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„Concesmmle“.
Brasavîi, 1 Februarie v. 1895

Acuma iese la ivelă cam de ce 
feliu sântă concesiunile, ce le-au fă
cute ministerială Banffy Sașiloră, ca 
se-i câștige pentru sine.

Piarulu apponyistu, „Budapes- 
ter Tagblatt", aduce ca positivu 
scirea, ca noulă guvernă a făcuta 
concesiuni Sașiloră și că deja a cas- 
satu unu ordinii însemnată alu fos
tului ministru de instrucțiune conte 
Csaky, în favorea loră.

Acestă ordinii datatu dela 17 
Ianuarie 1891 a fostă interZisu cu
mularea oficiului de preotu și învă
țător u, reservândă ministrului drep
tul ă de a încuviința în cașuri extra
ordinare asemeni cumulări. Unu nou 
ordină alu d-lui Csaky dela 5 Iunie 
1894 a repetată intercficerea, cerendă 
ca pană la 1 Septemvre se se or- 
ganiseze posturi de învățători de 
sine stătatdre la acele scole, unde 
preotulă e tot-odată și dascălă.

Consistoriulă bisericei evange
lice săsesc! a remonstrată în contra 
acestei măsuri, ca neaplicabilă față 
cu împrejurările din comunele să
sesc!, și a. presentată totu-odată o 
listă a posturilor^ combinate, din 
care resultă, că în totală suntă 19 
posturi combinate de protopresbiteri- 
învețători și 103 posturi de predica- 
tori-învețătorl. Consistoriulă a ce
rută ca față cu aceste posturi se nu 
se aplice ordinulă ministerială amin
tită și s’a declarată gata ca atunci, 
când va sistemisa nouă posturi de 
aceste combinate se raporteze din 
casă în casă pe largă ministeriului.

Rugarea de mai susă a fostă 
repețită la 12 Octomvre 1894 și ca- 
binetulu Banffy a împlinit’O acuma. 
Elă încuviințeză cumularea în ca
șurile arătate, er însărcinarea de în
vățători calificați cu agende preo

țesc! o declară de admisibilă. Des
pre viitorele unificări ale oficiului 
preoțescu și învățătorescă consisto
riulă este ținută se facă arătare.

Acesta este concesiunea, ce, 
după foia pestană, a făcut’o cabine- 
tulă Banffy Sașiloră.

Acum înțelegemă mai bine cu
vintele, ce le a pronunțată președin
tele comitetului centrală ală partidei 
poporale săsesc!, Dr. Carol Wolff, 
la adunarea trecută electorală din 
Sibiiu.

„Declarațiunile ministrului-pre- 
ședinte, — c|lse elu — „nu ne si- 
lescă la luptă, ci ne facă posibilă 
pacea, pe care o vomă țină atâta 
timpă, câtă timpii ea va fi ținută 
față cu noi și pe care puternic și tre
bue să-o esploatămH pentru munca și 
bunăstarea poporului".

In ce proporția stă însă prețulu, 
ce-’lă dă Banffy pentru pacea tem
porară, cu marele periculă, ce ame
nință esistența națională a Sașiloră 
pe totă linia din partea sistemului 
de guvernare actuală ?

De întrebarea acesta nu s’a ocu
pată și nici că s’a putută ocupa con- 
ducetorulă sasă, pentru, că în con
trazicere cu propria sa convingere, 
privitorii la marea responsabilitate 
ce este legată de lucrarea politică, 
densulă a pledată pentru o politică 
de acțl pe mâne, din mână în gură. 
Ea le va aduce Sașiloră o pace mo
mentană basată pe grațiaguvernului. 
Der care va fi prețulă, ce va trebui 
se-’lu plătăscă poporulu săsescă în 
viitoru pentru acâstă pace șubredă?

„In politică", Zise d-lă Wolff, 
„nu este permisă ca cineva se iacă 
ună pasă, înainte de a sci, care va 
fi atu doilea pasă".

Fdrte adevărată. Der decă Sașii 
tineri n’ru spusă, ce se se întâmple, 
după ce deputății sași ar ieși din 
partida guvernului, gânditu-s’au ore 
cei din tabera lui Wolff seriosu asu
pra pasului ală doilea?

Bine că Zlcâ: „dâcă voră voi 

în adeveru se ne ia școla, autono
mia comunei, atunci toți ca unulă 
ne vomă uni în apărare ; dâră a ne 
lupta mimat pentru ca se ne luptăm/ii, 
nu este o politică de conservare 
propria, ci de sinucidere".

Cum se voru pute însă uni Sașii 
în apărare comună, când ei voru fi 
legați cu mâni și cu piciore de par
tida guvernului? Și ore lupta contra 
unui sistemă, despre care ei înșiși 
recunoscu, că păte să le ia în ade- 
văru încă și școla și autonomia co
munei, să fia numai o luptă de pa
radă ?

Insă-șT resoluțiunile comiteteloră 
săsesc! vorbeau totă numai de „ga
ranții" pentru Sași. Potă fi însă de
clarările ministrului-președinte, potă 
fi concesiunile mici, ce li-se facă, 
din grația guvernului de aZl pe mâne 
asemeni garanții?

Totă lumea a înțelese, ca și 
Sașii voiescu garanții tari și dura
bile pentru asigurarea esistenței loru 
naționale și do aceea totă lumea se 
miră, văfiendă, că representanții loră 
caută aceste garanții tocmai la aceia, 
a căroru politică tinde pe față la 
desnaționalisarea popâreloră nema
ghiare.

Voce rusescă despre tripla alianță.
Foia rusescă „Novosti" scrie 

într’unulu din numerii mai recenț! 
următbrele:

Pănă acuma împăratului IJAVichn i-se 
atribuiau iutențiunl iăsboinice, aer domnia 
lui din anii din urmă întăresc-e totă mai 
multă convingerea, că elă dorescc sincerii 
pacea. Impăratulă germană evită cu îngri
jire ori ce conflictă și se nisuesce a slăbi 
acțiunile necesare, ce le-a luată tripla alianță. 
Intrâgă politica esterioră a lui CVispiafostu 
iubitdre de pace și totă acesta este și po
litica lui Hohcnlohe.

DupS-ce pressa apusenă europenă a 
ventilată erășl cu tdtă obiectivitatea reîno- 
irea triplei alianțe și noi trebue sâvorbimă 
despre aedsta. Tripla alianță ar fi putută 

deveni periculosă pentru pacea europână 
dâcă n’ar fi întâmpinată resistență din partea 
Rusiei și Franciei. După restabilirea con- 
trabalanței necesare însă, ori ce neliniștire 
a încetată.

„NovostU se ocupă apoi de deolara- 
țiunile fdiei francese „Matin" și cjice, că 
împâratulă, în contrazicere cu Bismark, nu 
numai că vede în paoea înarmată o înfri- 
oare față cu alte puteri, ci atribue o mare 
însemnătate muncei paclnice a tuturoră 
poporeloră europene. „Novosti" mai adauge, 
că pacea de acum este grozavă de costisi- 
tbre pentru popore, apoi dă espresiă do
rinței, ca intențiunile de pace să se mani
festeze și în fapte, și jertfele, cari s’au 
adusă de dragulă răsboiului, să fiă scărițe. 
Numai sub astfelă de condițiunl se pote 
vorbi seriosă despre conlucrarea pwlnică 
a tuturoră poporeloră.

