Moldovanu.
(6) ^Urmare).

IV. Statar iul u.

Deja pe la finea lui Aprilie ne adu
sese „Gazeta^ soirea, că guvernulă a de- 

• cretată dreptulu statariu. Se lățise faima., 
că măsura acesta tiranică nu numai se va 
publica din sată în sată, der că se vorti ridica 
furci în fiă-care comună, și constatându-se, 
că cineva mai agiteză pentru adunare,, se 
va prinde și în restimpă de trei cjile seva 
și esecuta.

Dela decretarea acestei măsuri estra- 
ordinare trecură mai multă de dece dile, 
și totă nu mai vedeamă furci ridicate. Îm
prejurarea acesta ne înduplecă a crede, că 
Ungurii nu facă decâtă amenință, der în 
cele din urmă totă li-e temă a provoca pe 
Români prin astfelă de nechibzuințe, căci nici 
ună unghiuleță din țeră nu rămase neagi
tată de noi. Românii resonau, că subjugă- 
torii loră voră renunța la astfelă de apu- 

âdeveru luereză cu' mare zelu pen
tru a se organisa și, după cum con
stată înse-și foile maghiare, nu este 
fli, în care gendarmeria.se nu aibă 
de a disolva câte-o adunare secretă 
de socialiști.

Se vede din t.6te, că socialis
mului a găsitu în Ungaria unu te- 
renu idrte priinciosu. A fostă de 
ajunsă se se arunce prima semență, 
pentru ca imediatu se și prindă ră
dăcini afunde.

Acesta dovedesce nemulțumirea 
cea mare, de care e cuprinsă popo- 
rațiunea țerei, fără deosebire de 
limbă și de lege. Puțină îi pasă po
porului de „idea.de stată maghiară", 
de care suiitu preocupați astăc|i po- 
liticianii unguri, căci lui îi trebue 
ptîne, er nu idei. Coi ce esploateză 
poporulu și consumă finanțele țerei 
în numele „ideei de stătu maghiară", 
nu suntă amicii poporului, nu lu- 
creză în interesulă lui și, prin ur
mare, nici în interesulă patriei.

Acesta o scie poporulă și o 
simte, âr urmarea este, că se aruncă 
orbesce în brațele socialismului.

Nu scimu unde voră duce a- 
ceste porniri, la totă întâmplarea 
însă la bine nu voră duce. Preșe
dintele republicei francese, Casimir- 
Perier, a fostă silită să dimisioneze 
din causa agitațiuniloră socialiste, 
de-asemenea și președintele camerei 
Dupuy, er Bourgeois a fostă silită 
din causa acestoră agitațiuni să re
nunțe la formarea cabinetului, în 
timpii ce lui Bibot, totă din acea 
causă, forte cu greu și numai după 
mari lupte i-a succesă formarea ca
binetului. Nu mai puțină vehementă 
este lupta cu socialiștii în Belgia, 
Italia și Germania. Ce va face însă 
Ungaria, când va ave să suporte și 
ea asemenea lupte?

Ministrulu ungurescu de interne 
proiecteză, ce-i dreptă, luarea unoră 
măsuri pentru îmbunătățirea sorții 
muncitoriloră din „Alfbld", sperându,

căturl, ■ spunendu-le în față, că’ și pe sub 
furci voră merge la adunarea din Blașiu, 
er cu Țera ungurescă nu ne unimă.

In 7 Maiu era di de Duminecă. Ionii 
Orosii a venită, ca tot-deuna, în Chirileu, 
amă petrecută totă dina în convorbiri, 
atâtă între noi, câtă și cu poporulă, care 
de stamă acasă, se aduna în jurulă nostru, 
de eșeamă la câmpă în plimbare, ne însoțea 
și ne asculta vorbele.

Aveamă în diua acâsta o estra-ordi- 
nară bună disposițiune, atâtă că diua de 
15 Maiu se apropia, câtă și pentru-că acum 
eramă deplină convinși, că adunarea nâs- 
tră națională va fi imposantă, căci aveamă 
scirl, că omenii voră participa în masse 
mari, desprețuindă orl-ce piedecl și pri
mejdii.

Sera târdiu amiculă meu Orosă, seu 
Russu, s’a dusă acasă la Vidrasău, der m’a 
asigurată, că în diua următore ârăși me va 
cerceta.

In 8 Maiu dimineța m’am sculată îna
inte dej resăritulă sârelui. Nici odată în 
viața mea nu mi s’a părută râsăritulă so- 
relui mai majestosă și o dimineță mai pom- 
posă, decâtă acesta. Omenii eșeau la lu- 
crulă câmpului, eu îmi nutriam ochii pe 
plantele încărcate cu rouă și pe sămen ? 

că prin acâsta se va pune capătă 
socialismului. Der 6re prin atâta se 
va pute localisa reulu? — Noi nu 
credemu.

Banele, de cari sufere popora- 
țiunea din sudulu Ungarie' suntă 
ran ele întregei țări. Postulatulă prin
cipală alu ei este sufragiulu univer
sală. Acâsta o dorescu toți, acâsta 
o doresce nu numai poporulu ma
ghiară din „Alfold", ci tote popd- 
rele țerei, căci toți dorescă se fiă 
împărtășiți în egală măsură din 
drepturile constituționale ale țerei.

Până când nu se va face acesta, 
nemulțumirea între popbre se va 
perpetua, âr socialismulă va găsi în- 
totă-dâuna ună bună terenu în si- 
nulă acestora și nu va fi cu putință 
de a-lă localisa.

Dieta ungară.
Deshaterea 'budgetului de culte și instrucțiune.

In 25 Ianuarie n. s’a continuată în 
dieta din Pesta desbaterea generală asu
pra bugetului ministerului de culte și ins
trucțiune publica.

Vuress Jozsef (oposițională) constată, 
că din progresulă făcută pe terenulă ins
trucțiune! publice, guvernului nu-i revine 
parte așa de mare, ca confesiuniloră, dâr 
cu tote acestea, raportorulă a ascrisă succe
sele guvernului. Miuistrulă de culte a vor
bită despre spiritulă națională ală instruc- 
țiunei. De faptă vedemă, că din anu în 
ană este totă mai mare numârnlfi eleviloră, 
oarl șe numeșcă maghiari; însă ceea ce 
arată cifrele, încă nu însemnâză preponde- 
ranța elementului inteligentă maghiară.

Din mâna rasse- maghiare au căzută 
frânele conducerei, er la acâsta e pricina, 
că școlele medii suntă situate în modă ne
proporțională. De aici provine acelă resul- 
tată caracteristică, că ținuturile maghiare 
suntu provăcjute cu funcționari de națio
nalitate, în locă ca în ținuturile locuite de 
naționalități să fiă aplicați funcționari ma
ghiari. Constată, că societatea își pierde 
maghiarismulă de baștină și îmbracă ca- 
racteră cosmopolită. Der de unde să și în- 

turile. .bogate, ce se estindeau din marginea 
satului, câtă cuprindea privirea. Pe lângă 
tote acestea însă, ună presimță întunecată, 
o melancoliă neobicinuită îmi posomoria 
inima și sufletulă. de nu-mi aflam loculă. 
Am aflată „Foia pentru minteu și m’am re
trasă în grădină, ca să cetescă pănă va veni 
Russu. Abia mi-am plecată ochii pe carte 
când âtă vine judele comunală, îmânân- 
du-mî ună biletă scrisă în limba maghiară, 
de următorulă cuprinsă : „Jude, pentru ună 
lucru forte momentuosă (egy igen komoly 
dologârt) voiu veni adî în sătulă vostru, 
vei griji de ună cuartiră și cu deosebire 
de aceea, ca din totă casa, să se înfățișeze 
omă înaintea mea". (Subscrisă: Madaras 
sz.-bird).

