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Programuln scolaru alU dietei.
Brașovu, 20 Ianuarie v. 1895

Suntă vre-o $ece c|^e’ de când 
se continuă în dieta din Budapesta 
desbaterile asupra bugetului instruc- 
țiunei publice. Cine a urmărită cu 
atențiune mersulă acestoru desbaterî, 
a trebuită se admire cum, pe acestă 
terenă, se unescă vederile deputați- 
loră unguri din tote partidele. O 
singură voce discordantă între ei nu 
s’a ivită pănă acum, ci toțicaunulă 
și unulă ca toți suntă de acordă în 
a căuta și esploata orl-ce mijloce 
spre înaintarea maghiarisării.

Au vorbită pănă acum ună nu
mără însemnată de deputați din par
tida guvernului, ca și din oposiția, 
dâr nici unulă dintre ei n’a desfă
șurată vre-o ideă ori părere de Domne 
ajută în ceea ce privesce adevera- 
tulă progresă ală învățământului, 
nici unulă n’a arătată vre-unu inte
resă față cu înaintarea adevăratei 
culturi în scble. Acesta este pentru 
ei ună lucru secundară. Scopulă prin
cipală ală scblei, au spus’o mai mulțl 
dintre vorbitori, este „propagarea 
spiritului națională maghiară14. In 
jurulă acestui punctă se învîrte to- 
tulă și din acestă punctă de vedere este 
tractată astăcj! cestiunea școlară din 
partea tuturoru bărbațiloră politici 
maghiari.

încă înainte de-a se intra în me- 
ritulă descuțiuniloră, raportorulă 
Fenyvessi a ținută să-și asigure în
crederea și bună-voința colegiloru 
săi din dietă pi indeclarațiunea scurtă, 
der cuprin4ătore, că „scopulă buge
tului iastrucțiunei este de-a se crea 
cultură maghiară unitară". De aci 
înainte discusiunea a mersă strună. 
Incepândă dela ministrulă instruc- 
țiunei Wlassics și pănă la celă din 
urmă deputată, din câți au vorbită 
pănă acum, n’au avută în discur
surile loră altă țintă, decâtă cea in
dicată de Fenyvessy, adecă crearea 
unei culturi maghiaie unitare.

Ore-care deosebire, de vederi 
s’a arătată între vorbitori numai în

ce privesce alegerea mijloceloră pen
tru ajungerea scopului. Unii credu, 
că scopulă nu se va pută atinge 
pe deplină, pe câtă timpă instruc-^ 
țiunea nu se va afla cu totulu în 
mâna statului; alții înse suntu de 
părere, că ar fi o imprudență de a 
lua șcblele din mâna confesiuniloru, 
pe câtă timpă statulă, care și așa 
nu dispune de mijloce materiale su
ficiente, pote să pună aceste șcble 
în serviciulă maghiarisărei, întrodu- 
cendă în ele succesivă limba ma
ghiară, și fără de a mai lua asu- 
pră-șî greua sarcină a întreținerii 
miilor.ă de școle, ce le susținu as- 
tăcj! confesiunile.

Mai suntu apoi și alte deosebiri 
de vederi în ceea ce privesce mai 
grabnica realisare a scopului. Unii 
cjicu, că „leagânulă vieței naționale14 
suntă „kișdedovurile44 și prin urmare 
de acestea trebue se se țină semă 
în primulă locă; alții credu, că pri
cina râului suntă preparandiile, cari 
tote ară trebui se fiă numai ungu
resc! ; alții erășl suntu de părere, că 
institutele teologice iormâză o pe- 
decă esențială în calea, ce duce la 
maghiarisare, și de aceea ceră, ca 
acestea se se pună sub controlulu 
statului. Suntu înse alții și mai mari 
patrioți, cari fiică, că nu mai e timpu 
de perdută cu planuri și vorbe gâle, 
ci simplamente se fiă închise tote 
școlele „cu tendință anti-maghiară44.

Acesta este, pe scurtă, oglinda 
fidelă a spiritului, în care decurgă 
desbaterile din dietă asupra buge
tului instrucțiunei publice. Bunulă 
ministru Wlassics n’a întârfiiatu de 
a-i liniști pe toți, dându-le a spera, 
că tote se voră face, dâr numai nu 
de-odată, ci pe rendu. „Paciința aduce 
rose44, — domnii deputați să aibă 
numai paciința și ca mâne își voră 
vede visulă cu ochii. Revisuirea legei 
școlare din 1868, pe care ministrulă 
și-a pus’o în programă, va apropia 
ajungerea scopului, er dâcă și după 
acesta s’ar întâmpla se mai remână 
pe suprafața globului jungurescă 
ore-carl rămășițe de cultură nema

ghiară, fi-va modus in rebus de-a le 
strivi cu timpulă și pe acestea.

Nici nu putemă aștepta altă- 
ceva din partea celoră ce conducă 
astăfii destinele acestei țări. Pe câtă 
timpă ei privescă în milibnele de 
cetățeni nemaghiari numai ună ma
terială bună de esploatată la for
marea unui stată națională maghiară, 
de sigură, că numai în asemenea 
modă vomă fi și tractați, .

S’au aufiită rostindu-se în dietă 
și cuvintele, că „aici în țâră nu esistă 
naționalități, ci numai cetățeni ma
ghiari egală îndreptățiți44.

Dâcă acâsta este părerea ce
loră ce cârmuescă astăfii destinele 
Ungariei, atunci ferice de ei, căci 
potă merge orbesce înainte.

Dâr va sosi de sigură și acelă 
momentă, — cedă pote omulă pre- 
vedâ fără a fi mare profetă, — când 
domnii deputați voră fi siliți se-și 
deschidă ochii și atunci ce voră fiice 
ei, dâcă voră vedâ, că, fieu, esistă 
în țâra acâsta și naționalități, cari 
nu numai nu voră se fiă esploatate 
ca materială pentru mărirea unei 
rasse streine de originea loră, 
dâr pretindă mai pre susă de tote 
drepturi naționale pentru asigurarea 
esistenții rassei loră nedestructibile, 
pretindă cu putere și în modă ire- 
sistibilă se fiă restituite pe deplină 
în esercitarea acestoru drepturi fi
resc! car! potă fi ună timpă ore- 
care desconsiderate și călcate în 
piciore dâr nu potă fi desființate, 
precum nu pote fi desființată nici
odată rassa unui poporă vigurosă și 
plină de viâță.

Bânffy și camera magnațiloră.

Foia apponyistă „Bud. Tgbl.44 scrie 
următârele despre ună compromisa, ce s’ar 
fi făcuta între liănffy și camera magna- 
țilorfl:

„După cum suntemQ informați, în di- 
lele din urmă s’au ținută nisce consfătuiri 
lungi între Bânffy și unii dintre membri 
din camera magnațiloră. Aceste consfătuiri, 
deși n’au avutu vre-ună resultată positivă, 

totuși ele presintă ună interesă politioă 
deosebită, pentru-oă aci s’a vorbită despre 
două proiecte încă neresolvate: recepțiunea 
Evreiloră și liberula esercițiu religionară.