Durerile și dorințele Șerbilor^.
Din nou se cârtă în Serbia Zia

rele asupra faptului: Ore care par
tidă pOrtă vina, că Austro-Ungaria 
a ocupații Bosnia și Herzegovina. ț)ia- 
rulii „Novostifi scrie despre aceste 
certe următdrele:

îndată ce se aruncă diarele serbesel 
asupra acestei teme nefericite, atunci nu 
mai esistă pardonă, de-6rece în fin» reiese, 
că tdte partidele serbesel pbrtă asemenea 
vină la faptulă, că Austro-Ungaria și-a 
mărită puterea pe contulă țăriloră serbesel. 
Durere, conducătorii partidelor!! serbesel 
nu potă, seu mai bine mc vrea se înțelăgă, 
că Serbia, care astăcll e bântuită de o luptă 
neîmpăcată și nefolositore de partidă, nu 
pote se fiă centrul#, un ficat orii ală seniinZiiloru 
serbesel. Și acesta e ună adevără, care nu 
mai trebue repețită și dovedită

tliit fi iojșHn-ia.

Unu corespondentă vienesă ală 
Ziarului rusescă ,,Mosk Vedomosti11 
vorbindă despre starea tristă a Buși- 
lorii duc Ungaria Zice între altele :

Maghiarii au luată Rușiloră din 
Ungaria totulă: școla, biserica, libertatea

iîOlLETONULU „GAZ. TRAN3."

(Reproducerea oprită.)

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

17) Urmare).

In direcțiunea în care stăm cu fața, 
mi-am pusă pașii în mișcare; în întunecime 
m’am isbită de-ună gardă de nuiele, am 
trecută fără sgomotă peste elă, și ală doilea 
obiectă de care m’am lovită, era ună cară... 
Ună cară! și la acestă cară prinsă ună 
bou în jugă... Am pipăită carulă, în elă 
erau patru saci. Ca ună fulgeră trecu prin 
capulă meu resonarea, că dâcă la acestă 
cară s’a prinsă ună bou, se va prinde și 
celalaltă, și de sigură, că va eși de-aicl. 
Apoi.... ducă-mS unde me va duce, numai
să scapă din loculă acesta.

Hotărîrea a fostă gata. M’am arun
cată în cară, m’am aședată între saci, am 
trasă fânulă și țolulă peste mine și m’am 
sgulită după putință. In acestă stare cri
tică, m’a fostă cam părăsită frica, aștep
tam se vădă carulă pusă în mișcare, seu se 

audă din vr’o parte vr’ună cuvântă. Der 
nimică din tote aceste, decâtă boulă prinsă 
făcea câte-o mișcare, și atunci se clătina 
și carulă.

Intr’ună târdiu audă o voce muerescă 
dicendă:

— Da ce faci, Ioane de nu mai por- 
nescl ?

— Da d-ta nu audl, ce-i dincolo la 
părintele? Ore duce-me-voiu? fu respun- 
sulă.

— Cum s6 nu mergi, pentru Dum- 
nedeu! Rece cătane pe capulă nostru, și 
nu avemă o mână de fărină, că și ieri 
totă cu împrumutulă i-am ținută.

Ei bine, cugetam, carulă totuși va 
porni....

După aceea am simțită o smîncitură, 
din care am conchisă, că s’a prinsă și ce
lalaltă bou la cară. Am audită chiar stri- 
gendă la boi, și carulă a pornită. Der totă 
atunci am audită ârășl vocea femeiască 
dicendă:

— Tu te duci și straița ai uitat’o; 
na și pune-o în cară.

Mersulă carului erășl a încetată, și 
badea Ionă a vîrîtă straița cu merindea | 

chiar la capulă meu între saci, apoi carulă 
s’a pusă în mișcare.

Era desă de dimineță. Omulă meu 
mâna carulă cu boii cătră moră, fără a 
afla lungă timpă, că cine-va se mișcă între 
sacii din cară. Abia eșirămă la drumă din 
sată, când omulă opresce carulă și în
trebă, că cum de cuteză să mă ducă eu 
la moră, unde suntă omeni de totă feliulă, 
și buni și răi.

— Vrâu să scapă din ghiarăle căta- 
neloră, Ioane. Trebue s’o dau încătrova, 
să-mi mântuescă viața.

— Rău faci, de gândescl așa, îmi 
răspunse. Uite, domnișorule, încă nu s’a 
făcută diuă, străjile s’au liniștită, afurisi
tele de cătane dormă acum, du-te, întor- 
ce-te cum vei pute la casa părintelui și 
ascunde-te unde-va prin șură, ori prin 
grajdu. Eu gândescă, că totă va fi mai 
bine.

A m stată puțină și am rumegată vor
bele binevoitorului meu, apoi m’am scobo- 
rîtă din cară. Pe furișă, tîrându-mă pe 
sub garduri și pe sub streșinele caseloră 
liniștite, m’am reîntorsă erășl la casa părin- 
tescă, refugiându-me într’o cămăruță între 

hambarele cu grâu. Diminâța m’am as
cunsă în podulă surei, unde am stată pană 
în noptea de 9 Septemvre.

In dilele de 8 și 9 Septemvre terorea 
domnea în sată. Miliția începu să-și piardă 
cumpetulă, făcea escese peste escese, și fîă- 
care momentă, ce-lă treceam, mi-se părea 
o veclniciă. La casa frate-meu umblau 
spioni după spioni, comisari după comisari 
de-ai Unguriloră, sperândă că-mi voră da 
de urmă și că voră pune mâna pe mine, 
ca sS mă ducă la Vașarheiu pentru a-ml 
face sfîrșitulă.

Der Dumnedeu m’a apărată, pănă am 
putută scăpa pe altă cale.
XIV Fuga Ba SSlașiu. Adunarea «lin 

AG Septemvre.
In 10 Septemvre dimineță am făcută 

ună plană de fugă travestită. Socrulă fra
telui meu a pusă fenă în căruțulă lui, și 
eu ascundendu-mă sub fenă, căruțulă a ple
cată sub pretextulă, că fenulă e desti
nată pentru vendare. Ast-felă neobservată 
de nimenea am ajunsă în 10 Septemvre 
nopțea la Blașiu, unde erau adunați Ro
mânii din tote părțile, atâtă poporă, câtă 
și inteligință, der mai alesă tinerimea, căci 
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oonsciinții, limba, li-au demoralisată preo- 
țimea, inteligența și în fine și poporulil. 
Europenii n’au luată față cu indigenii din 
America astfelă de măsuri, ca și cari le 
iau Maghiarii față cu Rușii din Ungaria.

Frații noștri. Rușii ungureni, suntă 
despărțițl de noi, și peste totă de lumea 
din afară. Suntă încungiurați de una mura 
chineza și îngropați de vii în patria loră. 
Lumea din afară a înoetată de multa a și 
cugeta la aceste cadavre vii. îngropătorii 
său pârcălabii loră, Maghiarii, nici nu se 
mai îngrijescă să cadă o raclă viie de lu
mină în acestă imperiu ală morțiloră, nu 
se mai tema de nici o vorbă adevărată 
despre starea faptică a Rușiloră din Un
garia. Lumea esternă, credă ei, nu le mai 
dă atențiune și înaintea omeniloră loră se 
mândrescu cu aceea, câtă de îngrabă au 
isprăvit’o cu Rușii din Ungaria!