Nu-mi trebui multă bătaie de capă 
pentru a ghîci, că causa momeutuosă pen- 
tru-care vine, nu e alta, decâtă publicarea 
statariului, prin care să teroriseze inteli
gență și poporă. Depărtai pe judele cuin- 
viațiunea să adune pe toți omenii, și pe 
cei dela câmpă, ca să nu fiă espusă per
sona lui, der abia va fi ajunsă pănă în mij- 
loculă satului, când se și audi zurăită de 
trăsură. Era solgăbirăulă Madaras. Eu 
eșindă din grădină, îlă întâmpinai în curte; 
judele încă alerga în urma lui. 

vețe adî unguresce ? Intre poporă nu se 
pote, căci peste totiî suntu răspândite națio
nalitățile, er în șcdle se crede, că numai 
acela vorbesce o ungures^ă mai cultă, care 
mestecă oâtă mai multe cuvinte străine în 
vorbire și scriere. Primesca bugetulă.

Papp Gâza mai întâiu vrâ s§ vorbesoă 
despre șcdlele poporale confesionale, des
pre învățătorii și preparandiile acestora și 
despre inspecțiunea, ce se face asupra loră. 
Spune în primulă rendă, că școlele ma
ghiare s’au îmulțită în timpulu din urmă 
aprope cu o sută în fiăcare ană, er pentru 
anulă viitoră suntă în plană de-a se înființa 
alte 400 școle poporale. Ună astfelă de 
resultată și o astfelă de politioă culturală 
deci trebue apreciată după cuviință. Insă 
ca deputatulă unui cercă loouită de națio
nalități, nu pote să retacă a nu da espre- 
siune apariției durerose, că în șcâlele con
fesionale se dă totu mai puțină importanță 
studiului linibei maghiare. Apariția acesta 
se arată mai alesă în șcdlele catolice. Din 
raportulă ministrului se vede, că dintre 
3000 șcdle catolice, numai în 300 se pro
pune ou succesă studiulă limbei maghiare. 
Causa aoestei negligențe este, că la aceste 
nu s’a pusă destulă grijă și solicitudine 
pentru studiarea acestei limbi, ddr mai alesă, 
că inspectorii șoolarl n’au fostă destulă de 
rigoroșl în eserciarea drepturilor^ și dato- 
rințeloră, cum au fostu și suntu d. e. față 
de școlele naționalitățiloru, unde in proporțiă 
resultatulu e mai îmbucurătorii. Ddcă din 
cause financiare șcdlele confesionale nu potă 
trece în mâna statului, atunci aoestă rău 
să se delăture pe altă oale, adecă prepa
randiile confesionale se- se facă tote de stată 
și calificațiunea îuvețătoriloru șefia mai strictă. 
Votâză bugetulă.

Bano Jozsef dice, că a voită să aș- 
tdrnă ună proiectă de resoluțiune în sen- 
sulă, oa tdte legile, de instruoțiă să se su
pună unei revisuirl. Der l’a întrecută ou 
ideia acesta aotualulă ministru Wlasaios. 
Eace imputări guvernului, oă nu s’a îngri
jită destulă de causa învățământului, mai 
alesă de studiulă limbei maghiare. Ce pri- 
vesce asilele de copii, 70% dintre băieții 
obligați a cerceta aceste institute, nu le

Nu lăsa a-se desprinde caii, nici n’a 
voită a întră în casă, ci dândă judelui po
runcă să adune îndată sătulă întregă, a 
rămasă afară, făcendu-șl ocupațiunl cu cău
tarea hârtiiloră, ce le avea la sine. In mij- 
loculă mulțimei scose decretulăguvernială, 
îlă ceti în limba romândscă; se vedea, că 
cetindu-lă în mai multe rânduri, îlă învă
țase de rostă. La fiă-care sentință adăuga 
esplicărl dela sine, și fixându-me cu nebii, 
dise apăsată: „De acll înainte, cei ce au 
turburată țera, de se voră mai afla agi- 
tândă (bujtogatni), în trei dile, unde voră 
fi prinși, voră fi trași susă pe furci". Fi- 
nindă cetirea și esplicarea, se adresă ju
delui: „Tu vei îngriji, ca furcile să se facă 
de locu, și gătinduse, să se împlânte acolo 
(arătândă ună locă mai ridicată în ca- 
pulă satului), însă așa să îngrijescl, ca re- 
întorcându-me peste câte-va cesurl, să le 
aflu ridicate".

Persona, căutătura și tiranica purtare 
a acestui omă sălbatecă, insufla groză în 
poporulă din cerculă lui. Omenii stăteau 
toți împietriți, ca nisce statue, numai ju
dele îșl deschise gura și dise: „Bine d-le, 
voră fi gata furcile". După acesta solgă- 
birăulă se urcă în trăsură, și în câteva mi
nute se făcu nevăzută.

timpii.ee
gendarmeria.se
%25e2%2580%259eidea.de
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oercetâză, și suntă o mulțime de asile ai 
căroră conducători nu sciu o bobă ungu
resce.

Herman Otto: Unde?
Bano Jozsef: La Sași. Asemenea din

tre învățătorii sași, nu sciu o mare parte 
unguresce. Amintesoe d. e., că în Bistriță- 
Năsăudă suntă 10 învățători sași, cari nu 
sciu nici o vorbă ungurescă.

Polonyi Gâza: A palcli. (Pactulă.)
Prileszhy Tâde (Slovaoă moldovânger- 

gelyisită.) Aprobă pe deplină programulă 
ministrului de culte și dice, că țâra numai 
atunci va fi mare, când fiă-care cetățfnu va 
fi Maghiară și în limbă, căci după a lui 
părere, aici nu esistă naționalități, ci numai 
cetățeni maghiari egală îndreptățiți. Celă 
ce loouesce acestă pămentă sfântă, celă ce 
trăiesoe și mâre aici, nu pote fi decâtă 
Maghiară (Domne iartă-lă, că rău îlă mun- 
cesce duhulă necurată ală șovinismului!) 
Să dămă der flă căruia ooasia de a-șl în- 
însuși limba maghiară. In cerculă meu lo
cuită de Slovaci, s’au înființată trei școli 
elementare de stată. Privâscă numai d-lă 
ministru seu ori cine, câtă de mare este resul- 
tatulă. 'Acolo băieții slovaci vorbescă mai bi
ne unguresce, decâtă noi. Unde dâr comuna 
e gata de jertfă și va JUga pe ministru să 
le înființeze școlă de stată, nu se uite la 
bugetă, ci dâcă are bani să dea, dâcă n’are 
încă se dea. Să câră și să impună arunoă 
de dare. In sfîrșită recomandă guvernului 
să premieze pe învățătorii, cari facă pro
grese în învățurea limbei maghiare.

Ședința dila 26 Ianuarie.
Continuându-se desbaterea budgetului, 

a luată celă dintâiu cuventulă
Tuba Jânos, oare dise dela începută, 

că. organisarea radicală a învățământului 
poporală pretinde nesmintită, ca tote școlele 
să trâcă în mâna statului. Acesta este uni- 
culă mijlooă prin care statulă îșl pote asi
gura influința, ce-i compete, asupra învă
țământului poporală. Der dâcă din cause 
financiare nu se pote faoe acâsta tocmai 
acum, atunci celă puțină preparandiile se 
trecă tote în mâna statului. Vorbindă despre 
revisuirea legiloră instruoțiunei, recomandă 
ministrulă, ca cu prilejulă acela să ia dis- 
positiunl, ca toți învățătorii confesionali să 
fiă obligați a întră în reuniunile ungurescl 
comitatense.

