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„Partida catolică11 și naționalitățile.
Brașovu, 26 Ianuarie v. 1895

S’a făcutu multu svonfi cu pre
tinsa direcțiune amicabilă naționali- 
tăț.ilorfi a nouei „partide poporale" 
maghiare, ceea ce nu puțină a con
tribuită a potența ura celoru din 
tabăra lui Tisza-Wekerle în contra 
„reacțiunei clericale-feudale“, cum o 
numescă ei. I se impută „partidei 
poporale" maghiare ca o notă deo
sebită de nepatriotismă, că coche- 
teză cu naționalitățile.

Acăsta înse privesce pe adver
sarii maghiari ai partidei amintite. 
Pe noi naționaliștii nemaghiari ne 
intereseză atitudinea nouei „partide 
poporale" în cestiunea naționalități- 
loră din altă punctă de vedere dia- 
metrulu opusă aceluia, pe care stau 
celelalte partide maghiare.

Este de prisosii a mai accentua 
că națiunile nemaghiare potă privi 
numai cu simpatiă la ori ce mișcare 
s’ar produce în sînulă maghiarimei 
în favorea loru și a drepturiloru lorii. 
Astf’elă n’a putută face decâtă o 
bună impresiune asupră-le, când în 
Decemvre trecută marea adunare a 
catoliciloră unguri dela Alba-regală 
s’a abătută dela vechia pracsă și s’a 
folosită în moțiunea votata de ea 
de ună tonă mai amicabilă națio- 
nalitățiloră.

Der națiunile nemaghiare suntu 
pățite, nu mai dau nimicii pe vorbe 
căci prea multă au fostă amăgite și 
înșelate cu vorbe și promisiuni fru- 
mose. De aceea au primită ele și 
asigurările dela Alba-regală cu-o re- 
servă rece, ce așteptă ca vorbele se 
fiă traduse mai întâiu în fapte, ca 
se-șl câștige viață și valbre.

Și bine au făcută, că au fostă 
reservate, căci deja după două luni 
dela adunarea din Alba regală, ca
tolicii unguri au scăzută tare dia- 
pasonulă în cestiunea naționalită- 
țiloru.

Pe când moțiunea lorii dela 
Alba-regală vorbea numai de-o su- 
premațiă constituțională a Maghiari- 
loru și cerea echitate și dreptate față 
cu naționalitățile și ca drepturile 
loru să fiă cinstite și pretensiunile 
loru îndreptățite luate în conside- 
rațiă, aecentuându, că dăcă cine-va 
ține la limba sa maternă și promo- 
veză literatura și cultura ei, nu este 
patriotu mai rău ca Maghiarulîi, pe 
atunci programuliî definitivii, pe basa 
căruia s’a constituită, la finele lunei 
lui Ianuarie, partida catolică sub nu
mirea de „partidă poporală", face de
pendentă considerarea pretensiuni- 
lorii naționalitățiloru dela unitatea 
statului maghiarii și dela caracte
rul^ său naționalii maghiarii, și ast- 
feltî admite echitatea și dreptatea 
pentru popărele nemaghiare numai 
întru câtă păte încăpă în cadrulii 
acelei unități și a caracterului ma
ghiarii alu statului. De limba și de 
cultura loru națională nici pomenire.

Când era deră să se traducă în 
faptă vorbele frumose dela Alba- 
regală prin stabilirea unui punctu 
în programulu nouei partide, care 
să conțină în adeverii ăre-carî garan
ții pentru libera desvoltare alimbei 
și a culturei naționalităților^ nema
ghiare, s’a redusu totă acțiunea ami
cabilă naționalităților!! a „partidei 
poporale" la o copiare a programu
lui ministrului-președinte Banffv.

Din to tu sgomotulu, ce s’a fă
cutu cu pretinsele „bune intențiunî" 
ale partidei catolice, a rămasă, prin 
urmare, numai asigurarea vagă și 
mai multă decâtă problematică, că 
acestă partidă „doresce să observe 
o atitudine pe deplină prevenitore 
față cu naționalitățde".

Fără de a mai vorbi de espe- 
riințele ce le-amu făcută dela 1867 
încoce cu Maghiarii de tbtă pănura. 
ajnnge să scimu ca și partida gro
fului și magnatului Ferdinand Zichy 
voiesce să dea statului unu „carac-

teră națională maghiară", pentru ca 
să fimfi în clară, că dorința de mai 
susă nu pote ave nici unu preță 
.reală și că nu este decâtă o trasă 
gălă, cleiu de vorbe dulci pentru a 
prinde paseri cu elă.

Trebue să facă în astfelă de 
împrejurări o impresiune fărte ciu
dată asupra fiă-cărui omă cu mintea 
sănătăsă, când cetesce în foia cleri
cală catolică „Magvar-Allam“ arti- 
cull, ca celă publicată într’unulu din 
numerii ei ultimi sub titlulă „par
tida poporală și Românii".

In acestă articulu se face lauda 
„partidei poporale" și a intențiuni- 
loru ei „generose" față cu Românii 
și cu celelalte naționalități nema
ghiare și se vorbesce de tăte, numai 
de aceea nu, ce păte întră în cad- 
rulă programului acestei partide.

Premise false, conclusiuni false.
Autorulu, care sub pseudoni- 

mulă „M. Agrippa" scrisese odată 
și o broșură, și care se mărturisesce 
ca Română — de sigură nu pentru 
a mări valărea articulului său — 
pornesce dela falsa premisă, că din 
programulu partidei poporale s’ar 
pute convinge naționalitățile nema
ghiare, că „în Ungaria propriă esistă 
o direcțiune prin a căreia lățire și 
întărire ele ară pute să-și realiseze 
totă, la ce le îndreptățesce legea 
fir ei și a patriei".

Conclusiunea este, ca „partida 
poporală" să se organiseze și printre 
naționalități.

Acesta e esența și scopulă, ce
lelalte suntă numai cleiu pentru a 
prinde cu elă pe cei creduli.

Numărulă acestora din norocire 
însă a dispărută aprdpe cu totulă 
în cele trei decenii din urmă, și la 
acesta a contribuită nu numai șovi- 
nismulă calviniloră, ci și ală catolici- 
k ră unguri!

Adunarea alegetoriloru români din cer- 
culu Șimleului-Silvaniei.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans)

Șhnlenlu-Silvaiiiei, 3 Febr. 1895,

Onorată Iledacțiune! In urma schim- 
băriloră din urmă dela guvernă, devenindă 
vacantă cerculă electorală ală Șimleului 
Silvaniei și candidândă de nou în acestă 
cercă ministrulă președinte br. Desideriu 
Banffy, presidentulă clubului electorală d-lă 
advocată Simeonă Orosă a convocată pe 
alegătorii români din acestă cercă la o adu
nare, ce s’a ținută în 1 Februarie n. în sala 
teatrului orășenescă.