SCSfflLE ȘILO*
1 (13) Tanuarie.

Advocați români ca apărători ai Slo- 
vacilorfi. Scirnă, că cu ocasiunea unei re
presentation! teatrale slovace, ce se dase 
în Breznobânya, mai mulțl Slovaci au fostă 
trași în cercetare, pe cuvântă, că ar fi in- 
scenată cu acea ocasiune „demonstrațiunl 
anti-patriotice“. Foia slovacă „Narodnie 
Noviny44 spune, că la procesulă, ce va 
urma în causa acâsta, voră figura ca apără
tori mai multi advocați români și Slovaci. 
Intre Români, foia slovacă numără pe d-nii 
advocați Dr. Fodortl, Dr. Triponu, Dr. llea 
și Dr. Silviu Moldovană.

—o —
Procesul» părintolni Lucaciu, ce era 

să se pertracteze din nou în 15 1. c. la 
tribunalulă din Sătmară, s’a amânată — 
cum spune „Dreptatea14 — pe timpă ne- 
determinata din causa morbului părintelui 
Lucaciu. S’a raportată oficiosă din partea 
inspectorului închisorii de stată, că morbulă 
face imposibilă transportare bolnavului. In 
legătură ou acesta „Dreptatea14 mai spune, 
că apărătorulă părintelui Lucaciu, d-lu C. 
Brediceanu, a fostă la Seghedină, ca să se 
consulte cu clientulă său, dâr i-a refusată 
licența sub cuvântă, că părintele Lucaciu 
e bolnavă și la bolnavi nu-i permisă a 
admite alte visite, decâtă pe oonsângenl, 
ori medici. In urma acâsta d-lă Brediceanu 
a adresată ministrului de justiția o petițiă 
pentru a se delătura acestă piedecă a 
apărărei.

— o —
Deputății săsesc! Filtsch, Kaiser și 

Zay, îu înțelegere cu comitetele cercuriloră 
electorală din Țera Bârsei au convocată 
pe 15 1. c. (Vineri) pe toți alegătorii sași 
la o adunare în Brașovă. Obiectulă adu- 
nărei va fi: discusiune asupra situațiunei 
politice actuale și completarea comiteteloru 
cercuriloră electorale.

— o—
Dimisia unui fișpanu. Atâta foia na

țională săsescă din locă, câtă și foile din 

Budapesta aducă soirea, că fișpanulă comi
tatului Brașovă, d-lă Mihailă de Maurer, 
îșl va da dimisia.

—o —
Unu învețătoru netrebnicii. Fc i un- 

gurâscă „Delmagyarorszâgi Kăzlony'1 publică 
ună estrasă din o epistolă, ce i-a trimis’o 
învățătorulă „română44 din comuna Bogol- 
tină, comitalulă Caraș-Severină. Acestă în- 
vățătoră scrie următorele ; „Când în anulă 
trecută am venită în Bogoltină, n’am 
aflată în școlă nici o carte ungurescă, din 
care causă am fostă silită a procura vre-o 
câte va, începândă astfelă a propune limba 
maghiară. Pentru acesta purcedere a mea 
nu am aufiită în poporă nici o plângere, 
ci din contră mulțl fiiceau, că cunoscerea 
limbei maghiare va fi spre binele copiiloră 
și le va fi spre folosă, când voră fi solidațl. 
Comuna Bogoltină de cinci ani de cjile 
nu a avută preotă, din care causă episco- 
pulă gr. or. din Caransebeșă a chirotomtă 
la anulă nou pe ună tînără de ‘20 ani, care 
a absolvată ea elevă ordinară numai 2 cur
suri, er cursulă ală 3-lea l’a făcută pe cale 
privată. La aufiulă acestei vești m’am bu
curată forte multă, pentru-că cugetam, 
că împreună cu noulă preotă vomă lu
cra pentru fericirea poporului pe calea 
paclnică, der, durere, m’am înșelată în 
acesta așteptare, pentru-că de-odată audă, 
că poporulă cârtește în contra ABC-ului 
maghiară. Numai atunci am sciută, că 
noulă preotă e contrarulă limbei maghiare, 
când printr’o epistolă scrisă în termini 
obraznici îmi dă de scire, că foia biseri- 
câscă „Foia Diecesană44, ce i-o cerusem 
spre cetire, numai atunci îmi va da-o, dâcă 
nu va mai audi pe băieții de șcâlă salu
tând ă cu „jd napot“. — Noi cunoscemu pe 
păiintele din Bogoltină, d-lă Grozăvescu. 
— dice „Dreptatea44 — și soimă, că la 
institutnlă teologică din Caransebeșă a 
fostă unulă dintre cei mai buni și mai 
morali elevi. De aceea nu mai gratula îi 
putemă pentru „acusele44, ce i-le aduce acelă 
învețătoră, care de sigură voesce a se in
sinua inspectorului pentru a căpăta ună 
osă de roșă. Nu scimă, dâcă suntă ori nu 
adevărate cele comunicate de numita fâiă 
maghiară. Decă însă lucrulu în adevără așa 
este, atunci trebue se constatămă, că uscă
turile ni s’au mai sporită cu ună rătăcită, 
care fără cruțare numai alungată trebue se 
fiă din sanctuarulu școlei românescl.

— o—
Ambasadorii rusescu la Viena. fia

rele aducă sciiea, că numirea prințului Lo
banov de ambasadoră în Viena, se pote con
sidera cu faptă împlinită.

— o —
Corone eterne. Din incidentulă repo- 

sării D-nei Maria Ilie Savu, născută G. Ere- 
mia din Săcele, D-lă comersantă Neculae 
G. Eremia a trimisă subsemnatului comi- 
tetă parochială, în loculă unei corone pe- 
ritore, 5 fl. dreptu contribuire pentru o co
ronă neperitâre la „fundațiunea iubițiloră 

răposați44 în folosulu seolariloră români să
raci. Achitândă pe acestă cale suma pri
mită, arătămă, că s’a adaogată la numita 
fundațiune. Brașovă, 30 Ianuarie 1895 Co- 
mitetulă parochială.

_o —
Principele bulgaru abdice. „Româ- 

nulău din BucurescI aduce soirea, — ce 
fiice, că o primesce dela ministrulă pleni- 
potențiară ală unei mari puteri — că prin- 
oipele Bulgariei Ferdinandu va abdice la 
tronă.

—o —
Preotulu Kneipp — profesorii de 

universitate Intre preotulă Kneipp și gu- 
vernulă cantonului Freiburg (Elveția) s’au 
începută pertractări, cari au de scopă che
marea lui la universitatea de acolo, ca 
profesoră de patologia și terapiă. Kneipp 
va organisa, ca decană, facultatea medici
nală — se fiice într'ună fiiară vienesu — și 
banii de lipsă pentru acesta se voră aduna pe 
cale de loteriă. Până acuma e hotărîtă, ca 
facultatea să se deschidă la Pasci.