Dintre ceilalți vorbitori Kovâcs Albert 
s’a ocupată mai în specială cu cestiunea 
învățământului. Elă nu e mulțămită cu re
sult atulă de pănă acum și cere, ca ideia 
școlei naționale să fiă pusă mai pe susă de
câtă ideia școlei confesionale. Apoi tote 
școlele cu tendință anti-maghiară se fiă închise, 
și in locul ■■ loră se se înființeze școle de stată. 
Mai departe urgiteză, ca statulă să pună o 
seriosă îngrijire pe modulă cum se crescă 
candidații de preoți, din punctă de vedere 
națională ungurescă.

Fulszky AugustQ vorbindă despre în- 
vățămentulă poporalii, declară față de re- 
visuirea legei de instrucțiune dela 1868, 
că acâstă revisuire nu se va întâmpla așa 
de curendă, cum credo mulțl, și crede, 
că totO ceea ce se pâte întâmpla pe te- 
renulO instrucțiunei poporale, se va face 
multO timpii numai pe cale administrativă. 
Și acesta nu numai, că printr’o revisuire 
de feliulO acesta s’ar nasce frecări cu na
ționalitățile și s’ar ivi o luptă culturală, ci 
și din causă, că cestiunea acesta n’atinge 
numai portofoliulO de culte, ci stă în le
gătură și cu administrația publică și cu 
cestiunea finanțelorO. Afară de aoâsta o ast- 
felO de revisuire ar pune față în față șco- 
lele confesionale cu școlele de statO. Re- 
sultatulfl acesta însă nu-10 doresce nime.

Spune apoi, că închiderea școlelorh 
confesionale n’ar fi chiar lucru practioO, ba 
ar fi tocmai o neînțelepciune.

„Banffy și Liga română .
In legătură cu scirea sensațio- 

nală a biroului de corespondențe din 
Budapesta, pe care amu publicat’o 
în numerulă trecută, reproducemu 
aci, ca curiositate, următorele pa- 
sage dintr’o corespondeța a lui „Bu- 
dapesti Hirlap”, ce portă data: Bu- 
curescl, 26 Ian., și pe care, sub ti- 
tlulă de mai susu, o găsimil publi
cată în numerulă mai nou alu nu
mitei foi, Răspunderea, se înțelege, 
o lăsămfi asupra fbiei unguresc!, 
care nu odată s’a sciută tace „inte
resantă” cu palavrele și născocirile 
sale față de Români. Etă ce secjice 
între altele, în acesta corespon
dență :

„Liga culturală de aici a pornită o 
nouă mișcare, ală căreia scopu adevărată 
nu este altulC, decâtO de-a ațîța pe Ro
mânii ardeleni în contra noului guvernă 
ungurescă.

„Agenții Ligei pregătescă o petițiă, 
pe care vorO iscăli-o toți alegătorii români 
din Ardeală; în petiția acâsta, alegătorii 
români din Ardeală voră cere agrațiarea 
lui Rațiu și soți, și rugarea va fi îndrep
tată directă la cancelaria cabinetului c. r., 
pentru-ca să fiă așternută Majestății Sale.

„Se înțelege de sine, că Majestatea 
Sa va da petiția guvernului ungurescă pen
tru opinare, și astfelă apoi, dâcă petiția va 
fi respinsă, totă odiulă va fi arunoată asu
pra cabinetului Bânffy”...

„Ministrulă-președinte Bâiaffy a de
clarată, că față cu pretensiunile Români- 
loră este aplecată la totă feliulă de conce
siuni, de nu cumva aceste pretensiunl ar 
sta în conflictă cu consolidarea ideii de 
stată maghiară.. Moosonyi și partida sa 
încunjură totă, ce ar pută eventuală sămă- 
râscă și mai tare agitațiunea între Românii 

ardeleni, și de aoeea nu aprobă petiția... 
„Deolarațiunea acâsta (a lui Mocsonyi) a 
produsă mare consternare în sînulă Ligei 
oulturale”.

Cum se judeca la noi țăranii români.
Ună casă pe câtă de tragică, 

pe atâtă și de caracteristică pentru 
raporturile dela noi, s’a pertractatu 
(țilele acestea înaintea Curiei r. din 
Budapesta. Nisce țăran! români din 
Mănășturulu ungurescă fură judecați 
din partea tribunalului din Clușiu 
parte la încliisbre grea pe viâță, 
parte la închisore grea de 15 ani, 
6r unulă dintre ei chiar la mbrte 
prin ștrengu. Acusațiunea s’abasatti 
numai pe fasiunile- acusațiloru, er fasiu- 
nile, din causa necunoscerei limbii, s’au 
luată la protocolă în modă defectu- 
osfi.; Acusații nu sciau unguresce, er 
judele de instrucțiune cu scriitorulu 
seu nu sciau românesce. Fasiunile, 
cari au servită ca basă la aducerea 
unei sentințe de morte, au fostă 
luate așa-deră cam numai pe gâcite. 
Acusatulă principală, după cum spună 
foile ungurescă, a protestată înaintea 
tribunalului, declarândă, că „elă ca 
Română, a fostă ascultată din par
tea judelui de instrucțiă în limba 
maghiară, pe care limbă însă elă nu 
o pricepe”. N’a folosită înse nimică, 
tribunalulă l’a condamnată la morte 
prin ștrăngăj tabla din Clușiu a a- 
probată sentința tribunalului, âr pro- 
țofiscalulă a și făcută pregătirile 
pentru a-lă sponcjura. Decă Curia 
din Pesta nu s,’ar fi milostivită a 
constata „defectele cercetării”, țera- 
nulu românii ar fi fostu silitu se sufere 
mortea prin strengu indirectu numai din 
causă, că n’a avuții ..fericirea11 de-a în- 
veța limfa maghiară pentru a se pute ■în
țelege cu funcționarii statului.

Acesta este ună casă, care nu 
mai are lipsă de comentară. Lăsămă 
se urmeze aci oâte-va amănunte, ce 
ni-se comunică în privința acâsta:

In noptea de 15 spre 16 Octomvre 
1893 s’a aprinsă casa lui Szigethy Kâroly 
din Măn’ăsturulă ungurescă (Magyar-Gyero- 
Monostor) lângă Huiedină, în comitatulă 
Ooșocnei. In diua următore s’a constatată, 
că Szigethy Kâroly și econâma sa Timâr 
Katalin suntă uciși, jăfuițl și casa aprinsă 
peste cadavrele loră. Cercetarea criminală 
s’a începută numai decâtă din partea jude
cătoriei de oercă din Huiedină, și apoi din 
partea judelui de instrucțiune, Bodor Laszlo, 
dela tribunalulă din Clușiu.

Szigethy Kâroly era vestită ca ușu
rară mare și omă bănosă, care se înavu
țise din interesele cele multe, ce le trăgea 

dela debitorii săi. In urma cercetării au 
fostă puși sub acusațiune pentru crimă de 
ucidere, jăfuire și aprindere, locuitorii Fo- 
doră Onuță, Gherle Onuță, Maroușă Si- 
mionă, Hurgui Avramă, precum și soția 
lui Fodoră Onuță, năsoută Munteană Maria.