„Se spune, !că atâtă din partea gu
vernului, câtă și din partea magnațiloră 
s’ar fi oonstatată aplecarea de a încheia 
în privința acesta ună compromisă. Așa 
bună-bră ministrulă-președinte să fi decla
rată, că densulă nu e de locă angageată 
în ceea ce privesce forma proiecteloră bi- 
sericescl restante, și că elă numai pentru 
esența lorii se va espune și e gata a numai 
ținâ la neconfesionalitate. Și în privința 
proiectului despre recepțiune ar fi aplecată 
de-a face unele conoesiunl, ceea-ce însă 
ar dori, oa să rămână nealterată, e para
grafului de liberă trecere. Contra-proposițiile 
magnațiloră se reducă la dorința, ca libe
rală esercițiu ală religiunei să se mărgi- 
nâscă și mai multă, și să se ceră ștergerea 
paragrafului de trecere din proiectulă de re
cepțiune.

„Pănă acum consfătuirile acestea n’au 
dusă la nici ună resultată, dâr atâtă gu- 
vernulă, câtă și cercurile oposiționale din 
casa magnațiloră speră a ajunge la ună re
sultată positivă în direcția acesta44.

Noua „partidă, poporală".
Pressa maghiară e ținută în mare fier

bere din causa formărei nouei „partide po
porale44, care șl-a formulată și publicată 
fiilele acestea programulă în Budapesta în- 
tr’o conferență la care au luată parte 
peste 250 bărbați catolici aristocrațl și 
preoți.

Partida acâsta pășesce în acțiune cu 
totă puterea și energia, și cu ouventulă și 
cu fapta. In învălmășala și luptele dintre 
cele-l’alte partide din parlamentulă ungu- 
rescă, ea a profitată deja și pănă acum, la 
alegerea din Sepeșă, unde aderenții ei au 
bătută la alegerea de deputată ce s’a fă
cută acolo, pe armadia hodorogită a lui 
Csâky, ceea ce a pusă pe griji pe guver
namentali, ca și pekossuthiștl, cari se temă, 
că noua partidă va deveni cu timpulă cen
trală de luptă ală tuturoră oonfesiuniloră 
din țâră, întrunindă astfelă tâte bisericele 
în luptă față cu reformele bisericescl „li
berale44.
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(Reproducerea oprită.)

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanil.

(10) (Urmare).
VIII. l,a adunarea din 3/15 Maiu.

Intr’acestea pregătirile pentru adu
narea din 3/15 Maiu nu încetau. Ne 
cercetau omeni din deosebite părți și-i 
încuragiamă prin graiu și prin scrisori. In 
12 Maiu flamura ne era gata; pe câmpă 
albă era scrisă cu litere vinete: 15 Maiu 
1848. Face! Libertate!

Eramă deciși, ca în diua următore se 
pornimă. Deja în sera acestei dile atâta 
poporă s’a adunată în Chirileu, ca se mârgă 
împreună cu noi la Blașiu, încâtă nu în
căpea în curțile omeniloră, ba ulițele chiar 
erau așa de pline, că abia au putută stră
bate animalele omeniloră pe acasă.

In 12 Maiu diminâța pe la 8 ore am 

eșită în fața poporului, l’am invitată să por- 
nâscă, pentru-că fiindă noi cu căruțulă, 
îlă vomă ajunge pe drumă. Der ei ni-au 
răspunsă, că voescă a merge cu noi, și de 
vomă merge noi tare, totă asemenea voră 
merge și ei. Implinindă voia poporului, cam 
pe la 11 ore amă eșită cu căruțulă din 
curte, der abia amă putută străbate pănă 
în mijloculă satului, unde am ținută o cu
vântare scurtă, în care am chiămată pe 
Dumnezeu de martoră, că noi nu avemă 
nici ună cugetă de dușmăniă față cu na
țiunile conlocuitâre, ci dorimă singură nu
mai libertatea, care ne compete după drep- 
tulă naturei. Dumnedeu, creândă pe omă, 
n’a creată și privilegii, adecă unii să fiă 
domni, er milionele poporului sclavii loră. 
Am chiămată dâră pe Dumnedeu întru aju
toră, că de cum-va tiranii noștri nu s’ar 
fi săturată cu suferințele protopărințiloră 
noștri îndurate vâcurl întregi, de cum-va 
ar dori, ca și în viitoră să se mai desfă- 
teze în lacrimile, cari au să ude pămentulă 
acestei patrii nefericite — atunci Elă să 
ne dea virtute, tăriă trupâscă și sufletâscă, 

ca drepturile și libertatea, la care a chiă
mată totă suflarea omenescă, să ne-o pu- 
temă elupta cu puterea brațeloră nostre.

Momentele în cari am vorbită erau 
estra-ordinare, erau sublime. La vederea 
mulțimei însetate de a aucfi vorbindu-i-se de 
dreptulă de care a. fostă privată, m’a cu
prinsă ună entusiasmă, o inspirațiune, așa 
că cuvintele îmi curgeau, ca ună rîu. Nici
odată în viața mea n’am vădută atâta 
efectă.la. o cuvântare, cum a fostă acela, 
ce l’a storsă modesta mea oratoriă; popo
rală a isbucnită în plânsă cu hohotă și în
tre lacrimi rosti cuvintele: Domne ajută!

Era să pornimă, der nisce Unguri 
iobagi din St. Paulă și Beșineu, ne-au oprită 
și au mărturisită în audulă mulțimei aces
tea : Omeni buni, pe noi ne-au trimisă 
domnii noștri să vedemă, ce faceți, ce vor
biți, c’ună cuvântă ne-au trimisă să vă spio- 
nămă. Domnii noștri ni-au spusă, că învă- 
țații voștri nu vrâu binele vostru, ci nu
mai vă nebunescă și vă turbură, ca cu aju- 
torulă vostru să răpescă bunurile domni- 
loră pe sâma loră. Der acum ne-amă în

credințată, că ei ne-au amăgită și că voi 
nu doriți alta, decâtă libertatea, ce-o do- 
rimu și noi iobagii de ungură. De aceea 
mergemă acasă, ne luămă merinde și încă 
înaintea vostră vomă fi și noi în Blașiu.

Amă pornită înainte. Indătătulă și în 
jurulă nostru era toță poporă. Ne-amă miș
cată dâră cum se mișcă o apă curgătore, 
mergea totă massa, și noi cu ea. Gândeamă, 
că dâcă vomă eși din sată, o să putemă 
mâna caii mai repede. Dâr era imposibilă. 
Eșindă din sată, nu numai drumulă, der 
și câmpulă mișuna de poporă; fruntea 
ajungea înaintea nostră în St. Paulă și 
din Chirileu încă totă curgea poporală. 
Când am ajunsă în drumulă țării, numită 
pe atunci și „drumulă lui Trai ană44, amă 
dată de alte cete, venite din alte părți.

Târdiu după amâdl amă ajunsă în 
hula Șieuliei. Aci ne-amă urcată pe cea 
mai înaltă culme și amă căutată împrejură. 
Nici înainte, nici îndărătă nu vedeamă unde 
e fruntea și unde e coda, ci câtă cuprin
deau ochii nu vedeai, decâtă totă Români. 
Pe delurlle, ce le puteamă vedâ, de cătră
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„J£gyetMes“ dela 30 Ianuarie n, pu
blică ună articolă subsorÎ3ă de Kossuth 
Ferencz, în care vorbindă despre for
marea nonei partide, dice între altele:

nAmă pute să ne bucurămi!, că nes- I 
mintită va sosi timpulă, când aceia, cari 
cu noulă programa stau în „partida popo- 
rală“, voră vede, că programulu acesta nu 
se pote realisa pe basa dela 67, și atunci 
ei voru veni la noi (la kossutliiștl); așa-dâră 
noua partidă câștigă aderenți pe sema 
nostră.

„Der nu ne putemă bucura, ca o nouă 
partidă să arunce sămința unei acțiuni cen
trifugale în patriă și să slăbescă esistența 
nostră națională.