Adunarea acâsta a fostă forte moti
vată, mai alesă, că alegătorii români erau 
și suntă conscii de atitudinea dușmănosă 
și tratamentulă barbară cu care actualulă 
ministru-președinte ungurescă a guvernată 
comitatele Solnocă-Dobeca și Bistrița-Nă- 
săudă, prin urmare trebuiau se ia față de 
candidatura lui posițiă hotărîtă. Apoi scundă 
noi Românii din acestă cercă, că Bânffy 
și organele lui subalterne voră desvolta 
totă zelulă, ca să zapăcăscă pe alegătorii 
români, și să-i îndemne prin totă feliulă 
de promisiuni vage a vota pentru faimo- 
sulă pașă dela Bistriță, nu puteamă sta ne
păsători la acesta și trebuia, ba eram da
tori chiar, a ne marca posițiunea nostră 
față de alegerea din acestă cercă, ca să 
nu pdtă 4ke guvernanții din Peșta: etă, 
că Românii au votată pentru ministrulă- 
președinte, prin urmare ei suntă mulț.ămițl 
cu actualele stări de lucruri.

Cu bucuriă vă aducă deră la cunos- 
cință, că alegătorii români s’au și presen- 
tată în numără fbrte frumosă la adunarea 
din 1 Februarie. Au participată peste 500 
de alegatori.

In urma unui morbă, d-lă președinte 
ală clubului electorală neputendă participa 
la aduuare, a fostă aclamată de președinte 
ad boc d-lă preotă din Hidigă Augustinii 
Vicașiu, ăr de secretară d-lă preotă din 
PorțI Gr. Podinu. Președintele marcândă în 
scurte cuvinte scopulă adunărei, dedări 
adunarea de deschisă.

i< oiletonulD „GAZ. TRANS.“ Der n’a fostă așa! Când am putută 
pătrunde prin desimea negurei, spre cea 
mai mare surprindere am vădută, că mă 
aflu de-âsupra satului Ș(eușia). Vădendă 
acâsta n’am voită să întru în sată, ca să 
nu se lățescă vorba, că mă aflu acolo. Am 
luată deci altă direcțiune cu scopă de-a 
ajunge la locuința baciului în a cărui stână 
am fostă, căci nevasta lui fiindă din Ch(i- 
rileu) printr’ensa puteam scirici câte ceva 
de-acasă.

Târcjiu după amiadl am ajunsă la lo
cuința, ce sta singură între colinele, cari 
adl se vădă binișoră împopulate. Ne-avendă 
curagiulă de-a întră dintr’odată în casă, 
am întrată în grajdulă de bârne, ce se afla 
în depărtare bunișoră de casă. Mulțimea 
câniloră au făcută numai decâtă cunoscută 
stăpâniloră casei presența unui streină.

Precum am dorită, eșise afară tocmai 
nevasta baciului. Ivindu-me în ușa grajdu
lui și vădendu-me cu lancea, ea n’a cute
zată se se apropiă de mine, că pănă atunci 
Românii nu începuseră a-șl face lănci. 
După ce însă m’a cunoscută de pe voce, 
ea a liniștită cânii și m’a invitată în casă, 
asigurându-mă, că. totă diua nu s’a arătată

sufletu de orna în apropierea locuinței loră; 
— prin urmare nici despre starea lucruri- 
loră din Ch(irileu) nu scia nimica, decâtă 
câ audise și ea adi dimineță sunândă dobele.

După ce mi-am stâmpăratu fomea cu 
o bucată de pâne și cu una de cașă, n’a- 
veam altă dorire, decâtă se vină noptea— 
înse noptea nu venia! Câtă am rătăcită 
pe cele dâlurl deșerte, mi-s’a părută că 
fuge timpulă, acum însă mi-se părea, că 
ședă aici de-o lună. Ml-ar fi plăcută să 
dormă, der în casă nu cutezam a mă culca, 
cu tote că mama păcurarului mereu ’ml 
da asigurări se fiu liniștită, că ea va pândi 
afară pănă voiu durmi și eu și ori ce ar 
observa bănuitoră, ’ml va face cunoscută, 
ca se mă depărteză.

Am eșită deră din casă, am întrată 
în grajdă și m’am urcată în podulă lui, 
însă somnulă nu m’a prinsă nici aici, ba 
eram cu multă mai neodihnită,, căci, ne- 
putendă vedea nici într’o parte, de câte- 
orl audiam lătratulă unui câne, tot-deuna 
cugetam, că vină soldați se mă prindă. Ce 
bucurosă ași fi eșită la largulă, der ploia 
curgea în torențl, de gândeai, că e pedepsa 
lui Dumnedeu.

XIK. EteiMtoreerea acasă.

(Reproducerea oprită.)

Dîn araiî 1848—49.
Memorii, de Vasilie Mfoldovanît.

(14) lUrmare).

Spre tomna dilele stânei sunt numărate. 
După ce înceteză mulsulă oiloră, stâna seu 
se strămută la locuința baciului, seu este 
părăsită. Tocmai așa era cu asilulă meu, 
care fiindă într’o stare forte de compăti
mită, ploia pătrundea înăuntru și mă uda 
mai rău încă decâtă afară, er mirosulă dela 
paiele afumate nu-lă puteam suferi.

După-ce nu se arătau semne de-a în
ceta ploia, care curgea în torențl, mi-am 
părăsită asilulă și mi-am îndreptată pașii 
în direcțiune opusă de sătulă de care mă 
depărtasem. Timpulă înaintase binișoră, și 
eu încă totă mergeam fără a sci unde și 
încătrău. Intr’ună târdiu audă lătratulă câ- 
niloru. Ei bine! îmi gândeam, aici va fi 
păcurarulă cu turma, și elă de sigură va 
avă ceva în straiță, ca să-mi stîmpără fomea, 
ce-o simțiam din ce în ce mai tare.

După așteptare torturătore de o oră 
și jumătate, am vădută că începe a se în
tuneca, am auclită, că turma cu mai multe 
clopote se așadă în jurulă casei. Acum pu
tui să iesă și eu din asilulă meu, care mă 
scutea de ploie, nu însă și de temerea 
forte întemeiată de a pută căde prinsă. 
Am întrată în casă, unde se pusese cina. 
Căsenii au mâncată mămăligă cu brânză, 
m’au îmbiată cu dragă inimă și pe mine, 
der nu-mi veni apetitulă, că eram cu gân- 
dulă totă acasă, la fratele meu, la bă- 
trânulă meu tată, și peste măsură mă tor
tura ideia, că sătenii suferă pentru mine.

— Mă ducă! diseiu cătră cei de față, 
trecu Mureșulă și trebue să întelnescă eu 
ună omă, care să-mi spună, ce s’a întâm
plată în diua de astăcfi.