Pertractarea finală s’a ținută la tribu- 
nalulă din Clușiu în 30 Iunie, 2, 6 și 7 
Iulie 1894. Apărătorulă lui Fodoră Onuțiu 
și ală soției sale a fostă d-lă Dr. Georgiu 
Ilea, advocată în Clușiu. Acusațiunea s’a 
basată numai pe fasiunile acusațiloră. Cer
cetarea a fostă defectuosă și irregulară. 
Judele de instrucțiune și cancelistulă seu, nu 
sciu românesce. Paralelă cu judele de in
strucțiune se pare, că și gendarmii ar fi fă
cută cercetare. La pertractarea finală Fodoră 
Onuță a susținută, că densulă în decursulă 
cercetării n’a recunoscută faptele, ce ’i-se 
atribuescă, și că a fostă forțată prin gen- 
darml la subscrierea protocolului.

Nu s’a putută consteta, care dintre ei 
ar fi inițiatorulă adevărată și care în ce 
măsură și în ce modă ar fi luată parte la 
comiterea acestoră trei crime horibile. Niol 
aceea nu s’a constatată, ce ar fi jăfuită 
acusații. Este clară, că consoții au voită 
să jăfuescă și nu să ucidă. Omornlă și aprin
derea au fostă efeptuire pentru a acoperi 
jafulă și urinele fapteloră criminale.

Ou tdte acestea tribunalulă a jude
cată pe Fodoră Onuță la morte pr in slreangu, 
pe Gherle Onuță la închisâre grea pe viâță, 
pe Marcus Simonă și Hurgui Avramă, cari 
la comiterea faptului nu împliniseră încă 20 
ani, la 15 ani închisore grea, âr pe soția 
lui Fodoră Onuță a achitat'o necondiționată. 
In urma apelațiunei, ajungândă causa la 
Tabla r. din Olușiu, acesta cu puține mo
dificări. în esență a aprobată sentința tri
bunalului. .-Ipelândă apărătorulă Dr. Georgiu 
Ilea causa la Curia r. din Pesta, acâsta în 
ședința sa dela 25 Ianuarie 1895, luândă 
în considerare defectele cercetării și motivele 
apărării, pedepsa de morte dictată lui 
Fodoră Onuță a schimbat’o în închisore grea 
pe vieță, âr cu privire la ceilalți acusațl a 
aprobată sentința Tablei.

Este de însemnată, că protofiscalulă 
din Clușiu a fostă făcută tote pregătirile 
pentru esecutarea lui Fodoră Onuță, îna
inte de ce Curia ar fi decisă în causă.

SOmiLE OiLOe •
16 0-H) Ianuarie.

Agitațiunile naționaliiățiloriî în ca
mera ungară. „Pest. Lloyd” dela 26 1. c. 
tjice, că trei serii lungi de petițiunl, în
dreptate din diferite părți cătră camera 
deputațiloră, aștâptă să fiă resolvate. Cea 
din urmă din aceste serii ouprinde petițiu- 
nile a peste 60 de municipii, în cari se ur- 
gâză măsuri energice pentru sufocarea agi- 
tațiuniloră naționaliste perlculose pentru 
statulă ungară. Ou ocasiune perțractărei

Poporulă încă totă sta încremenită, 
fără a scote careva ună cuvântă măcară 
din gură, pân’ce o femeiă cu numele Ma
ria Munteanu rupse tăcerea prin cuvintele : 
Deră noi câți amă fostă aici, n’amă pu
tută să facemă câlți pe acâstă dihaniă săl
batică, ca se pomenescă calea în care 
umblă'. — Prin aceste cuvinte, ca trediți 
din somnă, începură a grăi unuia una, al- 
tulă alta, pănă a lua hotărîrea, ca adl să 
nu se mai lucreze nimică, să se facă și 
așede furcile.

Ast-felă ne-amă dusă cu poporulă în 
mijloculu satului, unde ună locuitoră avea 
bradl, din cari oferi unulă, sâu doi, de va 
cere trebuința. Pricepătorii măsură, taie și 
se apucă de lucru.

Omulă ajungândă în primejdii, se fa- 
miliariseză și cu ele, și cu tote-că nu le 
pote învinge, se învăță a-le suporta.

Pănă târdiu după amedl mi-am pe
trecută timpulă acolo, căci se făceau multe 
glume, unele mai înghimpătore, decâtă al
tele. Când furcile s’au isprăvită de totă, 
c’o ceremoniă triumfală le-au ridicată și 
dusă la loculă destinațiunei. Aședându-se 
și înțepenindu-se în pămentă, s’a audită 
din mai multe părți dicendu-se: „Să aibă 
parte de voi, cine a poruncită să vă ridice®.

Ne întorserămă cu toții din proce
siunea acesta tristă, mai multă în tăcere, 
decâtă vorbindă. Eu am întrată în gră
dină, dâr n’am putută ceti; am căutată 
spre sore și, vădândă, că se apropiă de 
apusă, mi-am luată bățulă și am pornită 
printre sâmănăturl în preumblare. Căutândă 
împrejură, am vădută mai multe furci ri
dicate în rozorele Vidrasăului, la Molom- 
falău etc.

Ună floră rece îmi cuprinse întregă 
trupulă, melancoliă întunecată mă copleși 
gândindu-ml, că acele furci suntă ridicate 
pentru mine și pentru omeni, ca mine. Nu 
sunt în stare a reda aici ideile, ce mi-se 
încrucișau prin capă în acele momente, 
îmi închipuiam întregă tinerimea pusă 
sub terore, intimidată și retrasă de pe arena 
sfintei lupte naționale, er causa mare a po
porului română aservită de vâcurl, causa 
care ni-a nutrită cu atâta însuflețire o ve
deam pierdută și sugrumată în nascerea 
sa. Mă gândeam la mijloce de-a înfrânge 
terorismulă, a-lă culca umilită sub piciore și 
triumfători a păși pe calea apucată îna
inte.... Ideia acâsta mă însufleția, îmi da 
viață.

Ast-felă sbuciumându-mă, m’am po
menită, că însereză, am luat’o în direcțiune 
cătră Vidrasău, sperândă, că voiu întâlni 

pe Russu, venindă la noi. Der neobservân- 
du-lă să vină, mi-am îndreptată pașii că
tră casă, cu propusulă de-a revedâ furcile 
și de a trece pe sub ele. Când m’am apro
piată de acelă locă, înoptase cum se cade; 
furcile numai din o apropiere ore-care le-am 
putută vede înălțându-se și eăscândă, ca o 
cobe rea, spre mine.

Am îmbrățișată . causa națională cu 
atâta însuflețire, încâtă dela urdirea fer- 
mentațiunel ei m’am decisă a-ml consacra 
viața pentru ea, și nu era di, în care să 
nu-mi amintescă, că nu voiu supraviețui 
catastrofa epocală — prin urmare trac
tam a mă familiarisa cu ideia de a suferi 
morte de martiră. Și totuși, îmi mărturi- 
seșcă slăbiciunea, că n’am putută trece pe 
sub furci fără ună floră rece și fără a cere 
blăstămulă cerului asupra nemiloșiloră noș
tri prigonitori.

Sosită acasă, am încungiurată a mai 
da față cu cine-va, și m’am retrasă pe 
banca mea din grădină. încă în dori de 
di mă cuprinse o tristeță întunecosă, pe 
care întâmplările dilei au mai mărit’o, așa 
încâtă vedeam, că nu este omă, care în 
aceste momente m’ar pute înveseli. Do- 
riam deci să fiu singură.

Der n’am stată multă în acestă locă, 

și s’a apropiată frate-meu*)  de mine, ca să 
mă încuragieze. Elă m’a întâmpinată cu 
cuventulă apăsată: Statariu.

*) Veteranulă și meritatulil preoții oc'oge- 
nară Isaia Moldovanil, care preoțesce și adl în co
muna Chirileu. — Nota editorului. 