„Ținta unică a nouei partide este a 
pune afară din vigore legile bisericescl po
litice. Partea aceea a programului ei, care 
nu se referesce la politica bisericescă, nu 
e decâtă uneltă în mâna alcătuitorilor!! 
partidei....

„Noi însă atragemu atențiunea popo
rului cu sentimente indepedentiste, că totă 
ce se află în programul!! nouei partide Spre 
binele poporului, de multă se află în pro
gramulu partidei independente... îlă facemă 
atentă, să nu stea în serviciulă unei par
tide, care baseză pretensiunile poporului pe 
temeiuri, cari nu se potu ajunge, și să nu 
părăsâscă unioulă drumă ală fericirei sale 
pentru programe de partidă sunătore, cari nu 
se potă esecuta, decâtă în privința politicei 
bisericesc! pe basa din 1867, decă ar re
veni epoca reacționară^...

„Magyar Hirlapu dice despre noua 
partidă între altele:

„Partida poporală cochetâză cu tdte 
confesiunile, și _de aceea scâte cuventulă 
„catolicău din numele ei... C’ună cuvântă, 
consciința partidei poporale e laxă și nu e 
alegetore în mijloce. Aliându-sc cu Roma, 
Viena și Bucuresciulă, pornesce a cuceri 
Ungaria și vre să susțină domnia feudală 
cu puterea poporului...

„Să nu micșorămă curentală acesta, 
să nu ne legănămă în speranțe. Etă, abia 
s’a formată pe din afară, și din sînulă nos
tru propriu isbucnesee aceeași reacțiă. In 
ce se deosibescâ programulă partidei po
porale de reacțiunea din Viena? Și una și 
alta esploatâză naționalitățile și confesiu
nile contra națiunei și a statului maghiară. 
Și una și alta ne sfâșie în classe și alianțe 
de interese... Reacțiunea acâsta, însă e mai 
viclenă, mai cu două fețe, mai puțină sin
ceră, decâtă aoeea (vienesă). Reacția din 
Viena celă puțină nu nebunesce po- 
porulă....

„Pericolulă ce-lă cuprinde în siue al
cătuirea și desfășurarea stindardului par
tidei poporale, ne arată uni culă modă prin 
care amă pute să-i tăiemă triumfulă: par- 
tida „liberală" și cea „națională11 trebue să 
fusionț*cu-

Dateșiu, Lechința, Orba etc. se slobodea 
la vale, ca povoiulă, toți în vestminte albe, 
ca în di de cea mai sfântă sărbătore.

In 13 pe la 8 ore eramă în Cetate 
de baltă. De pe delulă, unde este cetatea, 
se vede valea Ternavei. Totă aceeași pri- 
velisce. Șesulă plină, cu poporă, de pe tote 
delurile și colinele curgeau cete de poporă. 
Văclendu-le omulă, gândeai că au înviată 
din morțl și grăbescă la Blașiu, ca să vedă 
cliua libertății, cu ală cărei doru le-a es- 
pirată sufletulă.

Decă ne-amu coborîtu în șesulu Ter
navei, n’amă mai putută vede nimică de 
poporă, căci îndesuindu-se în jurulă fla- 
murei, nu mai puteai vede, decâtă pe cei 
din apropiere. Când drumulă se ridica pe 
vre-o colină, nu vedeai nici capetulă, nici 
sfîrșitulă; țrecendă pe lângă păduri, toți 
s’au fostă împodobită cu frunde verdl, en- 
tusiasmulă nu mai avea margini.

De ștergerea iobăgiei nu numai, că 
nu se îndoia nici unulă, der să mirau de 
prostia Românului, cum a putută suferi 
atâta timpă acestă jugă rușinosă, pentru 
ce nu s’au adunată, ca acum, și să fi spusă 
Ungurului: „nu te mai servimă !“

Restaurarea magistratului din 
Hațega

Hațegu, 29 Ian. n. 1895.
On. D-le Redactoră ! întindă nevino

vata mea până în nâgra cernelă, ca să vă 
descoperă ilegalitatea, nedreptatea, injuria 
și batjocura făcută de vice-șpanulă comita
tului Hunedorei, Hollaki Ârtur, față de paol- 
nioii locuitori ai vechiului orașă românescă 
Hațegă, cu ocasiunea restaurărei magistra
tului orășenescă, întâmplată în 26 Ianua
rie n. c.

Etă batjocura în totă golătatea ei: 
S’a publicată la timpă ordinală vice-spa- 
nului Hollaki, că Sâmbătă în 26 Ianuarie n. 
cu treuulă de amâdă va sosi ca să săvîr- 
șâscă actulă alegerei de amploiațl la magis
trată în după ameda dilei menționate, pen
tru care scopă s’a și convocată represen- 
tanța opidană.

Era surprindătoră, căci vice-șpanulă 
pensionată Barcsay, la alegerea amploiați- 
loră avea lipsă de o- di întrâgă, pe când 
cestă de acuma o săvîrșesce în câte-va 
minute; se vede, că e unu discipulă de ală: 
lui Bănfi-pașa.

După-ce discipululă lui Bânfi-pașa, 
oare sosise la noi directă din B.-Pesta, a 
ocupată scaunulă presidială, printr’o vor
bire frumOsă despre conoordiă, ce trebue 
să domineze între naționalități, despre eli
minarea urei de rassă, despre egalitate, 
frățietate, bunăînțelegere și iubirea de pa
tria, a deschisă ș-dința electorală a repre- 
sentanței opidane.

Fără de a lua în considerare alegerea 
unui procuroră pentru durata ședinței elec
torale, făiă de a ține contă de sfaturile 
sale și fără de a urma proverbiului „exem- 
pla trahunt“, pune la ordine alegerea co- 
misiunei caudidătore, firesce, după alegerea 
bărbațiloră de încredere.

Românii s’au învoită, ca să candideze 
din partea representanței pe d-lă Ștefană 
Șelariu și Dr. Mesko, în speranța, că kicsi 
Bânffy-pașa va urma usului din trecută și 
va designa din partea sa pe ună Ungură 
și ună Română, dâr ne-amă înșe.lată, căci 
a designară pe Săcuinl Bernâd Miklos și 
pe Izikutz Antone; îu urma acesta se putea 
pipăi politica, ce jucau sfetnicii lui Kicsi 
Bânffy, și îngâmfați zimbeau, cândă preto- 
rele Vasilie Ianza a descoperită viee-șpa- 
nului Hollaki, că rugarea sa pentru postulă 
de primarii a așternut’o oficiului vice-șpanulă 
și de ore-ce vice-șpanulă nu vine de-acasă, 
ci directă din B.-Pesta, cere a ’i se lua 
concursulă. spre sciință și a’lă candida pen
tru postulă de primară.

Și era în dreptă a pretinde acesta, 
pentru-că în trei rânduri a fostă chemată 
dela PetroșenI la Deva, pe spesele proprii, 
la vice-șpanulă Hollaki și la fișpanuiă, de 
l’au provocată, ca să pășescă și să pri- 
mescă postulă de primară în Hațegă.

Vice-șpanulă, după sosire, a chiămată

Suindă dela Sâncelă oătră Blașiu, se 
audia unu glasu murmurătoră, cum râsună 
în apropiere ună clopotă mare după-ce a 
încetată a-lă mai trage. Sâ fi putută, amă 
fi sburată, ca se ne întâlnimă cu prieteni, 
cu cunoscuțl, se ne îmbrățișămă cu eroii, 
cari au făcută acâstă adunare, ca și care 
n’a mai vâdută oohiulă Românului. Der 
căuta sâ pășimă înceta.