— Bine ! clise păcurarulă. Dute, plecă 
și eu te voiu pădi pănă te vei întorce. 
Er de s’ar întâmpla să adormă, atunci dela 
pisculă acela, care-i ală treilea dela casa 
nostră, să nu vii încoce pănă vei fluera de 
trei ori, ca eu să-ți potă eși înainte să te 
apără de câni, că altmintrelea te tragă 
josă și te prăpădescu.
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După acesta ia ouventulă d-lă advo
cată Dr. Cassiu Maniu. D-sa dezvoltă prin 
cuvinte clare și convingătore esența luptei 
nostre naționale și necesitatea de a țină 
strînsO la programulfl din 1881. Cu vii co
lori și în termini elocuențl arătă suferințele 
națiunei române și resultatele la cari vomă 
ajunge, dăcă vomă persevera în lupta po
litică. Aflându-ne în ajunulO alegerei de 
deputată, recomandă adunărei, să rămână 
pe lângă principiul», pasivității, apoi presentă 
următorulQ proiectă de resoluțiune:

Avendă în vedere programulă parti
dului națională română din Transilvania și 
Ungaria stabilită în conferența națională 
din 1881, susținută și de conferențele ur- 
mătore;

Avendă în vedere organisețiunea par
tidului națională română, a cărui esistență 
seu neesistență nu o pote supune arbi- 
triului nimărui și la care mai pe susă de 
tote ține;

Avendă în vedere situațiunea grea a 
poporului română din acbstă țeră, care i-s’a 
creată prin totala desconsiderare a dreptu- 
riloră sale legale și legitime;

Avândă în vedere, că din acăstă grea 
situațiune numai prin observarea și susți
nerea programului națională și a partidului 
națională cugetă a pute cu onore eși:

Alegătorii români din cer culă. electorală 
alu Șimleului-Silvaniei, întruniți în conferența 
de adt (1 Februarie 1895) declară, că:

1) Voru rămână și de asiă-dată cu 
deseverșire pasivi față de alegerea de 
deputată, care se va țină la 5 Februarie a. 
c. în ȘimleulU-Silvaniei, deși trecutulu poli
ticii alu personei candidate în acestă cercii 
ni-ar impune o luptă fără considerare în con
tra reeșirei lui;

2) Contestând^ dreptulu ministrului de 
a pută desface organisatiunea partidului na
țională română și de a pută interzice mani
festarea vieții publice naționale, garantată prin 
drepturile cetățenesc^ și politice, considera de 
ilegală și neconstituțională ordinațiunea 
fostului ministru de interne privitore Ia 
partidulu națională română ;

3) Aducă tributulu loru de adâncă mul ■ 
țămită și recunoștință aceloră bărbați, cari, 
pentru nămulu românescă luptă și pătimescu 
în robiă.

Acostă proiectă de resoluțiune a fostă 
esplieată punctă de punctă, ca să-lă în- 
țelâgă poporulă alegătoră, 6r d-lă George 
Podina l’a recomandată spre primire. în urma 
căreia proiectul u a fostă primită cu unani
mitate.

După acăsta președintele ad boc făcu 
o scurtă reprivire asupra trecutului popo
rului română, care prin tote vijeliile tim- 
puriloră s’a susținută în virtutea conscien- 
ței de sine. Mulțumesce apoi poporului, că 
s’a presentată la adunare în numără așa

PScurarulă m’a petrecută pănă m’am 
depărtată de casa loru, și eu am apucată 
calea ce ducea la luntre.

Ploia nu încetase nici acum, și o tină 
ce se încărca de ciobote, îmi făcu drumulă 
forte osteniciosă. Din depărtare audiam 
apa vîjăindă, sămnă, că Mureșulă a fostă 
crescută. Intunereculă era mare, der totuși 
am nimerită pociumbulă. de care era legată 
luntrea. De aici am numărată dece pași în 
liniă dreptă, și am aflată lopata acoperită 
în năsipă. Acum stăm pe gânduri să trecă 
ori să nu trecu, căci crescândă apa, îmi era 
temă, că nu voiu nimeri să iesă cu luntrea 
la pociumbulă de dincolo, eră de se va 
întâmpla să nimerescă mai injosu de po- 
ciumbă, negreșită mă va apuca apa, căci 
dinjosă de pociumbă nu era modru de-a 
pute lega luntrea și de-a sări pe țărmă 
nici cliiar cliua, cu ațâță mai puținu nop- 
tea.

Frămentându-ml mintea cu astfelăde 
gânduri, audă de-odată, că răsună dobele 
în sată. Nu-mi venise îndată în minte, că 
unde suntă soldați, pe timpulă culcatului 
se bată dobele, ci cugetândă, că soldații 
mi-au mirosită apropierea, bată alarmă, 
ca se mă prindă. Piciorele, fără voia mea, 
se pună în mișcare și eu fugă, de abia mai 

însemnată, prin ceea-ce alegătorii români 
au dată dovadă de consciența loră națio
nală — și declară adunarea de închisă.

Unu asistentă.

Roma locuia est.
iii.

Medalia are și „revers1'. Se ve- 
demu și fața opusă.

Piarele italiene au disu: „Pu- 
blicămâ adresa Românilorft din Bu
curesci, în limba română, astfelu 
precum ni s’a trimisă, cu scopfl, ca 
se se convingă Italienii, că Românii în- 
tr'adeveru suntă de origine latină, suntu 
frații noștri, noi n'avemu trebuință de 
„interpretul ca se-i înțelegemiA.

Âcâsta este cea mai eclatantă 
dovadă, câtu de tare greșescă aceia, 
cari se țină, ca orbulu de gardu, de 
părerea loră, ca se păstrămti cuvin
tele străine, cari s’au furișată în se- 
culii de sclavia în limba nbstră, din 
falsulu motivă, că poporală nu în
țelege și nu este accesibilă pentru 
cuvinte nbue.

Decă Bucurescenii ș-ar fi scrisă 
adresa loră cu barbarismele, cu cari 
unii omeni, altcum forte venerabili, 
savanți chiar, afecteză, așa d. e. 
„tăgăduesce, făgăduesce, îngăduesce, 
zăbăvesce, lăuntrică, vremelnică, în- 
doelnică prepuelnică, duhă, vezduhu, 
kreițar, sfanță, hălășteu, iarmarocă, 
țelu" și o sută și-o miie astfelu de 
„ciudățenii"; decă ei ar fi „glăsuitu și 
propovăduită pricina năstră în potriva^ 
Maghiariloră astfelu, Italienii ar fi 
cjisu: „Ne pare bine de simpatiile 
vostre, der Latini nu sunteți: nu vă 
pricepemă limba". Ei între ei însă, 
Italienii, ar fi adausă: „Vafiavândă 
și Ovâri ceva dreptate, că Românii 
suntu o „amestecătură și adunătură 
de venetici" —limba o arată acesta".

Vorbindu odată cu ună bărbată 
însemnată din Bucuresci despre acestă 
temă, densulă ’ml flise: „Ei bine, 
domnule, când n’ar fi alta de făcută, 
decâtă se modernisămu părulu și 
vestmintele popiloru și se scotemu 
barbarismele din cărțile bisericesc!, 
ca să nu sămănămă MuscalilorQ, 
atunci amu fi cei mai fericiți, asta o 
putemă face în timpă de 24 bre; 
der să vedeți, noi avemu alte mari 
lucruri să săverșimă mai întâiu, apoi 
așa se c|ice, că poporulă nu-i acce
sibilă pentru a elimina cuvintele 
vechi".