— Acâstă măsură a Unguriloră nu a 
venită nepremeditată, am fostă pregătită 
pentru acestă evenimentă, îi răspunsei. ț)iua 
de adl însă, ori câtă s’a ivită de majestosă, 
pe mine totuși m’a aflată într’o negură în
tunecosă, pe care întâmplările clilei au mă
rit’o așa de multă, de nu-mi trebue nimică, 
decâtă singurătatea. In clipele aceste de 
grea cercare pentru sortea națiunei nostre, 
nu-mi potă regăsi vioșia; c’ună cuvântă, 
nu-mi trebue nimică, ași dori să mă cu
prindă ună somnă, dâr elă fuge, fuge dela 
mine.

După acâsta a urmată o pausă... Fra
tele meu/;aflândă.în fundulă inimei mele 
causa întristării, se scolă, ia posițiă față 
de mine și ca ună vătămată în onore, ur- 
mâză: Așa, acesta să fiă curagiulă tineri- 
mei române? Din ast-felă de omeni să se 
ridice conducătorii poporului? S’au spăi- 
mântată străbunii noștri de morte, de câte 
ori s’au luptată pentru libertate? Nu ado- 
rămă astădl pe aceia, cari au alergată de 
bună voiă în pericole pentru binele co
mună ? Nu se înalță inima nostră la amin- 
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aoestorii petițiunî cercurile oposiționale și 
au propusa sâ provoce o desbatere mai 
lungă și să câră dela guverna lămuriri de
tailate asupra disposițiuniloră, pe cari are 
de gândă a-le lua noulă oabinetă contra 
acelora agitațiuni.

—o—
Ministruluhonve<}iloru, baronulă Fejer- 

•vâry, în ședința de alaltă-erl a camerei a 
ceruta 600,000 fi. pentru acoperirea spese- 
loră a'7000 de honvezi, cu cart s’a îmul- 
țita în anula trecuta contingentula regulata 
ala recruțilora dela 12,500 la 20,285, și 
pentru cart nu s’a prevăzuta nimica în 
bugetulu preliminată pentru 1895.

—o—
Br. Eotvos Lorand, fostula ministru 

de culte a primita o deputațiune, constă- 
tătâre din profesori de la universitatea din 
Budapesta, care’la rugă să se întârcă ârășl 
la catedra sa. Br. Eotvos le-a respunsă, că 
în anula acesta se va odihni, dâr cu înce- 
putula anului scolastica viitoră îșl va în
cepe din nou prelegerile la universitate.

— o —
Nicolan Karlowitsch de Giers, minis- 

trula de esterne rusesoă, a murită alaltăerî, 
după o bolă mai îndelungată, în etate de 
75 ani.

— o—
Socialismulu în Germania. „Frank

furter Zeitung" aduce scirea îngrijitore 
pentru imperiuld germana, că în tâte ca- 
sarmele se facO visitărl forte striote, cău- 
-tându-se după scrisori socialiste. Se vede 
deol, că în adevără socialismulă în Ger
mania s’a încuibata și în miliția, ceea ce tre- 
bue să pună pe gânduri pe factorii conducă
tori de acolo.

TT-O —

Ministerul francesu s’a constituită 
definitivă în următorulă modă: Ribot, pre
ședinte și finanțe; Poincare, culte; Ley- 
gues, interne ; Hanotaux, esterne ; Trarieux, 
justițiă; Dupuy-Dutemps, lucrări publice; 
Lebon, comerciu; Gadeau, agricultură; 
Chautemps, colonii ; generalulă Jamont, 
resbelă, și admiralulă Bâvnard, marină.

—o —
f Eufrosina Ioană, soția fostului co

merciantă de aici din Brașovă, Ioană G. 
Ioană, a încetată din viâță Sâmbăta tre
cută în Bucuresci. Răposata, oa femeiă 
•evlaviosă, din modesta-i avere a lăsată o 
parte ca fundațiune la biserica gr. or. din 
cetatea Brașovului. Anunțulă familiară îlă 
publicămă mai josă.

Balulii Reuniunei femeiloru române din 
Sibiiu.

Sibiiu, 27 Ian. n. 1895.
Onorată Redacțiune! Sâmbătă, în 26 

n. c., s’a ținută aici balulă „Reuniunei fe- 
meiloră române din Sibiiu", cu eleganță 
obicinuită.

Decorația salei, cu bradl și plante 
exotice, a fostă bine succescă. Musica 
militară escelentă. A participată elita 
societății române și militarii din Sibiiu 
în numărfi frumosă. Maghiarii însă 
s’au absținută cu totulă în moda ostenta
tivă. In ordinea de dansă n’a fostă nici 
ună singură „osârdâs"....

Lăudabilă lucru, demnă de urmată în 
tote ținuturile, pentru care nu putemă în- 
trelăsa de-a nu aduce toți de-o potrivă 
conplimentele nostre comitetului, în frunte 
cu d-na Maria Cosma.

Ne servesce faptulă acesta spre deo
sebită satisfacțiune, fiind că ar fi fostă mai 
multă, ca o'jsatiră, ca atunci, când domni- 
șorele române din Sibiiu stau la bara ju
decății pentru frumosele lord sentimente 
naționale, să li-se facă efrontulă de-a asis
ta la spectacululă unui „csârdâs".

După asemenea antecedențe e natu
rală, că publiculă română încântată, de 
acâstă frumosă manifestațiune a spiritului 
națională, a reajunsă la conclusiunea, că 
în aceste timpuri trebue să avemă o sin
gură devisă; „Ce-i străină, nu se lipesce de 
sufletulă meu".

Tocmai aceste antecedențe i-au dată 
balului ună timbru specială națională, ceea 
ce ne face să sperămă, că în aceste tim
puri, când din grația stăpânirii i a rămasă 
Românului adevărată ună singură locă de 
întâlnire: sala de petrecere, acâsta va su
plini măoară în parte acelă locă istorică 
întru susținerea individualității naționale, 
oe l’au avută la Unguri balurile dela anii 
50—61. Pentru a ajunge însă la acâsta, e 
o absolută necesitate să ’i se dea loculă 
cuvenită costumului nostru națională, țesută 
din fire tricolore, care, cu regretă consta- 
tămă, a lipsită cu desăvârșire la balulă 
„Reuniunii femeiloră române din Sibiiu".

Apoi ar fi fârte de dorită, ca în con
formitate cu natura democratică a poporu
lui română,sala de bală să întrunâscă de-o 
potrivă inteligința dela orașe, ca și dela 
țâră. Sperămă, că anulă viitoră va aduce 
și balului românescă din Sibiiu costumulă 
națională și popularisarea aoestuia în cele 
mai largi cercuri.

Observă, dreptă încheiare, că s’a ju
cată cu multă animațiă până la orele 4 
diminâța, în specială jocurile naționale ro
mânesc!: „Romana", „Hora", „Ardeleana", 
cart au fostă multă admirate de străini.

Din jocurile streine a fostă aprețiată 
mai alesă o polcă francesă, compusă de d-lă 
Mazalik, conducătorulă Capelei militare de 
aici, și dedicată „Reuniunei femeiloră ro
mâne". Dintre notabilități am observată pe 
d-lă F. M. L. comandantă de oorpă. Gal- 
gotzi cu soția, F. M. L br. Reuchlin cu 
familia, apoi totă generalitatea și oficerii 
de stată majoră etc.