—o—
Bucuria în familia Țarului. Din Pe

tersburg se telegrafiază, că îu familia Ța
rului se așteptă o bucuriă îndoită. Atâtă 
Țarewna tînâră, cită și cea văduvă suntă 
în stare binecuvântată.

— o —
Mobilisare în Turcia. Din Constanti- 

nopolu se scrie, că cea mai mare parte a 
reservei armatei otomane este mobilisată. 
Mo'oilisarea acesta a dată ansă la mai multe 
combinațiuni. Se fiice, că Rusia a postată 
armate de alungulă irontierei tur escl; mai 
departe, că în Monasliră suntă la ordinea 
fiilei răscdiele; în fine se susține, că causa 
mobilisărei reservei otomane suntă soirile 
neliniștitore, ce vină din Macedonia.

—o —
Mișcări socialiste. Din Halas se anunță 

că socialiștii intenționară în 11 1. c. a 
arangia o adunare poporală. Cu tote că 
autoritățile denegară învoirea loră, după 
amefil se aduna o mare mulțime de omeni, 
care însă in fine fu împrăsciată de polițiă. 
In Dobrițină ținură socialiștii alaltăerl o 
mare adunare, în care mai mulțl oratori 
vorbiră forte aspru contra partidei popo
rale, care, după cum fiică ei, lucră în po
triva intereseloră poporului muncitoră.

— o —
La petrecerea Reuniunei femeilorii 

române (lin loca. Nise comunică, că mâne, 
Joi, la 4 ore, va fi a doua probă de „Ro
mana14 și „Lancier14 în sala Hotelului Cen
trală.

—o—
Prelegere publică. După cum aflămă, 

la începutulă lunei viitore va ține in Bra- 
șovă Dr. med. L. Wintermitz, posesorulă 
unui institută de cură cu apă din Austria 
de susă, o prelegere despre „Modulă de 
cură ală lui Kneipp44. La timpulă său vomă 
publica date mai detailate.

0 întâmplare înfiorătore.
Orda (le josfi, 11 Februarie n. 1895.

On. D-le Redactoră! Ună casă înfio- 
rătoră s’a întâmplată Marți în 5 Februarie 
st. n. pe hotarulă comunei Stragea, ceroulu 
Vințului de josă.

In diua numită o furtună grozavă a 
bântuită t6te ținuturile de pe aici; patru 
țărance române din comuna Berghină, cu 
numele Ana Câmpeană, Salcmia Goția, Ma
ria Rodeană și Ana Vințianu în acea fii, 
mergândă cătră casă din Alba-Julia, unde 
au fostă la tergulă de săptămână, pe ho
tarulă Străgii le-a apucată furtuna cea gro’- 
zavă așa, oă sermanele femei nu au fostă 
în stare a merge mai departe, oi au căd.ută 
la pămentă, unde le-a acoperita zăpada.

Mai t.ârfiiu totă pe-acolo au ^trecută 
doi Sași din Berghină, pe cari nenorocitele 
femei i-au cunoscută, s’au rugată de ei 
plângendă, să nu le lase acolo, căci acolo 
pieră; decă însă nu vrâu seu nu le potă 
duce acasă, i-au rugată, ca celă puțină so- 
sindă în sată, să spună bărbațiloră loră să 
vină după ele, căci căfiândă în zăpadă nu 
mai potă merge.

Acești doi Sași, cu numele Iohan 
Luister, de profesiune călțunară, și Iohan 
Hauptkorn, au mersă mai departe er ajun- 
gândă în sată, s’au culcată liniștiți, 
fără de a-le păsa, că patru suflete se prăpă- 
descă în câmpă.

In dimintia următore (6. 1. c.) eșindiî 
primăria comunală din Berghină cu sătenii 
ca se curețe drumulă de zăpadă, au aflată 
tote patru femeile înghețate și morte.

Două dintre ele s’au aflată șefieudă, 
una culoată la pămentă cu mâna sub capă, 
er Anna Vințianu, care a fostă mai tinără 
între ele și care a fostă în stare binecu
vântată, după tăvăliturile aflate în zăpadă, 
se presupune, că s’a chinuită mai multă, 
avendă de-a espira din ea două suflete.

După nenorocitele femei au rămasă 
preste totă 9 orfani, cari în tătă viețaloră 
voră blăstăma pe acești tirani, din a căroră 
răutate diavolică și-au pierdută vieța aceste 
femei.

Așa e pretinia streinului. Românii îi 
voră țină minte.

Vă rogă, stimate D-le Redactoră, să 
binevoiți a da locă acestora renduri in pre
țuita „Gazeta Transilvaniei44, ca să potă 
vede și cunosce onor, publică cetitoiă la 
ce păcate grozave ipote duce răutatea strei
nului. Vedetta.

Familiile nobile române.
A apărută partea a doua din opulă 

Date istorice privitdre la familiile nobile 
române, culese de I. Cav. de Pușcariu și 
publicate sub auspiciile Asociațiunei tran
silvane pentru lit. rom. și cult. pop. română. 
Sibiiu, Tipograf, arehidiecesană 1895. Pre- 
țulă tomului II 4 fl. (8 Lei). Amb:le to
muri laolaltă 5 fl. (10 Lei).

în 16 Septemvre avea să fiă o mare adu
nare.

In 14 Septemvre era adunată la Blașiu 
o mare massă de Români, însă de astă- 
dată înarmată cu lănci, pusei și alte arme. 
Dela Orlată venise o cetă de 500 inși la 
Blașiu, avendă fiă-care arme, cum ș’a pu
tută câștiga. Asemenea și din alte părți 
locuite de Români veniau cu sutele, der 
mai alesă tinerimea, fiă-care presimțindă, 
că se apropie o înfricoșată furtună. Erau 
în jurulă Blașiului peste 2000 de omeni. 
Venise la acestă adunare și Avramă lancu 
dela Vidra cu muntenii săi, cari aveau ți
nută marțială, erau bine armați și bine 
disciplinați. Nu lipsia nici miliția, care 
era pe partea Româniloră și în fruntea 
căreia sta comandantulă de batalionă ma- 
jorulă Clococeanu, omă de caracteră 
viteză. Adunarea acâsta ținu dela 
16—25 Septemvre 1848, și în ea s’au 
luată mai multe hotărîrl în urma jafuri- 
loru, bătjocuriloră și ucideriloru făftuite 
de Unguri față de poporulă română încă 
pacinică. Aici s’a hotărîtă înc’odată, că po
porulă română nu vre se recunoscă uniunea 
Transilvaniei cu Ungaria^ nu recundsce ministe

rului ungureștii formată pe basa acestei uni
uni; că națiunea română vre să fiă supusă 
directă numai Majestății Sale împăratului 
și sub ministeriulă împărătescă; cere, ca 
Majestatea sa se deschidă câtă mai în grabă 
adunarea națională generală, și să confirmeze 
comitetulă națională alesă în adunarea din 
Maiu; să se deschidă dieta Transilvaniei 
compusă din deputății celoră trei națiuni 
din Transilvania; proclamă constituțiunea 
împărătăscă austriacă, care se aibă putere 
și pentru Transilvania și, în fine, cere ună 
guvernă provisoriu pentru Transilvania com
pusă din membrii români, germani și un
guri, aleși după proporțiunea sufleteloră 
fiă-cărei dintre numitele trei națiuni, care 
guvernă să administreze trebile țării pănă 
la alegerea unui guvernă permanentă.