Eu i-am răspunsă: „ In civilisarea 
unui poporu, au să lucre toți fac
torii paralelă, pe tote terenele, unum 
faciendum, alterum non omitendum', alt-

puteam răsufla. Când m’am depărtata din 
loculu pietrosă dela marginea Mureșului 
și am dată în glodulu, ce mă reținea locului, 
observai, că dobele încependă a se bate 
în capulă de din susă al ii satului, unde me 
aflam eu, acum din potrivă se audă cătră 
capetulu din josh ală satului și dintr’odată 
încetbză de-a mai bate. Numai acum îmi 
veni în minte, că bătaia dobeloră a fostă 
semnulă de culcare alu soldațiloru și că 
după acesta ar fi celîi mai potrivită timpii 
de-a trece Mureșulă spre casă. De astă- 
dată înse am renunțată la acești! planii, 
căci prea eram osteniți! și tot-odată prea 
înfricatii. N’aveam altceva de făcută, prin 
urmare, decâtă să mă reîntorcă erășl la 
casa păcurarului.

Când eram așa de aprope, încâtă tre
buia se caută după dâlma de unde se dau 
păcurarului sămnă prin fluerătură despre 
sosirea mea, audă la casa lui ună lătrată 
estra-ordinară de câni, audă cum păcura- 
rulă îșl dă silința a mul corni cânii. Fără 
voiă mă oprii locului resonândă, că de si
gură mă caută pe mine la păcurarulă, ca 
se mă prindă.... Ce norocă, că am eșită de
acolo.

(Va urma.) 

cum se încuibă în limba oficială, ca 
și în cărțile bisericesc! termini f'brte 
proști, cari vatămă aucjulu forte 
tare. Și nu este adevărată, că popo
ralii, nu-i accesibilu de a’și însuși 
terminii noi, din contră, poporulu e 
fbrte doritorii de a învăța terminii 
noi. De esemplu în Ardeală, în ju- 
rulu orașelorb locuite și de Români, 
țăranii, cari de regulă au de a face 
multii cu advocați români, se folo- 
sesch de cei mai aleși termini lati
nesc!, așa: citațiune, causă, incusă, 
suplică, pertractare, concluse, reso- 
luțiă. sentință, recursă, procesă, con
trară, partidă și o mulțime alte es- 
presiuni, ce denșii le-au învățată, 
din contactă cu advocații români. 
Nu țăranii suntu de vină, ci „cărtu
rarii sfătoșl", decă nici pănă în 4iua 
de aeji nu ni s’a curățită limba de 
barbarisme. Totă la ignoranța bme- 
niloru se provocau și aceia, cari 
luptau pentru păstrarea sloveloru ci- 
rile, și etă, că ac|I rară mai afli omu, 
care se le potă ceti.

Nu este nici aceea adevărată, 
că poporală pricepe slavonismele 
în biserică. Eu am pusă, din curio- 
sitate, unui țărână înțelepte mai 
multe întrebări și m’am convinsă, 
că nu le pricepe. Totă atâtu de pu
țină pricepe cuvântulă: dubit, ca și 
cuventulă: spiritu. De’i voiu esplica 
înțelesulă cuvântului spiritu, me va 
pricepe. Cândă am să alegă între 
slavonisme și latinisme, voiu preferi 
pe aceste din urmă.

Am mai întrebată pe omulă meu: 
„Scii d-ta, ce însemneză blago- 

veștenie ?
— Sciu atâta, că e o sărbătore.
— Der decă țl-ași cjice: buna

vestire ?
— Atunci da, asta’i românesce 

cjisă.
E imposibilă, să nu se afle în 

limba română, decă nu pentru tbte, 
dăr pentru cele mai multe noțiuni 
cuvinte românesc!.

E lucru tristă, că in locă să 
ne apropiemă de unitatea limbei, 
totă mai tare ne depărtămă. Ro
mânii din regată nu se lapădă de 
cuvintele vechi, deși vădă, că-să barba
risme, er cei din Ardeală și Un
garia, temendu-șl limba de influința 
barbarismeloră, nu se lapădă de a 
latinisa, fără nici o trebuință. Ei 
vădă, că nu-i „scopos", der totuși 
„zeleză".

Anulă trecută, mai mulțl domni 
din Bucuresci conversau asupra aces
tei teme. Unulă flicea, că aci în 
Ardeală și Ungaria Românii nu sciu 
scrie românesce: cugetă unguresce, 
seu nemțesce, și numai cuvintele 
suntu românesc!, adese latinesc!, 
schimonosite cu terminațiune slavo- 
nescă. Las’ că sintacsa loru numai 
românăscă nu e, der apoi nici cu
vintele nu suntă de înțelesă. Etă 
am la mână „Transilvania", făia 
Asociațiunei, spuneți’ml, care înțe
lege, ce va să cjică: „Awtenfe'carea 
„acestui protocol™ se concrede domnitorii 
,,....N. N.“

— Intr’adevără, asta n’o înțe- 
legernu; asta nu-i românesce.

Au trebuită, ca să-și caute pe 
unu Ardeleană, ca se le esplice, că 
„Transilvania" a vrută se dică: 
„ Verificarea acestui procesă verbală, se 
incredințeză domnitorii...."N. N.“

Trei-deci de ani de-arendulu a 
întrebuințată Asociațiunea acea clau- 
sulă greșită.

Inzadară spui dmeniloră noștri, 
că cuvinte latine, numai acolo poți 
întrebuința, când absolută nu gă
sesc! unulă românescă, și numai 
astfelă de cuvinte latine, pe cari le 
întrebuințeză și alte popore latine. 
Cuventulă „concrede", cine naiba îlu 
mai întrebuințăză?

Singură limba ne mai legă de 
poporele latine. Ar fi doră timpulă 

supremă, ca se se îngrijescă „cei 
chemați" de curățirea și de unitatea 
limbei nostre.

„Său te portă cum vorbesc!,
„Său vorbesce cum te porț!!

Dela polele Surului, în Ianuarie 1895.
SÎVM.

Agitațiuni în contra «partidei 
poporale*.

Foile unguresc! agită din răs
puteri în contra nouei „partide po
porale". „Magyar Hirlap" în numă- 
rulă său dela 5 Februarie scrie ună 
articolu mai lungă, în care presentă 
acăstă partidă, ca mai „periculbsă" 
chiar și decâtă cei mai mari, „pan- 
slaviști" și „dacoromâniștl". Etă ce 
dice între altele:

Chiar și oelă mai panslavistă preoții 
luterana, ar fi numai decâtă suspendata din 
partea diecesei și a districtului său, dâcă 
aoela loca, din care trebue să se predice 
ouventulă lui Dumnedeu și pacea eternă, 
ar cuteza să-lă întrebuințeze pentru de-a 
ațița la ură și la patimi confesionale, și 
dăcă din acela loca ar aprinde primele is- 
bucnirl ale fiacăriloră, cari sunta menite 
de-a duce în primejdia patria maghiară. 
Ba nici preoții valahi, în cea mai înverșu
nată luptă pentru naționalitate, n'au mersă 
pănă acolo, ca, uitându-șl de chiămarea 
loră mai înaltă, sâ predice de pe catedră ura 
în contra patriei maghiare și, abusândă în 
modă scârbosă de încrederea pusă în ei, 
să verse venină în marea turburată a spi
ritelor 0.

Nu, nici chiar popii daco-românl n’au 
mersa pănă la atâta. Ei s’au mulțumită 
numai cu influința, pe care, ea omeni, au 
avut’o asupra credincioșilor^ loră, der de 
puterea biseriobscă nici chiar ei n’au abu- 
sata, seu cela puțină n’au abusată în moda 
formalu.