Rap.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursulu d-lui Ionu Griidișteanu. 
('Urmare)

In a doua parte d-lă Al. Lahovari 
dovedesce, cu âre-care succesă de argu- 
mentațiune, o recunoscă, că nu putemă 
interveni, că intervenirea pentru noi ar fi 
periculdsă, pentru-că. precum nu amă per
mite ca alții să se amestece în treburile 
nostre, totă așa nici alții nu ară îngădui, 
ca noi să ne amestecămă în treburile lord. 
Argumentulă, cum vedeți, este forte sim
plu, fârte rațională, și’mipare netăgăduită 
de nimeni aci, căci, să nu esagerămă, și 
deși încă-odată nu-mi este dată să apără 
pe nimeni, nu credă, că d-lă Sturdza, când 
a vorbită de samsară cinstită, a înțelesă 
o intervenire oficială. D-sa a înțelesă, de 
sigură, ună felă de mijlocire prietinâscă, 
întemeiată tocmai pe faptulă, că suntemă, 
sâu se dice că suntemă prietini cu Austro- 
Ungana.

Eu nu voiu apăra aoestă sistemă, 
care, de altfelă, nu a fostă nicl-odată ală 
meu, fiind-că am credută totdâuna, că 
ună asemenea mijlocă ar rămână, fără nici 
ună felă de resultată practică. Nu învino- 
vățescă dâr pe d-lă Lahovari, că nu a pri
mită acestă sistemă. Pote că a avută drep
tate. Totdâuna am protestată în contra 
învinovățirei, că ași cere, ca guvernulă ro
mână să intervină în afacerile Austro- 
Ungariei, fiă chiar și pentru Gestiunea na
țională.

Atunci mă va întreba din nou d-lă 
Arionă: care este soluțiunea D-vostră? Ge 
putemă face noi în Gestiunea națională, și 
prin noi, înțelegă Statulă română, oa Stată 
constituită ?

Etă ce putemă face noi. Putemă face 
ceea ce spuneam oă puteam ă încă de acum 
patru ani, ceea ce reoundsoe implicită chiar 
cornițele Kâlnoky în discursulă D-sale, ca 
răspunsă D-lui Max Falk, în care vorbindă 
de însemnătatea României în tripla alianță, 
fiice; „Conohidă, că în fața situațiunei nos
tre geografice, — vorbea de Austro-Un- 
garia — și a purtărei nostre cu statele 
din Balcani, nu ne ar aduce nici ună fo- 
losă; dâr ne ar crea multe greutăți, dâcă 
legăturile de prieteșugă ale monarchiei cu 
România ar fi turburate".

„Credă, d]C«a mai departe, că modulă 
meu de procedare amicală, corespunde celă 
mal bine intereseloră nostre".

Mai departe, ârășl:
„Totă-d’a-una eu ași suferi mai bu- 

curosă învinovățirea, că am procedată prâ 
domolă, de câtă dâcă mi s’ar imputa, că 
prin acțiunea mea ași fi stricată într’atâta 
situațiunea, în câtă, fără a o îmbunătăți 
înăuntru, ași fi compromisă în afară în- 
trâga constelâțiune până aoum atât de fa
vorabilă pentru noi și pentru pace. Dâcă 
astădl, în locă de asigurările liniști tore, pe 
cart am fostă în posițiune a vi le da asu
pra situațiunei externe a monarchiei, ar fi 
trebuita să constată că ne aflămă în aju- 
nulă ruperei relațiuniloră pănă acum ami
cale cu una din cele mai importante țări 
vecine, nicăirl în monarchic și nici chiar 
în Ungaria nu mi s’ar fi mulțumită pentru 
acâsta."

Vedeți, dâr, D-loră, este ună ce ele
mentară, este ună ce cunoscută de totă 
lumea, este ună ce astădl mărturisită pănă 
și de cancelarulă imperiului austro-ungară: 
că prieteșugulă României este de cea mai 
mare însemnătate pentru tripla alianță, și 
în deosebi pentru monarchia vecină.

Nu voiu să revină asupra cuvinteloră 
pentru care acestă prieteșugă este de așa 
mare însemnătate; cuvintele pe cari le am 
arătată și anulă trecută, că situațiunea nos- 
tră geografică, însemnătatea strategică a 
României, faptulă că țâra românâscă are 
miliâne de frați, cari trăiescă pe hotarele 
el, însă dincolo de granița politică a acestei 
țări, tote acestea suntă cestiunl pe cart le 
cunâscețl cu toții, pe cari le cunâsce Eu
ropa întrâgă, și de aceea însemnătatea Ro
mâniei în tripla alianță, pentru Austro-Un- 
gariâ mai alesă, este multă mai mare de 
câtă s’ar părâ după întinderea, teritoriului 
ei și chiar după puterea numerică a ar
matei.

El bine, D-loră, când ne aflămă ală
turi cu ună stată oare are așa interesă să 
aibă prieteșugulă nostru, nu suntemă și noi 
în dreptă să ’I ceremă nici atâta luoru, ca 
să lase pe frații noștri, să trăiasoă în pace, 
ca Români. OăcI ce ceremă noi în faptă ? 
GondițiunI peste putință de îndeplinită? 
Lucruri, cart să se lovescă în capă cu tra
tate internaționale sâu cu starea de faptă 
a Europei de ochi? Nici de cum; ceremă, 
pură și simplu, ceea ce ceră și Românii de 
dincolo. Noi ceremă, ca Românii de dincolo 
să fie mulțumiți; și Românii de dincolo, 
ca să fie mulțumiți, ceru pentru ei o stare 
și legală și faptică omenosă, o stare oivili- 
sată, o stare în care să se curmeze odată 
pentru totă-d’a-una situațiunea sălbatică în 
care suntă ținuți de guvernulă ungurescă. 
(Aplause).

Dâcă nici atâta luoru nu suntemă în 
stare să dobendimă de la o putere, care are 
atâta interesă de noi, atunci ar fi de dis
perată, și aci să’ml dațl voie să nu mă 
unescă cu D. Arionă și să nu mai caută 
să scapă statulă română, căci n’ar mai fi 
vrednică de scăpată, dâcă ar fi în așa stare 
de slăbioiune. . . .

D. C. C. Arionă: N’amă cjis£> acâsta 
nici odată.

D 1. Grădișteanu: Așa dâr, lucrulă 
este lămurită; sunt oonvinsă, că lucrurile 
s’ar schimba, dâoă s’ar soi ceea ce trebue 
să se scie, pentru că așa este și cu voia 
și fără voia D-vostră, că fără o îmbunătă
țire a sortei Româniloră de dincolo nici 
ună prieteșugă, nici o alianță, nici o înțe
legere nu pote fi între România și Austro- 
Ungaria. (Aplause). Acâsta este cestiunea, 
așa se pune, așa se resolvă.

Dâr mi se va 4*°®  : dâr dacă nici în 
casulă acesta, ceea ce eu personală nu 
credă.

tirea unui Muciu, unui Horatiu, unui Bru
tus? Și să nu se fi strecurată nici o pică
tură de sânge în vinele strănepoțiloră Ioră? 
Eu întărescă, că da 1 Să nu ai tu atâtă cu- 
ragiu, ca să-ți consacrezl viâța pentru na
țiune? Și să nu ai acea ambițiune, ca se 
cauți cu răcelă în ochii morții? O, mai 
bărbați să fimă, frate, dâcă voimă a scăpa 
de jugulă sub care s’au gârbovită spatele 
strămoșiloră noștri! Caută la trecută și 
calcă fără temă în viitoră.