In urmă amă sosită. Nu era vorbă 
sâ poți pătrunde cătră piață. Amă trasă pe 
ulița mare și cu anevoiă.amă întrata la 
Gyulai.

Aici trebue sâ facă amintire despre 
unu incidență întâmplată înainte de a fi 
întrata în cuartiră.

Cândă eramă în mijloculă uliței, ne-au 
oprită în locă, ne-au prinsă caii de frâne, 
ba vre-o 5—6 Moți de pe la Câmpeni s’au 
apropiata cu fețe amenințătore de noi. 
punendă unulă mâna pe flamura, ce o ți
neam eu. Nu ne puteamă esplica pricina, 
pănă când unu cunoscută mi-a șoptită, că 
în Blașiu a pătrunsă faima, că vre-o 40 ti
neri maghiari, conduși de maghiaronulă 
Brecupu, feciorulă protopopului din Craifă- 
lâu de pe Câmpia, ar fi sosită în Sâncelă 

la sine pe pretorele Janza și l’a provocată 
să se retragă. La acâsta lanza îi răspunde, 
că elă la provocarea vice-șpanului și la a 
fișpanul.ui a pășită și a concurată, peste 
voia sa, și de ore-ce elă șl-a formată par
tidă, acum în momentulă ultimă nu voesce 
a se compromite, pentru-că atunci ar fi de 
rîsulă și ocara partidului său, la care nu 
ar mai pută apela nici cândă, ca să-lă spri- 
jinâscă, ba l’ar arăta cu degetulă, — elă 
nu se retrage, ci prefere o cădere cu onâre, 
decâtă o retragere rușinosă. In urmă ’i se 
șoptesce să mergă acasă și să se pregă- 
tesoă cu o vorbire frumosă. De-asemenea 
s’a întâmplată și cu primariulă losifă Len- 
cheș, diesndu-i vice-șpanulă, că se miră, 
că într’ună timpă asa scurtă și-a sciută 
forma o partidă atâtă de mare și dispună- 
târe. I se șoptesce să mergă și elă acasă, 
căci când va fi alesă, va trimite pașa 
după elă.

La postulă de primară s’au insinuată, 
afară de cei doi de mai susă, și unu ade
vărată „reformatus magyar emberu, pe care 
nu-lă scia nimeni, . numită Muzsnai Bela, 
care era practicantă de vre-o câte-va luni 
la pretura de aici.

După ce se primescă tote rugările și 
insinuările de concursă la tote posturile, 
comisiunea caudidătore se retrage, spre a 
face dreptate, egalitate și frățietate.

Finindu-șl comisiunea în scurtă timpă 
lucrarea, vice-șpanulă, eșindă afară, ocupă 
presidiulă și publică, că la postulă de pri
mară este candidată numai unnlu, Muzsnai 
Bela, la postulă de senatoră Berzan, de con- 
troloră Stoica Pater, de esactoră Peoviciu 
și de cancelistă Pocaciu Ionă, er pentru 
postulă de perceptoră s’a ordonată alegere 
între George Bălașă și Dobai Ferencz, reu- 
șindă cu mare maioritate George Bălașă ; 
s’au mai alesă și doi senatori onorari.

Se <Țice, că pe pretorele Ianza nu l’au 
candidată, pentru-că e omă avută, care nu 
e avisată a defrauda averea orașului, ba 
fiindă bogată și înoungiurată de rudenii 
cu stare, cari dispună de o avere până la 
o sută de mii, nu ar lu&ra în favorclă ora
șului, ci pentru rudenii etc. etc.

Vedl lume și te minuneză, ce politică 
și ce nedreptate strigătore la ceră a fostă 
în stare a face o comisiune de candidare 
cu președintele seu în frunte 1 Onâre D-lui 
Șelară, care s’a luptată singură pentru 
dreptatea și frățietatea, cu care vice-șpa- 
nulă îmbeta publiculu ascultătorii. Vice- 
șpanulă însu-șî provoca pe Ianza, ca să con
cureze, cjicendă, că elă singură este acela, 
care ar pute scote orașulă din noroiulă, în 
care a ajunsă, și că Ianza, ca Română, va 
sci împăca partidele, va face, ca să dispară 
disordinea din magistrată și discordia din 
orașă; și etă acelă vioe-șpanu, astădl, con
dusă de alții, î.șl calcă cuvântulă, tăgă- 
duesce totulă și se face a nu sci, că a făcută 
vre-o provocare.

Păzesee-mâ, Dâmne. de celă vicleană

cu tricolorulă maghiară, ca sâ agiteze în 
Blașiu pențru uniunea cu țâra ungurescă, 
că poporulă ar fi în rătăcire, că noi 
amă fi acei tineri și flamura nostră ar fi 
flamura uniunei.

Lămuriți astfelă, am ținută celoră ce 
ne amenințau o cuvântare, prin care s’au 
liniștita, și ni-au deschisă calea cătră 
cuartiră.

Faima răspândită a fostă adevărată, 
decâtă că d-lă Precupă n’a îndrăsnită a 
întră cu tricolorulă maghiară în Blașiu, ci 
nimicindu-lă în Sâncelă, s’au strecurată 
unulă câte unulă în oceanulă românescă.

Dela cuartiră amă pornita spre mă
năstire. Nu era vorbă’ să poți vedâ, ori să 
poți întâlni amici și cunoscuțl. Vedeamă 
numai, peste capetele omeniloră, mulțimea 
flamureloră românescl, purtătorii cărora vă- 
clend flamura nostră, făceau mișcări de sa
lutare și observamă, că se apropie de a 
nostră. In urmă, și după timpă îndelun
gată, ni s’au împreunată flamurele, ca și 
când s’ar îmbrățișa. Atunci a răsunată ună 
„vivatu, de gândeai, că se cutremură întregă 
pămentulă....

țVa urina). 

și de amiculă răutăciosă, căci de inimică 
mă păzescă eu.

Ondre D-lui B. Popovioiu, care chiă- 
mată în diua următdre, ca să subscrie pro- 
tocolulă, ca bărbată de încredere, n’a voită 
să mârgă, ceea ce însâmnă, că acesta nu 
a fostă alegere, ci o denumire formală, pe 
care kicsi Bânffy ar fi putut’o face de- 
acasă, fără a mat causa spese și ostenâlă.

Dixi.

scimic ejilo.J
20 Ianuarie.

Alegerea de preotu la biserica St. 
Nicolae din Brașov». Duminacă în 22 Ia
nuarie v. se va face alegerea de preotă la 
biserica St. Nicolae din loeă.

— o —
Institute pasteuriane îu armată. Br. 

Krieghammer, ministrulă comună de res- 
belă, a dată ună ordină, în urma căruia 
toți acei soldați din armata oomună, hon- 
vedime și glote, cari ar fi mușcațl de câni 
turbați, se fiă vindecat! în institute pasteu
riane speciale, înființate de-ooamdată numai 
în Viena și Pesta.