Ore pe domnii din partida poporală 
nu-i dâre sufletula, când duca clerulă ca
tolica la acesta rola odiosa, abătendu-lu 
dela favorabila posițiă, ce-o are astădi în 
societate, abătându-lu dela direcțiunea pa
triotică și de toți iubită și făcendu-lă ne
patriotica ?....

In asemenea modă agită și ce
lelalte foi unguresc!. Cu deosebire 
foile kossuthiste, între cari „Egye- 
tertes" în primulu locu, se silescă 
în ori-ce chipu să arate, că Nema
ghiarii privescă „cu simpatiă" partida 
poporală, voindă prin acesta să dică: 
„etă, partida poporală s’a aliată cu 
dușmanii patriei maghiare, — mai 
fi-va ore Maghiară patriotă, care s’o 
spriginăscă?"

2(> Ianuarie.

Congrosu slavică. „Agence Slave" 
anunță, că ou ocasiunea exposițiunei etno
grafice, ce se va ține în anulă viitorQ la 
Praga, se va ține și ună congresă slavicii 
alti tuturorh Slaviloră. Obiectulă congre
sului va fi: procederea comună în afacerile 
bisericesci și naționale.

— o —
Pentru remunerările învățătorilor^ 

și învețătoreloru în anulă trecută i s’au 
push la disposițiă ministrului de culte suma 
de 7000 fi. In anulă acesta însă amintita 
sumă s’a ridicată la 40,000 fi. Să scie, că 
banii prevăduțl în bugetil sub acestă titlu, 
se împartă mai aleși! între acele puteri di
dactice, cari îșl câștigă „merite" deosebite 
prin lățirea culturei și limbei maghiare 
printre naționalități. Anulă trecutii. durere, 
au cădută în acbstă cursă și câțl-va învă
țători rătăciți români. Să sperămii însă, că, 
deși pentru viitorQ s’a îmulțitO suma „renu- 
merațiuniloril" în modă atâtâ de considera
bilii, între noi nu se vorQ mai afla rătăciți, 
cari să-și vendă consciința lorQ națională 
și să se pună in servioiulQ maghiarisatori- 
lorQ, lăcomindii la arginții lui Juda.

— o —
Broșura d-lui Fava în limba francesă. 

Studentulu românii dinParisQ, d-lQ Cantilli, 
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a tradusă în limba francesă broșura d-lui 
Roberto Pavat „La questione rumene e gli 
agenti dei Wekerleu.

—o—
Iosiffi Jtiraj Strossmayer, episcopulă 

din Diakovar, șl-a sărbată în 3 1. o. cjiua 
naseerei. Bătrânulă patriotă croată, care 
acum împlinesce chiar 80 ani, a primită cu 
aoâstă ocasiune din t6te părțile numărdse 
felicitări și manifestări omagiale.

—o—
Birouln Reuni unei femeiloru române 

din Brașovă îșl esprimă pe acestă cale 
mulțămita sa cassei de economii „Kron- 
siădter Sparcasse" pentru suma de 50 fi., 
pe care acesta i-a dăruită Reuniunei din 
venitulă curată ală concertului și balului 
arangiată Ia 7 Octomvre a. tr., cu ocasiu- 
nea înaugurărei nouei case de concerte. 
Agnesă Dușoiu, președintă; Laxaru Nastasi, 
-seoretară.

— o —
Intre nenorociții „Elbei“ au fostă și 

'26 țărani din Galiția, cari înainte cu o lună 
îșl vendură totă averea nemișcătore, pen
tru de-a pută emigra la America, unde 
aveau de gândă să-și creeze o nouă esis- 
tență. înainte de plecare ei au fostă ru- 
.gațl din tdte părțile, de rude și cunoscuțl, 
să abstea dela idea acăsta, însă se vede, 
că sortea așa a voită, ca sărmanii țărani 
■să fiă înghițițl de mare.

—O’
Papa cătră Țarulu. piarulă francesă 

„Veriteu din Parisă scrie, că Papa Leo XIII 
-a adresată Țarului Nicoiae II o lungă sori- 
sore, în care în primulă rendă îlă salută și fe
licită din incidentulă suirei pe tronă, apoi 
se ocupă pe largă cu starea catoliciloră din 
Rusia. Scrisărea, ținută în tonă forte urbană, 
marchâză escelentele raporturi ’dintre Vati- 
cană și ourtea rusâscă și în legătură cu 
acăsta rogă pe Țară să tracteze umană cu 
■catolicii Poloni din Rusia.

— o—
Clubulii conservatorii din România 

-și-aținut în 4 1. c. adunarea generală. D-lă I. 
Ciuflea a dată citire raportului comitetului 
clubului pe anulă espirată. Raportulă s’a 
aprobată. S’a procedată apoi la alegerea 
noului comitetă și a fostă realesă comite- 
tulă clubului din anulă trecută, astfelă com
pusă : d-lă generală Mânu, președinte ; prin- 
•țulă Alex Știrbey vice-președinte; I. Ciuf
lea casier-secretară. Membrii: d-nii Alex. 
Lahovari, Tache Ionescu, O. Olănescu, N. 
Filipescu, Gr. Triandafilă, Gr. Păucescu, 
■C. Boroescu, T. Alexandrescu, D. Sturdza- 
Skeianu, Șerbană, Jianu și M. Deșliu. După 
aceea s’a procedată la alegerea unui co- 
mitetă de administrație a clubului și au 
fostă aleși d nii N. Filipescu, Andreiu Po- 
povici, V. Arionă, căpitană Obedenaru, 
Themistocli Alexandrescu, Gr. Tooilescu și 
Constantină Romanescu.

—o—
Noue nenorociri. Numărulă nenoroci- 

-țiloră dela Monceau-les-Mines (Franța), unde 
după cum publicasemă în telegrama de 
alaltăerl, s’a întâmplată o mare esplosiune, 
pănă acuma se urcă la 60. Desgropările se 
continuă. — In fabrica de fieră dela Nie- 
mirow (Rusia) a esplodată cazanulă. Optă 
lucrători au fostă numai decâtă omorîțl, er 
alțl 12 au fostă mai greu său mai ușoră 
răniți.

—o —
Afacerea ambasadorului marocană. 

’Toți miniștri și toți ofițerii oasei regale 
șpaniole, precum și mai mulțl generali au 
făcută visită ambasadorului Marocului. Pare 
stabilită, că generalulă Fuentes, care a păl
muită pe ambasadoră, e nebună, și se crede 
că generalulă Fuentes va fi pusă sub ob
servația medicală, spre a-se constata starea 
sa mintală.

—o—
Teatru germanu. Vineri în 8 Febr. 

n. c. se va representa comedia în 4 acte 
de Bauernfeld: „Burgerlich und Ro- 
mantischu.

— o —
„Călindarulu plugarului pentru anulu 

1895“, a apărută în tipografia „A. Mure- 
șianu" din Brașovă, continuă de-a fi fdrte 
căutată și căldurosă primită din partea pu
blicului. Doritorii dea avâ acestă călindară 
âă grăbâsoă a și-lă procura pănă mai avemă 

esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
heltueliloră, abonenții nGazetei“ și-lă vorba 
pute procura mai ușoră, trimițându prețuia 
„Calindaruluiw 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.