Cuvintele lui m’au emoționată, mi-au 
-stîrnită încât-va ambițiunea națională, der 
în internulă meu simțeam, că este ceva 
greu, ca ună bolomoță de tină. Și acestă 
ceva, nedândă circulațiune liberă sângelui, 
nu aveam putere a alunga întristarea dela 
mine. Ne-amă aședată la masă, der fără 
a pută mânca ceva, m’am sculată, am mai 
schimbată câte-va cuvinte fără legătură și 
interesă, și ne-amă culcată. Frate-meu s’a 
culcată, ca de obiceiu, în pată, âr eu os
tenită de viforele dilei trecute, m’am răs
turnată, fără a mă mai desbrăca, pe o la
viță de scânduri, avendă numai o perină 
..sub capă. Preotâsa frate-meu mai rămase 
încă în susă, avendă a mai direge unele 
și altele prin bucătăriă, și eu din loculă 
unde eram așezată o vedeam învertindu- 
:se încoce și încolo. (Va urma).

Dâcă nici în basulu acesta n’ar voi 
Ungurii să cedeze, atunci ce este de făcută? 
Ce este de făcută, ârășl trebue să o spu- 
nemă lămurită: atunci nu mai avemă ce 
căuta în tripla alianță, să ne vedemă de 
păcatele nâstre și să ne îndreptămă aiurea. 
(Aplause).

(Va urma).

Telcjr. jart a „Gaz. Traas."
Deva, 28 Ianuarie. Invețătorulu 

din Grădisce, Nicolau Trimbițoniu, acu- 
satu pentru „agitare în contra na- 
țiunei maghiare", a foștii condamnata 
astăcfi la unu anii închisore de statu 
și 100 fi. amendă.

NECROLOG. D-na Haretti P. Mincu cu 
fiii și fiicele; d-lă Gheorghe Orghidană ou 
fiicele: D-na Elena N. Orghidană; d-na 
Smaranda OrghidanO; D-na Eufrosina Const. 
Orghidană cu fiulă; d lă Gheorghe Bră- 
tianu cu fiii; d-lă și d-na Corneliu Orghi
dană ou oopiil ; d-lă și d-na I. Orghidană; 
d-1 și d-na Gheorghe Fldrescu și d-ra Maria 
C. Orghidană : au durerea a face cunoscută 
perderea prea iubitei loră soră, cumnată 
și mătușă: Eufrosina Ioană, născută R. 
Orghidană, încetată din viâță Sâmbătă în 
14 Ianuarie, ârele 6 diminâța, în etate de 
63 ani. Ceremonia funebră se va săvîrși as- 
tă.41 Luni în 16 Ianuarie v. în Cimitirulă 
Șerbană-Vodă din Bucuresci.

Fiă-i țărîna ușâră!

Sciri telegrafice.
Viena, 28 Ianuarie. Majestatea 

Sa monarchulu primi erl în adiență 
pe baronulu Bănffy. Acesta iu invi
tată și la masă la curte, er astăzi 
sera se întorce înderetu la Buda
pesta.

Seghedinu, 28 Ianuarie. Poliția 
a descoperită la socialiști numerose 
tipărituri, pentru a căroră răspândire 
au fostă arestate trei persbne. Erî 
se adunară înaintea casei orașului 
aprdpe 50 de persone și între ame
nințări cerură liberarea celoru de
ținuți. Poliția prinse pe trei dintre 
conducători, 'după-ce mulțimea se 
împrăștiă.

Parisii, 28 Ianuarie. Regele Ser
biei Alexandru, a sosită aci. La gară 
fu primită de exregele Milan, unde 
se salutară în modulă celu mai in
timă.

Parisii, 28 Ianuarie, fiarele se 
ocupă detailată cu compunerea noului 
cabinetu, care se bucură de încredere 
generală.

Parisii, 28 Ianuarie. Camera și 
senatulu se întrunescă a.ștăc|.i pentru 
a i-se împărtăși scirea din Peters
burg despre mdrtea ministrului de 
esterne, rusă Giers.

Tote (harele publică necrolbge 
pentru Giers, accentuândă serviciele 
sale eminente.

Parisu, 28 Ianuarie. Noulă gu
vernă nu va face nici o declarațiune 
în parlamentă, ci va da deslușiri 
numai la interpelațiunea lui Goblet 
asupra stărei generale.

mV'ERSE.
Casa unui Crcsiî. In săptămâna tre

cută s’a desohisb casa-palatfi a milionarului 
Corneliu Vanderbilt din New-York. Clă
direa' acestui paiață a durata patru ani și 
este o copiă a castelului din Blois. Sala 
de bală e în stilulă LudovicO XIV, 80 ur
me de luugă și 60 lată. Pe plafondă suntă 
pictate nimfe legănate de zefiri, oântândă 
diferite instrumente, și în jurulă nimfelorfi 
o mulțime de Cupido. Intrega sală e lumi
nata cu lumină electrică. Se dice, că pa- 
latulfi a costată 20.000.000 maree.

Literatură'
A apărută Nr. 1 ala revistei literare- 

beletristice,, pentru familiă „Rândunica", cu 
urmatorula sumară: Comorile lui Iancu, 
(poesiă), de Andrei Bârseanu; Episodădin râs- 
boiulă independenței române, de losifă Pop
escu; Pe albumulă amicului meu A. C., de C. 
Dărăbantă; Din literatura chinesă (trad.), 
de Uie Demetrescu; Profesorulă lordache, 
Marg. Moldovană ; In miecjă de nopte, de 
Emiliu Sabo; Ultima regină a Georgiei 
(trad.), de Enea P. Bota; Rămurele : ț>ia- 
rula ei, de losifă Siegescu; Aforisme des
pre femei, de Ioană Cândea; Feliurite, de * * *.

Proprietara: Dl*»  Jiure! f^uresiania.
Redactorii respOMllB: Es-egoria Maioru.
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CswsmS Sa aăm $fs®ssaB
D>n 27 Ianuaire 1895.

Eterna ung. de aurii 4% • ■ .
Roata de cordne ung. 4% . .
(mpr. căii. fer. ung. in «ură 41/2% • 
I apr. căii. fer. ung. ia argint 41/2% 
\/bl.ig. ofi.il. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare . .... .
Bonuri rurale croate-slavone. . ,
linprum. ung. ou premii .... 
Losv.rl pentru reg.
Renta
Renta de argint anstr
Renta
LosurI din 1860 ..........................
Acții de-ale Bfenoei auatro-ungară , 
Acții de-le Bănoei aostr. de oredit. 
Acții de-ale Băaoei ung de credit. . 
Nap oleon dori.........................
Ifărel imp. ger...............................
C melon (lire sterling©)...................
Route de oorone oust? ....

Tisei și Segedin.
de hârtre sustr.....................

de aur austr.

124.75
99.05 

128 25
103.50
125.75
98.20
97.75'

158 25
144.50
100.80
100.75
125.60
156.75

1061.-
413.50
506.—

9.86
60.88

124.25
101 15

a „ASOC8AȚIUNE8 RBUREAMA“
in.stit-a.tVi. de cred-itn. și păstrare în. Oeipoln.oo-3xz£ăn.ăștn.r-

O O X V C C AHZ
P. St. acționari a-i inștitutului de credita și păs

trare „Riuriana“ se invită la

a IV. adunare generală ordinară, 
oare se va ține la 14 Februarie 1895 șt. n. ia 10 ore 
din 4’> în localitatea inștitutului.

Prograniulu adwiaăfiifi:
1. Raportulu diiecțiunei despre resultatulă anului 

de gestiune 1894.
2. Raportulu comitetului revisorO despre esami- 

narea rațiuneloru și pe basa acestora pertractarea pro
iectului cu privire la înpărțirea profitului curată.

3. Absolvarea direcțiunei și.a comitetului revisorO.

4. Pertractarea proiecteloru înșciințate la preșidiu 
îu înțelesulu §-lui 22 din statute.

5. Conform §§-lord 20 și 31 din statute, alegerea 
de nou a officialiloru, membriloru în direcțiune și co- 
mitdtului revisorO; precum și stătorirea soluțiuniluru 
acestora.