La adunarea acâsta a luată parte, ca 
comisară ministerială gubernială, baronulă 
Nicolau Vay, care la începută se purta în 
modă provocătoră, der văfiândă, că Ro
mânii n’au gustulă și voința de-a se su
pune orbesce mandateloră sale, o mai slăbi 
din cordă, ba învitâ chiar adunarea, ca 
să-și descopere dorințele și grayarninele, 
pe cari elă le va aduce la cunoscința tronului. 

în 25 Septemvre veniră din Sibiiu 
Simionă Bămuțiu, A. Tr. Laurianii și Ale
xandru Papiu Ilariant, însoțiți de locote- 
nentulă Novacu dela Orlată. Totă atunci 
sosi în Blașiu și advocatulă Floriană Mi- 
cașiu, care după o robie de 5 luni a scă
pată din captivitatea Săcuiloră din Mureș- 
Oșorhei. Aicea s’a alesă și ună comitetă, 
care a primită numele de „comitetă de 
pacificațiune44 în personele lui: A. Tr. 
Laurianii, Simionă Bămuțiu, Nic. Bălășescă, 
Floriană Micașiu, T. Cipariu și Ioană 
Branu, care s’a confirmată de cătră co
manda generală ces. reg. în 16 Octomvre, 
tocmai cândă s’a ținută la Agyagfalva 
adunarea națională a Secuiloră. Mai de
parte s’a luată hotărîrea, de-a se înarma 
poporulă română din marele principată ală 
Transilvaniei, adecă toți locuitorii români, 
cari suntă în stare de-a purta arme. Pen- 
tru-ca acesta să se potă face mai cu în
lesnire și după ună sistemă ore-care, s’au 
instituită 15 legiuni mai mari și mai mici; 
în fruntea fiă-cărei legiuni va sta câte-ună 
prefecții și vice-prefectă; o legiune se va 
împărți în cete mai mari, numite batalione, 
în fruntea cărora va sta ună tribună și ună 

vice-tribună; fiă-care batalionă se va îm
părți în 10 centurii, seu companii, în fruntea 
cărora voră sta câte-ună centurionu și vice- 
centurionu. Pentru acestă massă de omeni, 
comitetulă română amintită mai susă, a 
cerută dela generalulă Buchner arme, mu- 
nițiune, și oficirl ces. reg., cari să figureze ca 
instructori și conducători pentru fiă-care 
legiune, și cari să înțelegă limba po
porului.

In urma adunării dela Blașiu a sosită 
în 18 Septemvre pe la 8 — 9 ore diminâța 
ună călăreță trimisă din Dicio-St.-Mărtină 
la Chirileu cu o epistolă adresată comisiu- 
nii de recrutare, care epistolă președintele 
comisară Gâll Miklos (vice-șpanulă) a pre- 
dat’o și celorlalți membrii, cari să aflau în 
casa parochială ; uitându-se înspăimântați 
unii la alții, avisară numai decâtă pe co
mandantulă militară, care în urma acesteia 
a dată ordină, ca miliția să plece. S’au 
bătută dobele și, spre mai marea bucuriă și 
mângâiere a poporului, Chirileulă a fostă 
deșertată de milițiă.

Eu m’am reîntorsu la casa părintescă 
a cincea fii după adunare și, fără multă so- 
cotelă am începută să-mi organisezu legiu-
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In acestă opă voluminosă, care con
ține 416 pag. form, mare 4°, se; află înși
rate în ordine alfabetică numele a vre-o 5000 
de familii nobile române, arătându-ae în 
specială pentru fiă-oare familia anulă, când 
a primită diploma nobilitară, dela cine a 
primit’o, carî suntă emblemele nobilitare 
ale eutărei familii, unde și câți urmași se 
mai află a$I din acele familii etc. etc. Pen
tru uuele familii se află și date biografice 
mai amănunțite. Intru câtă partea acesta a 
opului stă în legătură cu partea primă, au- 
torulă n’a întrelăsată de-a adauge câte-o 
notă după numele fiă-cărei familii, oitându 
loculă din partea I a opului, unde mai e 
vorba despre acea familiă.

OpulO, care din partea autorului a re
clamată multă muncă și paoiință, e de-o 
valore istorică necontestabilă.

In precuvântare, care încă cuprinde 
notițe istorice și literare forte de interesă, 
antorulă constată, că deși a făcută apelă 
nu numai în generală cătră tote familiile 
nobile române, ci și cătră organele corpo- 
rațiuniloră nâstre de totă categoria spre 
,a-i comunica datele, ce-i mai lipsiau, to
tuși dintre familii numai forte puține au 
răspunsă la acestă apelă, er dintre orga
nele nostre bisericesol singura escepțiune 
lăudabilă a făcut’o Escelența Sa aotualulă 
Metro poliță ală Blașiului, Dr. Victorii Mi
halyi, care a împărtășită autorului unele 
date pănă acum încă nedescoperite și forte 
interesante despre mai multe famiiii ro
mâne din ținutulă Hațegului. Apoi prin 
mijlocirea P. S. Sale D-lui Episcopă Ionu 
Mețianu dela Aradă ’i s’a comunicată celă 
puțină conscripțiunea alegătoriloră nobili 
din comitatulă Aradului, ceea ce nicăirl în 
alte comitate nu s’a făcută. Alte comuni
cate autorului nu ’i s’au dată. „Dâr mai 
cu semău, dice autcrulă, „rămâne ueespli- 
cabilă împregiurarea, că sub-despărțămin- 
•tele Asociațiunei, cu tote provocările di- 
recțiunei loru centrale, n’au dată pănă 
.acum nici ună sămnă de activitate pentru 
îndeplinirea opului, ce iese sub auspiciile 
numitei Asociațiuni“.

In astfelă de împrejurări nu e mirare, 
că partea a doua a opului, desore care 
vorbimă aci, deși e îndoită mai bogată, ca 
partea întâiu, totuși, după cum crede au- 
torulă, abia jumătate din familiile nobile 
române voră fi înregistrate aci, ba și din 
acestea la multe lipsescă datele recerute, 
în deosebi lipsesce istoriculă femi’iei, ci
tarea diplomeloră, deducțiunile și tabelele 
genealogice etc., lipsescă apoi conscripțiu- 
nile nobililoră alegători mai din tote co
mitatele, cari cu câtă suntă mai vechi, eu 
atâtu suntă de valore istorică mai mare.