Autonomia slovacă.
Sub titlulă „Egalitatea dedreptu in Un

garia'1 publică „Narodnie Novinyu din Tu- 
roță-S.-Mărtină ună articolă lungă în care 
se cpce între altele:

Slovacii plătescă miliâne în visteria 
statului, și dreptă răsplată primescă func
ționari, cari nu sciu slovăcesce, cari de- 
fraudeză, oarl suntă coruptibili și ală că
rora întregă merită este, că și-au negată 
naționalitatea slovacă. Statulă n’a ridicată 
o singură școlă, în care limba de propunere 
ar fi slovacă, der a ridicată astfelă de școle 
ală căroră scopă este a maghiarisa tineri
mea slovacă. Din școlele susținute cu banii 
Slovaoiloră suntă dațl afară sute de tineri, 
cari se mărturisescă a fi Slovaci. In func
țiunile de stată nu se aplică nici ună Slo
vacă, pănă nu-șl renegă naționalitatea. Ma
ghiarii suntă elementă, cari cu ajutorulă 
esecutoriloră sugă tote naționalitățile din 
Ungaria și astfelă se îngrașă pe banii câș
tigați ou sudori de sânge a acelora.

Cum s’ar pută libera Slovăcimea de 
ei? Dâcă voră urma pe părinții loră, cari 
înainte cu 34 ani au enunciată în Turoță- 
St.-Mărtină, că Slovacului ii trebue autono
mia. Maghiarii nu dau nimică de bună voiă, 
ba dâcă n’ar sta cum stau, nl-ar lua și 
aceea, ce din minunea lui Dumnedeu nl-a 
mai rămasă. Deci dără lozinca nostrâ să fiă 
— încheiă foia slovacă — autonomia slo
vacă, o autonomiă cum au voit’o părinții 
noștri.

Foia ungurescă „HazânlE, luândă no
tiță de acestă articolă, se plânge, că afa
cerile Slovaciloră și causa loră suntă totă 
mai multă spriginite de cătră pressa ru- 
sâsoă ; și dice, că articolii din foile rusescl 
suntă soriși de bărbați politici slovaci din 
Ungaria. Cu tote acestea însă guvernulă 
maghiară nu întreprinde nimioă în cestiu- 
nea naționalitățiloră despre care ministrulă 
de interne n’a amintită nimică în vorbirea 
programă dela Bonyhâd.

Șematismulu clerului din diecesa Gherlei.

Șematismulă mai nou ală clerului din 
acâstă dieoesă a apărută în anulă trecută 
1894.

N’amă putută împrumuta pănă acum 
date din acestă șematismă, din causă, că 
nu ni-s’a trimisă. Abia acum primimă dela 
ună cetitoră ală nostru o recensiune, în 
care se aducă mai multe probe, pentru 
de-a arăta, că șematismulă e redactată cu 
multă neesactitate. Aprope pe fiă-care pa
gină, se dice în acestă recensiune, se află 
decă nu două seu mai multe, dâr celă pu
țină una erore prinoipală. Poștele ultime și 
stațiunile telegrafice suntă însămnate nu
mai pe gâcite. Așa, de esemplu, pentru 
oomunele Reștolță, Hidigă, Cocșa română, 
Cehalulă română, Căvașă, Giorocuta, Su- 
purulă de susă, Iosibă, Satu-Șugatagu etc. 
etc. poștele ultime și stațiunile telegrafice 
suntă însămnate cu totulă greșită. Apoi 
suntă preoți însămnațl în acestă șemitismă 
ou câte două parochii, 6r alții fără niol o 
parochiă, pe cândă de faptă nu este așa. 
Pentru alțl preoți suntă schimbate paro- 
chiile, indicându-se, ca domiciliu ală cu- 
tărui preotă, o parochiă streină. Anii ordi- 
năril diferițiloră preoți suntă de-asemenea 
forte greșiți.

Mai indignatoră însă este faptulă, că 
șematismulă e redactată și de astădată în 
limba latină, deși limba bisericescă în die- 
cesă este limba română. Numele parochie- 
loră suntă însămnate în limba maghiară, er 
numele românescl suntă puse numai în pa- 
rantese. Cetitorului nici nu-i vine a crede, 
că ună asemenea șematismă ar pute fi șe
matismulă unui cleru românescă.

Acestea suntă observațiunile critice 
ale corespondentului amintită. Mai repro- 

ducemă și câteva date din șematismă, ce 
ni-le comunică același corespondentă : In 
diecesa română gr. cat. a Gherlei se află: 
489 parochii cu 122 parochl, 340 adminis
tratori parochiall și 30 cooperatori. Suflete 
gr. cat. (Români): 458,493, Ruteni gr. cat. 
3,028, romano-catoliol 43,393, armeno-ca- 
tolicl 1,254; greco-orientall 44,634; au- 
gustinl 15,145; de relig. helv. 95,711; uni
tari 536 ; Jidani 43,240. Suma totală a su- 
fleteloră 715,434.

Școlari suntă în diecesa Gherlei 
46,590 în școlele elementare și 17,698 în 
școlele de repetițiune. Clerici în seminariu 
46, stipendii pentru clerici însă suntă 50. 
Stațiuni canonicale suntă 6, dintre cari 
patru suntă ocupate, ăr 2 suntă vacante.

Dare de semă și mulțămită publică.

Brașovu, 22 Ianuarie v. 1895.
.Din incidentulă petrecerii dela anulă 

nou, Reuniunea femeiloru române pentru aju
torarea veduveloru sărace din Brașovu și Săcele a 
primită următorele suprasolvirl și contribu- 
irl benevole în favorulă fondului său:

Dela Pt. dd: Zoe Conțescu și F. A. 
câte 10 fi. Elena A. PopovicI 6 fl., G. Si- 
may, Diamandi Manole, Dr. N. Șerbană, 
Dr. E. Mețiană, A. Perșinariu (Buzău), 
Horwath, Schiitz, Bița Popea, și Tache 
Stănescu câte 4 fl, N. N., Ionă N. Bidu, 
Irina Birea, Elena Săbădeană, M. G., Stă
nescu, Gugenberger, V. Munteană, V. Oni- 
țiu, Spuderca Temesvâri și Baronesa 
Carais câte 3 fl, N. Mocană, Cleopatra 
Safrano, I. Șimai, I. Temesvâri, Em. Miha- 
lovicî, N. I. Ciurcu, Maria Dr. Baiulescu, 
N. Șustai, S. T. Spuderca, I. Lemânyi, A. 
Bârseană, St. Carapenă, Maria St. Stinghe, 
G. Chelariu și Arsenie Vlaicu câte 2 fl. 
D. Făgărășană 1 fl. 50., Catinca Pușcariu, 
Maria Popea, Elena T. Blebea, Zoe Demi- 
ană, G. Zănescu, Elena Baiulescu, Nepoții 
D. Eremia, Elena G. Ioană, I. Țipu, Emi
lia Sanciali, Elena Munteană, Sofia Seni- 
us, Eufrosina V. Bidu, Zoe Petrică, Maria 
D. Munteană, Carolina Ciurcu, Maria Lu- 
pană, N. Bogdană, Dr. D. Popă, I. C. 
Panțu, Dr. I. Blaga, I. Vlaicu, locot. Pati- 
ția, G. Lâszlo, N. N., P. Dană, Vict. Gia- 
gia, P. Popă, Târczai și Otilia Bidu câte 
1 fl.. N. N., și Eug. Nicolenescu câte 
50 cr.