— o —
Numele elevilor» preparândiali din 

Gherla, oarl au părăsită institutulă română 
și au trecută la preparandia statului, suntă 
acestea: luliu Anderco, Mihailă Călușeriu, 
Ioană Oârcu, luliu Cooișiu, Gregoriu Do- 
bocană, Octaviană Dooi, Demetriu Har- 
șiană, Ales. Horea, Gavrilă Hordoanfl, De
metriu Irini, Dionisiu Popă Moldovană, 
Emiliu Petruca, Nicolau Popă, Baeiliu V. 
Popă, Pavelă Romană, luliu Șiuteu, Ioană 
Suhanyi și Teodoră Tarția. In totală 18 
inși. Cei doi tineri, cari n’au părăsită cur- 
sulă, suntă: Ioană Lessiu și Iustină Popă. 
Asupra acestui casă regretabilă și îngriji
torii de secesiune ni-amă esprimată deja 
părerea în numârulă de erl.

— o—
Iniperntulfi Wilhelm^ din incidentală 

morții mareșalului Canrobert, trimise gine
relui acetuia următorea depeșă: „Eu și 
garda mea deplângemă din totă inima 
mortea apărătorului erou dela St. Privat, 
oare tot-deuna ne-a împlută de adtnira- 
țiune“.

— o—
Mare nenorocire. O depeșă din Lon

dra anunță, că naia „Elbeu, care a plecată 
alaltăerl din Bretea, erl dimineță la 6 ore 
s’a cufundata în urma unei cioonirl. Pe 
naie au fostă 230 călători, dintre cari au 
putută fi mâcituițl numai 22, âr ceialalțl 
și-au aflată mortea între valuri.

—o —
Abdicarea principelui Ferdinandă. O 

telegramă din Belgradă aduce sensaționala 
soire, că unulă din miniștri plenipotențiari 
ai mariloră puteri din capitala serbâscă, pri- 
mesce cjduioh raporte dela ună diplomată 
din Sofia, cari spună, că principele Ferdi- 
nandă totă mai multă ajunge sub influența 
lui Zanoow. Principele se ocupă mereu cu 
plaDulă, de-a se apropia de Rusia, și dâcă 
acesta îi va garanta, că-lă va realege, 
atunci elă va abdice la trontl.

-o—
Soția ambasadorului japonezii din 

Viena, Hissa Ohyma, va treoe în curândă 
la legea catolică și va primi sacramentală 
botezului din mâna nunciului Agliardi.

— o—
Noulu comitetti alu societății „Ro- 

mânia Jună“ din Viena pe anulă adminis
trativă 1895, s’a constituită în următorulă 
modă: Presidentă: Drd. med. Ales. Vajda 
Voevodu; Vice-presidentă, Drd. med. Ionelă 
Capșa ; Secretară I.: stud. agr. Paulă Bog
dană ; Seoretară II.: stud. med. Nicolae 
Baoinschi; Cassară; stud. med. Ales. Cră- 
oiunescu; Controloră: stud. tech. Teofilă 
PopovicI; Bibliotecară și economă: stud, 
silvanistu George Serbu. Spre orientare 
anunțămă, că localitățile acestei societăți 
din 1 Faură se află: IX Lazarethgasse 
Nr. 26.

—o -
Baiu în Beiușu. La 16 Februarie 

n. o. Gasina Română din Beiușă va aran- 
1 gia ună bală în favorulă bibliotecei sale. 
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Intrarea: Pentru persănă: 1 fl., pentru fa
milii, după placă. Inceputulă la 8 ore sera. 
Ofertele marinimose și suprasolvirile se 
voră chita pe cale cjiaristică.

5. O specialitate austriacă. Pațiențilcrii de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Milo 

■ca unu medicamentă deja aprobată și fdrte bună 
pentru diges‘iune. 1 Cutie I fl. Se pote căpăta 
-dilnică prin pstă del» farmacistulu A. Moli, li- 
ferantii ală curții imp, și r, din Viena, Tuchlauben 
'9. In farmaciile din provincii să se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provedute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Dictatura în Elsația-Lotaringia.
— Din parlamentată germană. —

Parlamentulil din Berlină a desbătută 
în ședința dela 30 Ianuarie propunerea lui 
Alter și soți de-a se ridica dictatura din 
Elsația-Lotaringia.

Luândă cuventulă prințulă Hohenlohe 
cancelarulă imperiului a disă, că legea din 
10 Septemvre 1871 s’a adusă în nisce îm
prejurări, când în multe părți domniau cu- 
trente dușmănose Germaniei. Astădl însă 
paragrafulă pentru dictatură n’are decâtă 
însemnătate teoretică. Poporațiunea din Elsa
ția-Lotaringia e munoitore, e fidelă și res
pectă legea și religia. Ou tote acestea n’ar 
fi consultă a sista paragrafulă pentru dic
tatură. Guvernulă din numitele provincii 
are lipsă de siguranță fată de agitațiunile 
din afară. Pe lângă acesta trebue se mai 
accentueză, că guvernulă francesă totdeuna 
s’a purtată corectă și leală. Acesta însă nu 
însemnă, că Francesii n’ar dori să incorpo
reze aceste provincii erășl la Francia. In pri
vința acesta paragrafulă despre dictatură 
dă garanții. Cancelarulă concede, că legea 
acesta face încât-va impresiune chinuitore. 
Elsația-Lotaringia însă numai atunci pote 
fi egală cu Germaina și celelalte părți ale 
ei, decă vomă fi asigurați contra influen- 
țeloră străine. Pănă atunci deră legea tre- 
bue susținută. Din causa acăsta cere, să nu 
se primescă propunerea lui Auer și soți.

Gubir dise, oă dăcă în provincii s’ar 
face mulțiămire, atunci ar înceta și influen
țele streine.

Puttkamer, secretară de stată, respin
ge aceste cuvinte și declară, că agitațiunea 
fiancesă, spriginită și apărată de agitația 
din Elsația-Loatringia, este sulă în corpulă 
germană. In Francia snntă 47 societăți, 
cari promoveză emigrarea din Germania și 
și-au pusă de problemă a susțină la supra
față cestiunea elsaso-lotaringiană. In nici 
•o parte a Germaniei nu se scrie mai cute- 
zătoră, decâtă în Elsația-Lotaringia.

Lieber declară, că partida centrului va 
vota propunerea de sistare a dictaturei.

NumerulQ festivii alu „Transilvaniei1*.

Numărulă festivă ală „Transilvaniei “ 
•edată cu ocasiunea jubileului său de 22 ani, 
a apărută acum în tipografia archidiece- 
sană piu Sibiiu; este ună volumă elegantă, 
tipărită pe hârtiă de luxă, fiă-care pagină 
e înoadrată in linii roșii, învălitorea de-a- 
semenea e fdrte frumosă. Editoră e Comi- 
-tetulă Asociațiunei, er redactoră Z. Boiu. 
In textă se află portretele răposați ai 
președințiloră Asociațiunei și ale redacto- 
riloră eșițl din vieță. Cupriusulă este ur- 
mătorulă: „Transilvania" la jubileulă de 
25 ani, poesiă de Zahariă Boiu; Trei de- 
•cenii din vieța Asociațiunei, de Z. Boiu. 
(In oursulă acestui interesantă tractată se 
află portretele președințiloră în următorea 
■ordine: Andreiu Baronă de Șaguna, Baronă 
Vasiliu Ladislau Popă, Timoteiu Cipariu, 
Iacobă Bologa și George Barițiu.) Urmeză 
ună tractată întitulată: lubileulă „Transil
vaniei", în care e intercalată portretulă fos
tului redactoră Ioană Popescu. După asta 
sub titlulă „Din darurile c|9ei“ urmăză o 
seriă de aforisme alese, între cari la loculă 
primă una a Escelenței Sale Metropolitului 
Mironit Romanulă, alta a Escelenței Sale 
Metropolitului Victoră Mihălyi, apoi ale 
episcopiloră Mețianu dela Aradă și Popea 
dela Caransebdșă, a președintelui Asocia
țiunei 1. M. Moldovanu etc., cu totulă vre-o 
-.21 de aforisme.