6. Alegerea alorii 2 membrii, pentru verificarea 
procesului verbală alu adunării generale.

Domnii acționari, cari doreacă a participa la adu
nare, se făcu atențl la prescrisele §§ loru 8 și 9 din 
Btatute.

Capolnoc-Mănaștu r, la 24 Ianuarie 1895.
Oirecțiunea.

COH X "CT ZL EILA^ȚTTLTTI
OajirsMSfi §3 Setei Erasowsa.

Din 28 Ianuarie 1895.
Bancnote rom. Cump. 9.78 Vend. 9.82
Argint român. Camp. 9.75 Vend. 9.80
Napoleon-d’orI Gump. 9.82 Vend. 9.86
Galbeni Câmp. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rnsesci Or-mp. 132.50 Vend. —.— 
Mârci germane Como. 59.60 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75 
Lire turcesoi Onrap. 11.15 Vend. —.—

Mișcarea cassei pe anulă 1894:

la o-
c t i v a fi. cr

N
r. c

ăr
ți 

pr
in

ci
p.

E as s i 'v a, fl. cr.

Cassa în numerară' . 758.86 27 Capitalii socială prefăcută în
1108 actă ă 10 fl. . . . 11080.—

15 Contulu cambiiloi'fi . . . 11669.62 1 Contulu dep. de acții . . 9048.—
3 „ dep. de acții 18.55

16 contracteloră . . 44859.30 5 „ Reescomptului . 32285.—
8 „ Fondului de reservă 2426.75

21 Mobiliară . . . 49.55 57337 33 28 „ Dividendă neredicată 169.28
1 Saldo ca profită curată. 2309.75 57337 33

57337 33 57337 33
£ u r s til 11 I o s u r i i o r fl private

din 23 Ian. 1895
ouinp. vsnae.

Basilica 8 80 8.90
Credită .... 198.25 199 50
Clary 40 fl. m. c. 58.25 59.—
Navig. pe Dunăre . - 150.—
Insbruck .... 26.- —,—
Krakau .... 26.—
Laibach .... 24.50 25 26
Buda .... 61.— 62—
Palfiy .... 68.50 59—
Crucea roșie aust.r. 17 90 18.60

dto uag. . 12.— 12.40
dto itel. 12.- 12 50

Rudolf 23 50 24 —
Salm .... 69.- 70—
Salzburg .... 27.50 28.50
St. Gencia 72.50 73.50
Staaislau .... 46.— 48—
Trieitine 4’/,% IOC1 m. c, 149.— 151 —

dto 4% 50 70. - —
Waldstoin 50.— 52.—
S6rbescl 3"/0 40 50 -11 50

dto de 10 fraud — ...
Banca h. ung. 129.- 129.50

a) casa în numărării. . . . 758.86 cr.
li) Intrate..................................... 45449.36 cr.
c) Eșite..................................... 44690.50 cr.

90 898.72

Convocare.
Reuniunea de împrumută și păs

trare „SPERANȚIA“, va țiene.

a X-a adunare generală ordinară 
în Borgoprundu la 24 Februarie 1895 
la 3 ore p. m.

Obiectele:
1. Censurarea rațiuniloru, stato- 

rirea bilanțului și împărțirea dividen- 
delorii.

2. Propunerile direcțiunei și ale 
consiliului de inspecțiunâ.

3. Propunerile meiiibriloră.
Pentru cașulu, când la acesta 

termină nu s’ar aduna membrii dea- 
junsu în înțielesulii statuteloru, totu 
prin acestu anunciu se convoca a 
doua adunare generală pe 10 Martie 
?895 la 2 dre p. m.

Borgoprundu, 14 Ianuarie 1895. 
Dr. H. Hanganuțiu, 

directorului reuniunei.

aoo'ooo-oooo’oooooos 
J Cine vrea se bea g 
^VinU bunii și eftîn, g 

0 se și’l procure din | 
q casa Nr*.  48 strada Porți §
0 la 0
§ 1 Litru Savignon fin 70 cr.
a 1 „ Leâiiyka „ 50 „ X
0 1 „ Vin din 1892 „ 40 „ 0
0 1 „ Vin din 1893 „ 30 „ 0
Q 596,4-10 0
30 OOOOOO'OOO’OOOOOSB

Georgiu Petrovanii, 
directorii eșec.
lacobii Botha, 

Alesandru Colceriu, 
membri îu direcțiune.

Ioanu DragomirH, 
cassarii.

Vasiliu Mihalca, 
Avacom B. Hangea, 

membri în direcțiune.

Ioanu Bota, 
v.-directortt.

Ștefanii Popu,
Andreiu, Popu, 

membri în direcțiune.

Alesiu Stupariu, 
comptabild.

Ignat h Glieighel, 
Vasiliu Bragomiru, 

membri în direcțiune.
Bilanțulu presinte confrontându-se cu 

conformă și esactă.
cărțile principale și ausiliare ținute în bună ordine, s’a aflatu

Dată în Cap. Mănășturu, la 22 Ianuarie 1895.
Nicolau Lupanii, Alesiu Latișu, Ioanu Filipii, Ștefanii Birle, Vasile Muște,

xxx e xxx Io x i £ xx o o xxx i t e t xl 1 -ul de su.pravegh.eie.

CoeJtulIvl Z^xo£LtvLl-uii. sî. ev ZPercS.erilor'CL.."5

E ș i t e

Contulu

n

Tf

O

W

n

n

Î5

intereseloru la dep. 
fruptificatoru . 
interes, de rescompt 
tipariului .... 
taxei de fondare. . 
diverseloru .... 
contribuțiune . 
comisariloră de c|i . 
salariulă.....................
comit, revis. 60 fl. ( 
plata servit. 40 fl. [ 
chiriei de casă și lemne 

Saldo .
Suma .

1894.

fl. cr.

N
r. 

că
rți

 s 
pr

in
ci

p.
 3

I n t r a t e fl. cr.

598.76
2612.89

46 69
203.50
335.06
505.22
102 —
620.—
100.—J
70 —

2309.10 7503 22

7
9

10
11
12
13
14

Contulu penale.....................
„ tipariulu.......................
„ taxa de înscriere.
„ „ de fondare .
„ diverseloru ....
„ interese cambiale 
,, ,, contractă .

270.06
146.20
27.80

203.50
2616.32
867.20

3372.06

7503.22 7503 22 Suma . 7503.22 7503 22

Kapolnok-Manastu r. la 31 Decernvre
George PetrovanH, 
directorii esecutivii.

Ioana Botta, 
v.-directoră.

Ioanu Dragomiru, 
casară.

Alexiu Stupariu, 
comptabilQ.

lacobii Botha, 
Alexandru Colceriu,

Vasiliu Mihalcea, 
Avacom B. Hangea,

Ștefanii Popu, 
Andreiu Popu,

Ignath Gherghel 
Vasiliu Bragomiru,

direcțiune.dir ecțiune. membrii înmembrii în
Contulfi profit și perderi presinte confrontându-se cu cărțile principale și ausiliare ținute în bună' 

ordine s’a aflată conformă și esactă.
Nicolau Lupanii, Alexiu Latișu, Ioanu Filipu, Ștefanii Birle, Vasiliu Muște,

xxx e xxx felii ixx co xxx i t e t ti 1-â. d. e sxxpxa ve g- h. i e x e.

A V I S U !
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei S8 pc4â face și reînci 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiescu 

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

„Oaz.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei u 
ă 5 cr. se potti cumpăra îu 
librăria Nicoiae Ciurcu și în 
tutungeria I. Gross.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