Prin colecta D-nei Maria Popea dela: 
P. T. Elena Filitis, Balașa Blebea și D. 
M. Bragadiră (Bucuresci) câte 20 franci. 
St. Blebea (Bucuresci), 1.1. Popea (Brăila) 
câte 5 franci, și Steliană Steriu (Ploescl) 
5 fl.

Prin D-na Maria Belu dela: P. T: 
P. I. Bancotesou și Aurora Perlea (Brăila) 
câte 20 franci. D. Negreană (Bucuresci) 5 
franci și Aneta G. Pâltănea (Brăila) 1 fl.

Prin D-na Otilia Bidu dela d-lă G. 
Bidu (Bucuresci) 40 franci.

Prin D-lă Petru lonașiu din Timișora 
dela : P. T. Zeno Mocsonyi de Foenă 5 
fl., Maria de Mocsonyi 2 fl., Em. Ungureană 
1 fl. și P. lonașiu 2 fl.

Peste totă s’au încassată la acâstă 
petrecere 516 fl. 63 cr. Spese: 212 fl. 58, 
rămâne venită curată: 304 fl. 05 cr.

Esprimămă tuturoră acestoră binefăcă
tori mulțămită sinceră.

Implinimă o prea plăcută datorință 
când și pe acestă cale esprimămă recunos- 
cință și mulțămită:

a) Comitetului arangiatoră, d-loră: 
V. Onițiu, G. Chelariu, Dr. E. Mețiană, 
St. Mihaloviol, Gr. Birea, A. Vlaicu, I. C. 
Panțu, Dr. Gh. Popă, N. Bogdană N. și I. 
Ciurcu, cari au contribuită prin deosebitu-le 
și esacta-le îngrijire la reușita frumdsă și 
demnă a petrecerii.

b) P. T. Dumitru Lăpedată, Petru 
Comșa și Maria Dr. Maieră (Seliste), Nic. 
Băeșană (Buciumă Isbită), Vasile Blaga 
(Laucrenă), Ana Filipă, Elvira Popă, Maria 
Dadivă și Elena Davidă (Abrudă) și Za- 
cheiu Sasu (Blășielă), cari au potențiată 
splendorea petreceri nostre, trimițendu-ne 
frumose costume naționale, ce representau 
portulă românescă din ținuturile d-loră.

Pentru Comitetulă Reuniunei:
Elena G. Ioană, Dr. 1. Blaga.

v.-presidentă. secretară.

NECROLOGU. Georgiu Filepp, ad
vocată și proprietară în Tășnadă, a răpo
sată la 3 Februarie n. c. în anulă ală 72-lea 
ală etății și ală 16-lea ală căsătoriei. ’Lă 
jălesce întristata-i soțiă Anna năso. Poruțiu, 
cu numărose rudenii.

— Agata Goronu n. Sângeorzanu 
preotesă gr. cat. în Cușdriora, după ună 
morbă greu, împărtășită cu s. saorimente, 
’șl-a dată sufletulă în mânile creatorului 
în 3 Februarie, în anulă ală 37 a vieței și 
21 ală fericitei căsătorii. Ioane Goronu, 
preotă în Cușdriora și adm. oficiului V. 
protopopescă în tr. Reteagului, ca soță ; 
Eugenia Goronu, Victoria Goronu, Amalie 
Goronu, Ionă Goronu și Valeria Goronu, 
ca fii și fice; Antonă Sângeorzană proprie
tară în Maieră, ca tată.

DIVERSE.
Dușmani sălbatici. Șerpii cei mai 

veninoși, numiți șerpi sunători, au de cei 
mai mari dușmani pe cerbă și pe șerpele 
negru. Dâcă ună cerbă află ună șerpe su- 
nătoră în posiție de atacă, nu perde tim- 
pulă și se gătesce și elă de luptă, se re
trage cu vre-o 10—12 pași, apoi se arunoă 
ca fulgerulă cu unghiele pe corpulă șar
pelui și la momentă sare în susă, ca să 
nu-lă pâtă mușca. Acestă mișcare compli
cată o repetâză pănă când șerpele este 
dumicată în bucăți. Ataculă șerpelui negru 
nu este mai puțină periculosă pentru mons
trule sunătoră, ca ală cerbului. Șerpele 
negru se arunoă asupra lui, se încolăcește 
în jurulă corpului lui, încependă dela gâtă, 
de 5—6 ori, apoi îșl ridică oapulă și pri- 
vesoe aspru ochii contrarului spre a ob
serva efeotulă atacului său. Dâcă șerpele 
sunătoră mai dă semnă de vieță, îi mai 
adaugă câte-va spirale și-lă strânge totă 
mai tare. Nimică nu pote fi mai intere
santă de vădută deoâtă doi șerpi astfelă 
încolăciți. După ce șârpele negru ține ast- 
felă pe dușmanulă său 40—50 minute și a 
observată că nu se mai mișcă, se desface 
binișoră și plecă.

Particularitățile câtor-va persone ce
lebre. Regina Elisaveta a Prunciei, la mor- 
tea sa, a lăsată 3000 de rochii de diferite 
stofe și colori. Multă timpă înainte de a 
muri, ea nu putea să sufere vederea nici 
unei oglindi, de târnă de a vedea urmele 
supărătore, ce timpulă lasă pe figuri. Ma
rele filosofă Descartes avea. o atențiune par
ticulară pentru perucile sale, de cari avea 
patru în reservă tot-deuna. Mozart, ală că
rui peră blondă era prea frumosă, îlă purta 
pe spate, lungă și desfăcută, înodată cu 
panglică colorată. Napoleonii I. era vanitosă 
de mioșorimea piciorului său. Dăcă trebue 
să oredemă pe Samuelă Iohnson, Pope ajun
sese să-și facă o așa de mare opiniune des
pre elă însuși, încâtă se privia, ca unulă 
din stelpii lumei.... Rafael era gelosă de 
gloria și talentulă lui Michel Angelo. Kotze
bue era atâtă de vanitosă și invidiosă, încâtă 
nu putea suferi lângă densulă pe nici ună 
omă celebru, să fi fostă chiar representată 
prin o statue, său tablou. Viăța lui Lord 
Byron n’a fostă ,decâtă ună șiră de modele 
de egoismă dela începută pănă la sfîrșită. 
Era vanitosă de geniulă său, de misantro- 
pia sa și și chiar de viciurile sale, și în 
particulară era mândru de ținuta sa la că
lărită și frumseța mâniloru sale Lui Tyho- 
Brahe îi plăcea să coloreze sticle de oche
lari. Lui Goethe îi plăceau porumbeii și uria 
cânii. Olivier Cromvell, lăsândă câte odată 
la o parte gravitatea sa ordinară, să juca 
de-a baba orba cu fiicele și slugile sale.