Urmezi: O voce la fondulă de teatru 

română, de Dr. Iiarionă Pușcariu; Resuuetă 
din Maramureșă, de Titu 'Budă, vicariulă 
Maramureșului; Observări și propuneri, de 
Iosifă Sterca Șuluțiu, membru fundatoră; 
Dorulă meu, de Alexandru Romană; înce
puturile teatrului română, de Dr. Gregoriu 
Silași; Cultură și caracteră, de Liviu Le- 
meny (Săliște); Lupta în universă, de D. 
R. Cordescu; Ne lipsesce ună centru lite- 
raru-sciințifică, de Dr. G. Vuia; Earna în 
Codru (schiță de pe natură), de Ieronimă 
G. Barițiu ; Aură și feră, de Dr. Georgiu 
Popa; Șcbla vieții, de Dr. P. Spână; Pică
turi în mare, de Dr. V. Saftu; Spicuiri din 
istoria școlei civile de fete cu internată a 
Asociațiunei, de I. Popoviciu.

In fine urmăză o încheiare din partea 
Redacțiunei. Dintre tractatele înșirate aci, 
unele mai alesă suntă de totă interesulă. 
Atragemă atențiunea publicului română 
asupra acestui numără festivă ală organului 
Asociațiunei nostre.

Societatea academică „România Jună“.

Din raportulfi anuală ală Socie
tății academice „România jună11 din 
Viena, publicămu următorea parte 
generală, ce-o aflămă în fruntea; ra
portului :

Două-decI și patru ani trecură, de 
oâud societățile deja esistânde „România" 
și „Societatea literară sciențifică", după 
multe conferențe și desbaterl s’au unită în 
o singură societate, sub ună drapelă și o 
devisă.

Cultura, lumina și solidaritatea, prin
cipiile conducătore ale secolului de adl, 
însușite și primite de fiă-care poporă con- 
sciu de sine, îșl avură influința, efectulă 
și asupra națiunei nostre române, națiune 
tinără, de abia scăpată din odiosele lan
țuri ale despotismului și ale negrei întu
necimi.

Era și naturală, căci liberă fiindă po- 
porulă română, aședatu pe trâptă egală cu 
celelalte națiuni, avea dorulă, ba chiar și 
dreptulă a se cultiva. — Studenții români, 
fiii unei națiuni, care tinde spre lumină și 
cultură, adevărata armă de a-țl câștiga sim
patii și respectă, recunoscendă acestă mare 
adevără și purtândă în peptulă loră dorulă 
de a se cultiva, uniră societățile, întemeiară 
ună singură foculară, care avea să-și îm
partă racjele căldurose cu o putere mai in
tensivă, ca mai înainte.

Pentru tinerii români, conduși în ca
pitala monarchiei, totă de acelă doră de a 
se cultiva este „România Jună" acestă fo- 
cularu. — „România Jună" a fostă și este 
menită, de a atrage la sînulă ei pe toți 
studenții români, cari petrecă în Viena.

Acestă foculară culturală națională 
ne dă ocasiune de a-i absorbs racjele bine- 
făcătore.

Multoră tineri le-a servită „România 
Jună" de mamă, învățându-i limba maternă.

„România Jună" este pentru noi școla, 
unde ni-se întăresce caracterulă, aci ne 
putemă pregăti pentru viitorulă, ce ne aș
teptă, spre a pute păși cândva ca totă 
ațâți atleți și sprijinitori ai adevăratei cul
turi naționale.

Acesta e adeveratulă scopă ală so- 
oietății ndstre „România Jună", care scopu 
e și motivulă, ce-a îndemnată pe mulții 
sprijinitori ai noștri, de nu ne-au detrasă 
marinimosulă loră concursă morală și ma
terială, chiar pănă și în presentă.

Noi avemă datorința de a-i păstra nu 
numai bunulă nume de care se bucură, 
dăr a o și sprijini întru ajungerea nobi
lului ei scopă.

Puțini, câți suntemă, ne-amă și nisuită 
întru acolo, ca să corespundemă mărețului 
scopă și să-i ridicămă prestigiulă.

In liniamente generale vomă arăta 
activitatea nostră în anulă espirată.

Cumplită amărăciune ne cuprinde, oând 
pe lângă modestele nostre fapte, venimă a 
releva evenimente de cele mai triste.

Cruda sorte și anulă acesta ne-a cer
cată, răpindă din mijloculă nostru pe doi 
iubiți colegi: pe de toți stimatulă Dr. Va- 
leriu Telescu, caracterulă firmă și curată, 
cu sentimente adevărată românescl, și pe 

tinârulă, der zelosulă membru Isidoră 
Tarnavsohi.

Societatea și acum șl-a împlinită sacra 
datoriă, esprimândă familiiloră răpausațiloră 
adencă simțitele sale regrete și condolân- 
du-le, a depusă cununi de flori pe sicriele 
defuncțiloră.

Fie asigurate onorabilele familii, că 
„România Jună" le va păstra o memoriă 
eternă.

De asemenea societatea nostră, cu ocasia 
oelebrărei parastasului în memoria Baro
nului Vasilco, fostulă președinte ală socie
tății nostre, în urma unei hotărîrl luate în 
ședință, a fostă representată prin ună 
membru din comitetă, depunendă în locă 
de cunună, la espresa dorință a familiei, 
suma de 20 fl. la societatea „Școla Ro
mână" pentru scopuri filantropice.

Deosebită onore are societatea nostră, 
când pentru diferite merite față cu ea, are 
ocasiunea de a denumi membrii onorari și 
emeritațl. Astfelă în adunarea generală din 
1893, societatea a denumită de membru 
onorară pe d-lă Aurelă C. PopovicI, dr pe 
d-nii Dr. Aurelă Ciatu și Dr. Erast Taran- 
gulă de membri emeritațl

O direcțiune principală a „Româuiei 
June" a fostă în anulă acesta: promovarea 
legăturiloră amicale cu societățile studen- 
țescl din locă. Putemă fi mândri, că sun
temă stimați de tote societățile și corpo- 
rațiunile străine. Legătură deosebită ami
cală ni-a succesă să susținemă cu frații 
noștri de suferință, fiii poporului din nor- 
dulă Ungariei, eu membrii societății „Ta- 
trană". Fie asigurată on, societate „Tatran", 
că și de aci încolo îi vomă păstra ace
leași simpatii și respecte, ca și pănă acum.

Pe terenulă literară n’amă desolvată 
atâtă câtă să recere. După ce însă fiă-care 
este ocupată și cu ale sale, este încât-va 
de scusată. Să sperămu îusă, că anulă vi- 
itoră va fi mai mănosă.

De biblioteca societății ne-amă îngri- 
gitu și anulă acesta, spesândă spre scopulă 
acesta o sumă destulă de frumdsă, relativă 
cu modestele nostre puteri.

Mobilele societății au fostă supuse 
unei definitive renovări, așa încâtă cores
pundă împregiurăriloră de adl ale socie
tății.

Cu o deosăbită mulțumită și recunos- 
cință suntemă datori membrului nostru 
onorară d-lui profesoră Nicolae Teclu, pen
tru nobilulă său concursă pe terenulă so
cială. Prin prelegerea chemică împreunată 
cu esperimente, a dată ună implusă vieței 
sociale românesc! din Viena. Primdscă d-lă 
profesoră N. Teolu și pe acesta cale viile 
ndstre mulțumiri și fiă asigurată de deosebita 
nostră stimă și recunoscință, ce i-o păs- 
trămă. Să sperămă, că esemplulă datu de 
d-lă profesoră Teclu îlă voră urma și alții.