De aceea autorulă face ună wow apelă, 
nu numai cătră tâte organele corporațiuniloră 
nâstre, ci și cătră singuraticele familii nobile 
române, rugându-le, ca să trimită la adresa 
Asociațiunei transilvane în Sibiiu datele, cari 
mai lipsescă, precum si rectificările de lipsă 
la cele tipărite pănă acum. Aceste date, 

nea a III ală cărei prefectă eram eu. Le
giunea mea se întindea dela Murășiu pe 
Târnava mică în susă, pănă unde suntă Ro
mâni, și în josă pănă la Jidveiu și Căpâlna. 
Ml-am numită de vice-prefectă pe Floriană 
Lăscudeanu din Cucerdea, de tribuni pe 
Iosifă Tămașiu, ginerele preotului din St.- 
Mărghita, Iacobu Olteană din Vaideiu, 
Alexandru Popii din St.-Paulă, Petru Ponta 
(teologă) din Șeușia. Apoi în tote satele 
mi-am numită centurioni (căpitani), totă 
la a decea casă ml-am numită câte-ună 
corporală. După aceste am pusă tote îngri
jirile și n’am cruțată nici o jertfă, ca 
să-mi provedă legiunea cu arme. Pentru 
unii s’au făurită lănci, pentru alții am pro
curată pusei și pistole, dâr munițiune nu 
preaaveamă. Mi-am câșțigată din St.-Paulă 
pe-ună anumită Vicu, fostă militară încă 
pe timpulă ’cândă feciorii se prindeau cu 
funia pentru âste. Dreptă dobă aveamă o 
mierță (felderă), care se bătea cu două 
lemne. In tote dilele îmi scoteam la eser- 
cițiu armata astfelă constituită.

(Va urma.) 

înșirate în ordine alfabetică, se voră aduna 
și tipări în suplimente deosebite, cari voră 
forma partea 111-a a opului, în care se voră 
afla publicate diplomele per extensum.

Gestiunea națională în Senatulă 
românU.

Discursulu dlui 1). A. Sturdza ținuta în șe
dința dela 10 (22) Dec. 1894.

Vină acum la situațiunea esternă, la 
posițiunea politică a regatului.

Guvernulă ne spune, că relațiunile 
nâstre cu străinătatea suntă bune, și acesta 
bunătate consistă, după guvernă, în respec
tarea cu sfințenie a datoriiloră nâstre in
ternaționale. Acesta privesce datoriile nos
tre; căci cum respectă alții interesele nOs- 
tre, despre aceea nici nu pâte fi vorba. 
Și este forte naturală. Eu nu mă potă su
păra de cele ce face guvernulă în acestă 
privință, pentru-că nu potă cere dela ună 
omă, decâtă ceea ce pâte da. Nu potă cere 
dela ună omă să aibă altă simțământă, de- 
oâtă acela în care a crescută. Dâr oa Ro
mână și ca cetățenă sunt revoltată, că 
interesele nostre se potă nesocoti, cum le 
nesocotespe guvernulă.

Politica guvernului, după mine, se re- 
sumă în puține cuvinte: închinăciune în 
drâpta, închinăciune în stânga, închinăciune 
la toți; flăcăruia să-i facă după placă. 
Drepturile țârii, interesele țării, viitorulă 
țării, despre acestea nici vorbă nu pote fi. 

Caracteristică pentru acâsta, și dovadă 
pentru acesta este, că pentru guvernă nu 
esistă cestiune națională. Dâr, fiind că ces- 
tiunea națională totă esistă ori câtă ar de- 
nega guvernulă acestă lucru, resultă pen
tru guvernă o situațiune încurcată, care îl 
silesce să se învălue în mantia duplicității, 
care-lă împinge când înainte, când înapoi, 
într’o continuă șovăire.

D-lă ministru alu domeniiloră, P. P. 
Carpii: Așa facă toți fanarioții. (Rîsete.)

D-lă D. Sturdza: Și d-vostră, repre- 
sentanții patentați ai fanariotismului, nu 
puteți face de altfelă, fiind-că sunteți, după 
dicătârea populară, învechiți în cjilele rele. 
Puteți rîde. Ceea oe importă este: oa țâra 
să scie, că rîdețl de interesele ei cele mai 
sfinte.

D-lu ministru alu culteloră și instruc- 
țiunei publice, Tache Ioncscu: Așa rîdl și 
d-ta de ceea ce facă eu.

D-lu D. Sturdza: Eu n’am rîsă nici
odată de ceea ce faci d-ta. Eu mă întris- 
teză de ceea ce faceți d-vostră, pentru-că 
nu potă rîde de suferințele și durerile țării. 
Nu aveți sentimentulă datoriei și ală de
votamentului pentru țâră.

Pentru guvernă desființarea a trei 
milione de Români nu privesce pe rega- 
tulă română, ci privesce numai pe Maghiari.

Pentru guvernă, noi, din regată, avemă 
numai dreptulă să simpatisămă cu Românii 
din Ungaria în modă platonică, cum sim- 
patisâză Anglia pentru Bulgari și Armeni; 
ba și mai puțină, căci Anglia scrie celă 
puțină din când în când note, când mal
tratările devină prea crude. Guvernulă vrâ 
ca noi să tăcemă, îngropândă sub acestă 
tăcere cestiunea națională. Vorba onora
tului primară ală capitalei: „se simțimu în 
fundulu inimei, dâr se nu vorbimu nici-odată11, 
este devisa acestei politici, nebulâsă în 
aparență, der conscientă de țelulu, ce ur- 
măresce.

Ași dori să sciu cum se pote afirma 
mai tare iredentismul, decâtă a tăcută unulă 
din susținătorii cei mai importanți ai gu
vernului?! In fața țârei, aci, smeu, leu pa
raleu, să se crâdă că suntemă cei mai 
aprinși naționaliști, âr la momentulu când 
ești vădută să fi cu capulă pe tipsie, ârășl 
după o chcStore bine cunoscută.

Miniștrii se miră de ce s’a ridicată 
cesiiunea Transilvaniei, oum o numescă 
d-loru, și atunci când se vorbesce de ces
tiunea națională, pare că-i pici cu câră 
ferbinte.

Miniștrii se miră de ce s’a ridicată 
acâstă cestiune, și mă certă pe mine de 
modulă cum am trata’o. Certarea d-loru 
îmi e indiferentă, după cum și cele ce (jică 
eu despre cestiunea națională le suntă in
diferente.

Der noi numimă cu țâra întrâgă ces
tiunea națională astfelă, nu fiind-că este 
vorba, ca noi să luămă Transilvania, ci 
pentru-că prin desnaționalisarea și maghia- 
risarea a unei a treia părți a națiunei ro
mâne, se resfrânge cestiunea de resistență 
și de esistență și asupra regatului nostru 
română.

D-lă Alexandru Lahovari 4'‘cea în 
anulă trecută : „Înțelegeți cât de mare a fost 
„mirarea mea, când am vădută, că nu nu- 
„numai se ridică cestiunea Româniloră din 
„Transilvania, dâr că s’a tratată încă în 
„modulă cum s’a tratată14. Dâr în ce modă 
trebuia tratată, acâsta nu ni-a spus’o și nu 
pâte sâ ne spună, acâsta nu ne-a spus’o și 

nu pote să ne spună, căci d sa nu vrea să 
o tratămă de locă. Idealulă d-sale este să 
tăcemă și să ajungemă la o așa împietrire 
a inimei, încâtă să ejicetuă cu sânge rece: 
puțină ne pasă. Nu e vorba, d-lă ministru 
se învoesce ca să cjicemă cu glasă domolă: 
ceea ce facă Maghiarii nu este frumosă, 
nu este umană ; dâr atâtă și mai multă nu. 
Pentru restă, să lăsămă pe Maghiari în 
pace, căci acelă restă, adecă maghiarisarea, 
nu ne privesce pe noi.