LâteB’a'ăaară»
In editura librăriei Nicoiae I. Ciurcu 

din Brașovă a apărută : Abecedaru și în
tâia carte pentru deprinderea limbei ma
ghiare în școlele poporale române, pe 
basa planului de învețămentă, de Franciscă 
Koos, inspectoră scol. în pens, și consilieră 
r. și Vasile Goldișă, prof. gimn. Prețulă 
20 cr.

Proprietarii: Aurel urauressasasi.

Redactorii responsabilii: Gregoriu
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Din 6 Februarie 1895.
Renta ung. de aură 4% . • .
Renta de eorâne ung. 4% . .

>rmpr. căii, fer. ung. în aurii 475®/o • 
I npr. căii. fer. ung. în argint 47a% 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare ..... 
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
î'rapruni. ung. ou premii .... 
Losnr! pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr.....................
rleuta de argint austr....................
Renta de aur austr.........................
Dosuri din 1860 ..........................
Acții de-ale Băneei ung. de credit. .
Aoții de ale Bănoei austro-ungară, . 1081.— 
Aoții de-le Bănoei austr. de credit, 
îîapoleondorl .... 
teci imp. ger. . .
London (lire sterlings), 
Rente de corone austr.

125.90
99.20 

128 50 
103.60 
125.75
98.20
98.25

161.25
145.25
100.80
100.85
125.75 
157.—
502.75

415.60
. 9.8472 

. . 60.6772 
. . 124.20 
. . 10155

OferențiI se invită de a-și așterne 
pănă în cjtoa indicată la 10 6re îna
inte de prânflu la oficiulu orășenescu 
economicii ofertele scripturistice, si
gilate, provecțute cu unu timbru de 
50 cr. și cu unu vadiu de 5°/0. Ofer
tele se potu estinde seu asupra în
tregitorii obiecte recerute, seu numai 
asupra unoră anumite părți.

Conspectulii asupra obiecteloru 
furnisătâre, mustra, condițiunile de 
furnisare se află la oficiulă orășe- 
nescu economică spre examinare 
în decursulu breloru ofictose. Ofer
tele au să conțină numirea acu
rată a obiecteloru, cari se furniseză, 
mai departe amintirea în țifre și 
litere a prețuriloru oferate și totă- 
deodată declarațiunea, cumcă ofe- 
rentulu se supune acestoră condi- 
țiuni de furnisare.

Brașovii, 1 Februarie 1895.
618,1—2 Magistratulu orășenescu.

Capsulă pieței Orașowaâ.
Din 7 Februarie 1895.

Sanonote rom. Cump. 9.74 Vend. 9.79
Argint român. Cump. 9.65 Vend. 9.70
Napoleon-d’orI Cump. 9.82 Vend. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vend. 5.90
tiubls rusesc! Cump. 132.— Vând. —.—
Măre! germane Cump. 60.15 Vând. —.—
Scris, foue. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire tarcesoi Cump. 11.15 Vând.

Nr. 8333/95.

In 19 Februarie a. c. (Marți) 
înainte de prâncță la £10 6re se va 
ținea la oficiulă orășenescu econo
micii o pertractare de oferte scrip- 
turistice asupra predărei furmsărei 
rufeloru, îmbrăcămintei, încălțămin
tei și altoră articole necesare pen
tru institutulu orășenescu de infirmi 
în suma preliminată de 1003 fi. 25 
cr.; mai departe predarea furnisărei 
îmbrăcămintei pentru servitori, por
tarii și pădurarii orășenesc! în suma 
preliminată de 1273 fi. 80 cr.

Nr. 812-1895.

PUBLICAȚIUNE.
Socotela cassei pro 1893 dim

preună cu tdte aclusele, mai departe 
raportulă examinatoră alu comisiunei 
esmise de cătră representanța comu
nală, precum și inventarulu asupra 
averei orașului Brașovă se află, con
formă 5:142 ală art: de lege XXII 
din 1886 în biroulă comptabilității 
orășenesc! (strada porții 63) în de- 
eursulă a 15 4*to sPre examinare.

Eventualele observațiuni au de 
a-se așterne pănă în 16 Februarie 
a. c. acestui magistrată.

Brașovii, 1 Februarie 1895.
619,1—1 Magistratulu orășenescu.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei& 
â 5 cr. se potti cumpăra în 
librăria. Nicola© Ciurcu și în 
tutungeria I. Gross.

E. Mansberger 
ceasornicar 

Brașovii, strada Porți Nr. 32.

Recomandă depositulîl seu bine asor
tată de ceasornice de buzunar din Hel
vetia, precumă și tote felurile de ceasornice 
de părete, pandule, ceasornice 
deșteptâtore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală.

Reparaturi
efectueză consciînțios, prompt șî ieftin.

Nr. 603 4—12.

000
s

li®

SScașovâ, Tea*g’«aiă ImtaBus W. S®.

Acesta stabilimentu este prove^utu cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu totu " 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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Kt^Iavite la
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unti nou abonamente 

la
„^7" A T B 

f’ma ilustrată pentru familii.
„VATRA“ îndeplinindă t6te condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
uni! din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totă-deuna 
ună sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunî splendidă reușite, dintre carî o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescă, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea mai res» 
pândită revistă ilustrată și ©cupă K-ulu locu in 
literatura toefletristicâ română.

„VATRA,“ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 col! mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe unu ană este .

i/n n n / 2 v n •

fl. 12 
” 6

Cei ce dorescu a se abona, suntă rugați se binevoiescă 
trimite costulă abonamentului, prin mandată poștalii la librăria 
editore, C. Sfetea, Bucurescî, căci „Vatrau n.i se trimite de câtu 
celoril cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescă broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scorțele cu fl. 1.50.

600,5—30

a

T

0I
ABONAMENTE

„GAZETA TAKSILVAHTHr1

IMPRIMATE ARTISTICE 
ÎN AURU, ARGUNTU ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TVTE.

FOI PWODICE. 
BILETE UF VISITĂ 

DIFERITE FORMATE.PROGRAMEJELEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE BORTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE șî IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori, 

în lolă 'măzime.ci.

INDUSTRIALE, de H0TELURÎ 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE MOMENTARY

A
9

§s

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

Pentru jRomânia și străinătate:
trei luni. . ...........................................
șese luni................................................
unu ami.....................................................

s
3
6

12

fl.
fi.
fl.

io
20
40

fr.
fr.
fr.

M

I
Coinandele eventuale se primescu în biuronlă 

tipografiei, Brașovn Terguhi Inului Nr. 30, ©ta-: 
giulu I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co-! 
mandele din afară rugămu a le adresa la 1

• <

Tipografia A. MUREȘIAOT, Brașovii. \

8 MR

c< ■•A

*

Duminecă,. •*.

Pe
Pe
Pe

2
1

ft. -
fl. —

50 cr.
g
M

Abonamente la numerele cu data de
Peutru Austro-Ungaria:

ană.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană.................................................................... 8 franci,
șese Iun!................................................... 4 franci.
trei luni...................................... .2 franci.

repede prin

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facă mai ușoră și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 

& scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Âdmimstrațmiwa „Gazetei Trarisitamei?*

M 
M
M 
X 
M
RX

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWX^
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