Conformă usului de pănă acum, și 
anulă acesta s’a serbată aniversarea a 
XXIV prin ședință festivă, la care au 
luată parte mai rnulțl don ni ai coloniei 
române din locă.

ț)iua memorabilă de 3/15. Maiu s’a 
serbată prin o esoursiune în frumosele im- 
pregiuriml ale Vienei.

Avendă anulă acesta mari spese cu 
biblioteca și economatulă, societatea a ofe
rită membriloră săi numai modeste ajutore 
materiale. Ună membru a avută locuința 
liberă la societate în decursulă anului, er 
2 membrii au primită împreună 35 fl. aju
toră. ,

Ceea ce am făcută în direcțiunea a- 
cesta, amă putută împlini numai și numai cu 
ajutorulă publicului română și ală amioi- 
loră societății nostre. O plăcută datorință 
ne înplinimă, când și pe calea acâsta ve
nimă a ne esprima sincera nostră mulțu
mită tuturoră binefăcătoriloră noștri.

Sciri telegrafice.
Parisii, 1 Februarie. In cameră 

combate radicalulu Hubbard credi- 
tulă de 20'000 franci pentru serbă
rile funebre ale lui Canrobert.

Ribot pretinde desbatere secretă.
Hubbard voiesce se vorbescă der 

e împedecată de centru.

Lavy învinuesce pe Canrobert 
pentru ținuta lui cu ocasiunea lo- 
viturei de statu.

Lelierisse justifică procederea lui 
Canrobert, între strigăte de protes
tare din stânga.

Brisson cjice, că soldatulu se nu 
asculte de porunci, cari stau în con- 
trarietate cu constituția.

Mare aprobare în stânga.
După diferite scene sgomotbse 

credit.ultt se primesce cu 288 con
tra 152 voturi.

In senat-u s’a primită atâta cre- 
ditulă de mai susu, câtă și legea 
privitdre Ia amnestiă.

Sofia, 1 Februarie. Amicii lui 
Stambulow l’au candidată pe acesta 
pentru cerculu vacntu din Tîrnova.

Rotterdam, 1 Februarie. Minis- 
teriulă de marină ordonă deținerea 
căpitanului vaporului „Crathi", care 
a causatQ perirea corăbiei „Elba".

DIVERSE;
O catastrofă în Persia. Ună spăi- 

mântătoră cutremură de pămentă a avută 
locă la Kuchan pe la 12 cesurl din <ji. 
Cutremurulă a tinută trei minute. Totă 
orașulă e o grămadă de ruine. Se spune, 
că o mulțime de persone au pierită, 600 
au fostă îngropate sub zidurile giamiei și 
alte 600 au pierită în diferitele stabilimente 
de băi. Oei cari au scăpată n’au avută 
timpă de trei dile apă și de mâncare. Fi
rele telegrafice fiindă rupte, n’au avută 
cum să ceră ajutore. Suferințele rănițiloră 
au fostă teribile, și mulțl au pierită din 
lipsa de ajutoră. Totulă e în ruină. Dela 
5, sguduiturile suntă colnice. La 12 curentă 
pe la cașurile 6 sera se produse o sgudui- 
tură puternică, urmată de alte trei cam la 
cesu și patru cesurl intervală. Locuitorii 
spăimântațl stau grupați sub cerulă liberă. 
Frigulă e puternică, și lipsesce ajutorulă 
medicală. Doctorii ruși din Askabad au 
plecată să ajute victimele catastrofei.

lâierH tură.

In tipografia română a diecesei Ara
dului a apărută : Compendiu de geografia 
universală, elaborată în usulă preparandii- 
loră și a scdleloră medie, cu 20 figuri ori
ginali intercalate în textă, de Teodoră 
Ceontea, profesoră preparandială. Fdițiunea 
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 opă. 
Prețulă unui esemplară 1 fl. 50 cr.

*

A apărută Nr. 2 din anulă ală doilea 
ală revistei ilustrate „Yatra", cu următo- 
rulă sumară: Hanulă cioriloră, de lonă 
Slavici; Lupulă și corbulă, de V. D. Păună; 
O familiă domnescă în esilă, de Neculai 
Iorga; Vorba ăluia, de C. Coșbucă; Pră
vălia pisicei, de După Balzacă; Ninge, de 
Gr. Vasiliu; Flașnetarulă, de St. Basara- 
beanu; Dări de sâmă: Temniță și esilă 
de Z. Arbore, de Sergiu B.; Mora din vale, 
două surori etc. de I. Rusu-Șirianu, de Pro- 
pertiu; Felă de felă, de «,**. Ilustrațiile: 
întâia sărutare; Luptă pentru esistență; 
Mântuită; Ună balonă în curtea mănăstirii J 
Secrete; Plimbarea nocturnă a unei ca
dâne ; La pândă. *

In editura tipografiei „Aurora" A. 
Todorană din Gherla a apărută o frumosă 
colecțiune de poesii, intitulată Buchetulu, 
oulese de Ionii Popă Reteganulă. Conține 
vre-o 82 de poesii din cele mai alese. Pre
țuia' 25 cr.

*

In Institutulă de editură Raliau și 
Ignat Samitca din Craiova, a apărută: Iubita, 
romană, de cunoscutulă scriitoră Traianu 
Demetrescu- Formată estetică de 140 pag., 
țipară curată și hârtiă fină. Costă ună 
esemplară 2 lei.

*
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„Călindarulu plugarului pentru anulă | 
1895“, a apăruta în tipografia „A. Mure- 
șianuu din Brașovă, continuă de-a fi forte 
căutata și căldurosă primita din partea pu
blicului. Doritorii dea avă acesta călindara 
să grăbescă a și-la procura pană mai avema 
esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
cheltuelilcra, abonenții „Gazetei11 și-la vora 
pute procura mai ușora, trimițândb prețuia 
„Calindarului“ de-odată cu reînoirea aboi 
namentului. Prețuia este 25 cr., la carlma- 
suntă a-se adauge 5 cr. pentru trimiterea 
cu posta. De ven4are și la librăria I. E. 
Țeranu în Oravița.

Convocare.

M'ias’SMsi Sa bui8*s»a din U'sarea 
Dm 1 Ianuaire 1895.

Beata ung. de aură 4% . -
Renta de coi one nng. 4% 
boipr. căii, fer, ung. în aură 41/2°/o 
I.ripr. căii. fer. ung. in argint 41/2°/o 
Oblig. căii, fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurala ungare 
Bonuri rurale oroate-siavoue .
iw.prum. ung. ou premii . .
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin 
il-enta de hârtie austir. , . .
Renta de argint austr. 
Renta de aur austr....................
Napcleoudorl ...... 
Mărci imp. ger. ..... 
London, (lire sterlinge). . . ,
Rente de oorone misir. .

125.10
99.20

129.-
103.60
125.75
98.25
97.75 

160. -
145.50 
100.65
100.75
125.50

9.86
60.75

124.10
101 95

In urma îndrumării Onoratului 
tribunală reg. din Brașovu, datatii 
din 15 Ianuarie a. c. Nr. 122—1895, 
acționarii institutului de credită și 
economii „PARSIMONlA11 din Bran 
simtă invitați a se presenta în mo
dulă prescrisă de legea comercială,

la adunarea constituantă, 
ce se va ține Mercur! în 20 Februarie 
a. c. st. n. la 2 ore p. m. în localulu 
„Parsimoniei11 din Branu, pentru rec
tificarea și întregirea statuteloră din 
5 Decembre 1894.