Ne avândă sentimente naționale, nici 
cestiune națională nu esistă. Că acâstă ces
tiune este o cestiune politică de întâiulă 
rangă pentru națiunea nâstră, aoâsta gu- 
vernulă nu o pote pricepe.

Dovadă este, că d-lă Lahovari se miră 
și acum ca și mai înainte, că esistă o ces
tiune națională. D-sa și astădl ne vorbesce 
de Românii din Ungaria ca și cum ar fi 
vorba de nenorooirile Hotentoțiloră din 
Africa, seu a Coreaniloră dm Asia. Nu 
simte, nu pricepe, nu e cuprinsă de marea 
și radicala deosebire între apăsarea de care 
suf-ră cei străini de nâmulă nostru și 
apăsarea sub care gemă cei de ună sânge 
cu noi.

D-lă Alexandru Lahovary a adăogată, 
pentru a accentua și mai bine modulă seu 
de a vedâ : „că acâstă cestiune este ună 
„incidență iritantă, asupra căruia nu irebue să 
„insistămă, căci e vorba numai in trăsuri ge
nerale de sistemulă guvernului ungurescă 
„dea căuta să desnaționaliseze pe Români din 
„Transilvania.14 Se pâte, că cestiunea nați
onală să irite pe guvernă ; dâr pentru țâra 
întrâgă, desnaționalisarea Româniloră din 
Ungaria, adecă prefacerea loră din Români 
în Maghiari, e ună lucru îngrijitoră, și care 
conține în sine pericole necalculabile pen
tru asistența regatului nostru. Modulă cum 
d-lu Lahovari tratâză acâstă cestiune, re
voltă însă simțul onestă al ori cărui cetățenă 
consciințiosă și devotată țerii și nâmului 
lui. Politica d-lui ministru de esterne în 
acâstă mare cestiune e reprolată de toți 
Românii și aprobată numai de Maghiari.

Apoi de ce avemă în România ună 
guvernă națională? Ca să fiă desaprobată de 
noi și aprobată numai de acei, cari voră 
să desființeze nâmulă românescă?

Fiind-că cestiunea națională esistă, și 
fiind-că esistență ei e palpabilă, âr guver
nulă se silesce să nu o Yadă și să nu audă 
despre dânsa, de aceea guvernulă se agi- 
tâză îutr’o continuă contradicțiune, care-lă 
împinge într’o duplicitate uriciosă cătră totă 
lumea, duplicitate cătră noi din țeră, cătră 
Românii din Ungaria și chiar cătră Ma
ghiari, cătră cari nu se potă ținâ de anga- 
giamentele luate.

Lucrulă nu e greu de dovedită.
D-lă Alexandru Lahovari ne flicea în 

anulă trecută : „Acâstă luptă, cu tâtă buna 
„nâstră vo nță, cu tâtă dorința și interesulă 
„ce-’lă avemă să păstrămă, să mărimă chiar 
„relațiunile de bună vecinătate cu monar- 
„chia Austro-Ungară, nu pâte sâ nu aibă 
„în inimile și în spiritele Româniloră de 
„aci ună râsunetu destulă de puternică, 
destulă de durerosă.44 Alăturați a este cu
vinte de acele ce am citată,acum sunt câte-va 
momente, și veți fi loviți de marea contra
dicțiune în cele rostite de ministru într’una 
și aceeași cuvântare. Dâr să esaminămă 
ultima aserțiune. Va sâ dică: dâcă cesti
unea acâsta este așa de însemnată, încâtă 
ea nu pâte să nu producă ună râsunetă 
forte puternică, forte durerosă în inimile 
nâstre, ore ati ncl nu este o cestiune vitală, 
o cestiune națională, și așa fundă, putemă 
noi să o scâtemă dela ordinea dilei? Nu e 
ea ardentă? Ne putemă âre despărți de ea, 
pănă nu va fi resolvată în interesulă și în 
favârea poporului română ?

(Va urma.)

Dare de semă și muițămită publică.

Brașovă, 30 lan. st. v. 1895.
Cu ocasiunea „ședinței festive44 a so

cietății de lectură „Ioană Popasu44 a stu- 
dențiloră dela șcâlele medii române gr. or. 
din Brașovă, ținută la 22 Ianuarie st. v., 
au binevoită a contribui:

D-na văd. Andrei PopovicI, Elena 
Stănescu, Sofia Stănescu câte 5 fi.; Maria 
Belu, G. B. Popă câte 3 fl.; E. Săbădeană, 
D-na N. Popea, Sterie Stinghe, Chicom- 
bană, Carolina Teclu, D-na Poteca, N. Pla
toșă, N. Bidu, I. Burduloiu,N. Ciurcu, D. 
Cordescu câte 2 fi.; D na Spuderca 1 fi. 
50 cr.

A. Dușoiu, I. Ganea, D. Radocea, Ec. 
PopovicI, D. Lupană, N. Avrigeană, N. 
Bârsană, O. Bidu, G. Bellissimus, D-na 
V. Voina, N. Garoiu, Ec. Pușcariu, D-na 
Damiană, N. Negușă, N. Bogdană, V. Șo- 
tropa, Alex. Moldovană, Ios. Moldovană, 
d-ra Mica Stinghe, B. PopovicI, I. Aronă, 

N. Bărbuceană, A. Eremia, Dr. D. Popă,
D. Jarca, L. Nastasi, N. Banciu, Dr. A. 
Mureșianu, P. Nemeșă, P. Dană, L. Maxi- 
miliană, I. Socaciu, E. Wagner, M. Zănescu, 
V. Goldișă, M. Branisce, M. Russu, P. Ză
nescu, Nic. PopovicI, I. Bariță, D-na N. 
PopovicI, I. Lengeru, I. Purcărea, N. Petra- 
Petrescu, G. Chelară, Gr. Maioru, Căpitantt 
Visoina, N. Oolibană, M. Popea, Dr. Saftu, 
Dr. I. Blaga, Căp. Biju, S. Laslo, D. Fă- 
gărășană, V. Voma, V. Bologa, N. Mocană, 
Toma Bârsană, I. B. Boiu, I. Bunea, Arse
ni u VI ai cu — câte 1 fi.

V. Glodariu, D. Hegyesi câte 60 cr.;
E. Rusu, V. Lacea, D-na I. Petrică, H. 
Petrică, I. Petrică, N. Spuderca, C. Coli- 
bană, E. Scurtu, N. Coleșa, D. Dimitriu, Z. 
Ciurcu, Preșmereană, I. Cipu, E. Navrea, 
P. Popă, N. PopovicI, N. Puiu, M. Jiga, 
E. Jarca, N. Fluștureană, N. Preșmereană, 
E Bogdană, Ardeleană, N. Bancila, V. 
PopovicI, N. Străvoiu, N. Străvoiu jun, G. 
Popă, Șerbană, H. Stănescu, G. Navrea, 
D-na Bologa, Dragoșă, M. Ilaseviel, I. Ta- 
flană, I. Bidu, P. Dima, I. Panțu, I. Du
șoiu, D. Eremias, I. Popea, D-șâra N. N., 
B. Puiu, Alex. Suciu — câte 50 cr.; R. 
Orghidană, I. Aronă, E. G. Preșmereană, 
câte 40 cr.; M. PopovicI 35 or.; N. Perși- 
nară, R. Zârnoveană, N. Stinghe, N. Popă, 
N. Furnică, Ș. Barohina câte 30 cr.