Brană, in 30 Ianuarie 1895.
I, Cav. de Pușcariu, George Babeș, 
presidentulă societăți

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

marea fabrică de argintăriă s’a Vâdnto necesitată să dăruiescă întregulă ei de
posits în schimbulu unei râsplate mici pentru muncă.

sunt împuternicită se îndeplinescă acestă mandată.
prin urmare ori cui, următdrele obiecte pentru 

mica sumă de fi. 6.00 și adecă:
cu lamă

CursuHu ipte^eî Htrasoww.
Din 2 Ianuarie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.74 Vând 9.79
Argint român. Cump. 9.6o Vând. 9.70
Napoleon-d’orI Cump. 9.82 Vend. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rnsesol Cump. 132.— Vend.
Mărci germane Cump. 60.15 Vend. —.—
Soris. fonc. Albina o°/o 100.75 Vend. 101.75
Lire turcesol Cump. 11.15 Vend.

Proprietar!!: Ob*. Ăawei Rfiaare^iianM. 
Refiaciortt responsabilii: fâ^egsBriM iffiasoFii
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Cine vrea se bea 
V’nt bunt și eftin, 

se și’l procure din 
casa Nr. 48 strada Porți 

la LHb’b'56
Litru Savignon fin

55

1
1
1
1

59

95

Leânyka
Vin din 1892
Vin clin 1893

596,6—10

9?

99

70
50
40
30

cr.
55

95

99

J

■ia
W
X

Nr. 923/95

PUBLICAȚIEI
Deore-ce numai o mică parte 

dintre comereianțiî din locă au ur
inată publicațiunei din 21 Decemvre 
1894 Nr. 15345, de aceea se provocă 
acei comercianți din nou de a as- 
cerne conspectele asupra personalului 
propriu cu atâtu mai multă pană în 
5 Februarie a. c., de6re-ce la casă 
contrară intreiăsarea acesta se va 
pedepsi cu câte o pedepsă de 5 fl.

Brașovii, 25 Ianuarie 1895.

612,1—2 Magistratuiu orășenescu.

1

2

6
2
1
1

lingură de arginta pentru lapte 
patentă americană,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patenta americana,

cesel Victoria englesescî, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharniță,

44 bucăți la unii looă.

Eu trimită:
cuțite fine de masă 

veritabilă englesă, 
furculițe de argintă patentă 

americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă ame

ricană,
lingurițe de argintă pentru ca

fea patentă amer cană,
lingură de argintă pentru supă 

patentă americană,
Tdte cele 44 de obiecte susă amintite au costată mai înainte fl. 40 

și acum se potă cumpăra pe prețuia bagatelă de fl. 6.30. Argintulă pa
tentă americană este ună metalu albă, care îșl păstreză colorea argin
tului 25 de am, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nai e O șaB’Iataaiîă, 
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marfa îi 
trimită banii înapoi, nimenea însă să nn trecă cu vederea ocasiunea 
acesta favorabilă de-așl procura acestă garnitură pomposă, care cu de- 
ssebire se potrivesce pentru

dar de nuntă șî în ori ce gospodărie.
numai 9a

A. HIRSCHBERG-s
Haupt-Agentur der vereinigter amerik. 

Patent-Silber-waarenfabriken.
W1EN, TI., Rembraudtstrasse 19. 

cu rambursă poștală său cu trimiterea

Pentru ocuparea postului vacantii 
de comisarii de poliție cu ună salară 
anuală de 600 fi. și 150 fi. bani de 
locuință, respective pentru ocuparea 
posturiloră oiășenescî de 
de venită din acestă 
tualminte vacante, 
acestă concursă.

Reflectanțil au 
petițiunile înstiuite 
puncjetoră pană în 15 Februarie a. c. 

4a prâncju 1 6ra acestui magistrată.
Brașovă, 25 Ianuarie. 1895.

613 1-3. Magistratul orășenescu.

servițiu
incidență even-
96 escne prin

Telephon 
Hr. 7114.

Sa trimite numai
înainte a sumei. Prafulă de curățită aoeste obiecte 10 cr. 
Veritabilii numai cu marca.

Estoasîî dina scris®s*î9e
Vila Lhota, (Boemiai 7 Ian. 1895 
forte mulțămitu cu tacâmurile tri-

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

Pe adresa Bodnar, am comandat 41 cuțite 
și furculițe, suntb 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 mulțămitii, a făcuta mare sensație, prin 
ieftinătate și bunătate. A. Havelt.

Suntă f '
mise. SuntU solide, frumose și eftine.

de reeimescințfo;
Gross Bistritz (lângă Roznau),

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

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

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

Helena Rogic. 
De^oviec, 30 Dec. 1894. 

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

caporal de gendarmerie.

pe

de 
în

ași așterne 
modă cores-

599,1- 6.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 

5 cr. se pot* cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu și în 
tutungeria I. Gross.

i

* >
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Prafurile-Seidlitz aie iui Moli
Veritabile numai, «Secă fiăeare cutia este pi-ove«|ută eu murea de 

aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectulă de lecuire durabilă alu Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățiloru celorft mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceiloră și acrelei la sto- 
machă, constipajiunei cronice, suferinței de ficatu, congestiunei de sânge, haemorhoideloră și 
a celoră mai diferite băle femeescî a luată acestă medicamentă de casă o răspândire, co 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețuld unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecătorescă.

și sare a lui ftlloll. 
mimQi decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și VCrildUliU Imffidl, plumbulu lui A. Moli.

Franzbranntwein-uld și sarea este forte bine cunoscută ca unu remediu poporală 
deosebire prin trasă (frotată) alină durerile de șoldină și reumatismii și a altoră urmări 
răcelă. Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.

s!e gură-SaBâcyl a Im Ml.
(Pe basa de natron Acid-salicilicr)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ori-ce etate și 
adulți, asigureză ; cestă apă de gură conservarea sănetdsă și mai departe a dințiloră. Pre- 
Julil sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

de

Trimiterea priwei|»aîă prin
Faa-Msacistniiî A. 11*EJL,

c, și r. ftirnisoru alu cnrții imperiale Vieua, TnchlanliBii 9
Comande din provinciă se efectueză yilnicQ prin rambursa poștală.

La deposite se se ceră anumită preparatele provedute cu iscălitura și marca 
aperare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașovu: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și 
Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartler, Fritz 

îberger. 5_52

cu

cu 
de

A. Mureșianu Terg-wlia Isaiatai I¥r. 3®.
Acest* stabiliment* este provedut* cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind* bine asortat* cu tot* 
felul* de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus* în posițiune de 
comande cu promptitudine

IMPRIMATE ARTISTICE
în aurU, argintU și colori.CĂRȚI DE SCIINȚĂ,

LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

O

/R5 
vk T''

BILETE DE” VISITĂ
DEFERITE FORMATE.

a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri 

STZ---^nSTI!Tj“^e±.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori.

QowveA/te-, in Iotă măvimea-
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ST-A.TTTTE.

FOI pWodice.

PROGBAltE_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREPI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

se primesc* în biurouS*
tipografiei, Brașov* Târgul* Inului Nr. 30, eta- 
giuîu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugăm* a le adresa la

Tipografia A. MUEEȘIANU, Brașov*. 
WM»
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fl 
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