Din afară amă primită dela D-lă De- 
metriu Moldovană protopresb. în Sighișâra 
1 fi.

Afară de acâsta a mai incursă suma 
de 12 fi., 5 cr. dela tinerimea studiosă dela 
școlele medii rom. din locă. Cu totulă au 
incursă 144 fi. 10. cr. v. a.

Tuturora acestoră P. T. Dâmne, Dom- 
nișâre și Domni esprimămă, în numele so
cietății de lectură, pe acâstă cele, cea mai 
profundă a nâstră muițămită.

Președinte: Secretară:
1. Baptistă Boiu, plariu Sturdza,

profeso u, CI. VIII gimnasială.
Cassară :

Adriană Crislea,
Cl. III corn.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 13 Februarie. 'Opo- 

sițiunea din camera magnaților^ va 
ținâ septemâna viifcore, înainte de 
desbaterea proiecteloru de lege bi
sericesc!, o conferență spre a lua 
posițiă față cu modificările puse în 
perspectivă de guvernu.

Arco, 13 Febr. Starea sănătății 
archiducelui Albrecht s’a amelio
rată.

Parisiî, 13 Febr. Maiestatea Sa 
Franciscu Iosifă a adresată preșe
dintelui Republicei o telegramă, în 
care-i mulțumesce pentru bineven- 
tare din incidentulă sosirei Sale în 
Francia, (țicendă, că Maiestățile Loră 
au venită erășl în Francia cu multă 
plăcere. In fine asigură monarchulu 
pe președintele de înalta Sa stimă 
și sinceră amicițiă.

DIVERSE.
Constatarea inorții. Ună mijlocă si

gură și simplu pentru a constata înainte 
de îmormântare, dâcă suntemă în fața 
morții, ori avemă numai ună casă de le
șină, este următorulă: Se apropie o lumi
nare aprinsă de vârfulă degeteloră picio- 
reloru sâu ale mâniloră, și lăsămă să ardă 
timpă de ună minutu pielea pe o întindere 
de o jumătate centimetru. Dâcă bășicuța, 
ce se desvoltă în urma acestei operațiuni, 
se sparge cu o pocnitură sâcă și câte odată 
cu atâta putere, încâtă luminarea se stinge, 
atunci să fimă siguri, că avemă a face cu 
ună cadavru. Acestă fenomenă apare nu
mai la cadavre, și deci cadavrulu se pote 
îngropa fără târnă. Acestă procedeu, in
ventată de Martinez, este de totă simplu, 
ușoră de esecutată și dă siguranța, că nu 
este casă de morte aparentă.

Proprietarii: Dr Aurel g&ure^ianu.
ReMorll responsabilii: Sregoriu EWaiaru.
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Cmps&sSS psețe» Bpasesfi.
Din 13 Februarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.76 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.75
Napoleon-d’orl Cump. 9.82 Vend. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Cnmp. 132.— Veud.
Mărci germane Cump. 60.20 Vend. —.—
Scris fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire turcesc! Comp. 11.15 Vend.

Sssrmd 9a tesars® din Esența.
Din 12 Februarie 3895.

atenta ung. da aurii 4% • . . 124.75 
ilanba de corbne ung. 4% • ■ 99.25 
I apr. oăil fer. ung. în aurii 41/3°/o • 127 75

Impr. o&îl. fer. ung. în argint 103.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.65
Bonuri rurale ungare.................... 98.10
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
[mprum. ung. cu premii .... 162.75
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 151.25
Renta de hârtie austr........... 101.35
Renta de argint austr. .... 101.40
Renta de aur austr,.......... 126.35
Losuri din 1860   160.25
Aoții de-ale B&ncei ung- de credit. . 501.50
Acții de ale Băucei austro-ungară . 1108.—
Acții de-le Băneei austr. de credit. 414.—
Napoleondorl......................... . 9.84l/2
Mărci imp. ger..................................... 60.75
London (lire sterlinge)................... 124.45
Rente de corone austr................... 100 85

Am ondre a aduce la cunoscinta ou. public din Brașovă 
din afară, că am asortată unu

lâBE MAGAZIN de PESCE 
atâta SERUTU câtă și PRâSPET, 

TergulU Inului Nr. 30, casele d-lui A. Mureșianu.
Precum: ^orânu, Crapi», Cigă, Șalău, Lacherdă (Lapard ), etc. 

Asemenea negre și roșii, moi și tescuite ; câtă și
MAS ILJîNflE, care le vendu cu prețurile cele mai ieftine.

lOHT Venerarea numai en gros.
Invite cu tdtă stima pe P. T. publică, a visita magazinul 

meu și a me încuragia cu plăcutele comande, căci va remâne 
satisfăcută în totă privința.

flfloiin fin Uflll ce^a ma^ P^acu^ mirosu de bradfi, curăță aeruld din odaie 
Ullulll lîu iiUlIj și întăresce organele de respirațiune, celu mai alinătorii 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiilorQ.
QlTPllîl QÎ TlflCtil P 11P Nflll °fer& escelente serviții pentru tuse, pentru 
IjjIuJj pi pduullU tiu liUll] regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganelorfi. de respirațiune.Lanolin Creams, cel mai bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

Depoulii generală Ia farmacia în Terguiă grâului.
592,6—14

Cu stimă :
NICOLÂE GHSGmmTZA 

BRA.Șfi’l’, TArgiilik Inului jVb-. 30.

0J
Â^i

\xjj
•E. Majisperger 

ceasornicar 
Brașovu, strada Porii Nr. 32.

Recomandă depositlllii fieu bine asor
tată de ceasornice de buzunar din Hei- 
veția, precum 5 și to te felurile de ceasornice 
de părete, ceasornice
deștejptâlore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală. 

Reparaturi 
se efectueză conscîințios, prompt și. ieftin.

Nr. 603 6—12.OM

0500

A-lavita® la aWaiaoaBJ
1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu

Ia

„"v a t pv -«m 
foia ilustrată pentru familii.

„VATRA“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 

I unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunl splendidă reușite, dintre cari 0 mare 
parte Originala, referitor© atât la istoria nemului româncscă, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este cea mai reS- 
pândită revistă ilustrată și ©crapă I-ulu iocra în 
literatura beletristică română.

„VATRA,“ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4", tipărite luxosu pe hârtie extra-velmă.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulu abonamentului pe ună ană este .

1/
Î5 . 55 55 Is! 57 51

Cei ce doreseu a se abona, surită rugați se binevoiescă 
trimite costulă abonamentului, prin mandată postalu la librăria 
editâre, 0. Sfetea, Btcurescî, căci „Vatra11 n, se trimite de câta 
celoru cari, plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai scoițele cu fi. 1.50.

600,7—30

€>£3~S3-O-€>Q~O-O-€3-€3-O-O-O“O-€3-ij

Cu

fi. 12 
„ 6

05
a

ABONAMENTE X
X Sosirea si jlecarea trenurilor» îi Brajon

£s
*

„GAZETA TAKSILVAHIEI“

Ps
Pe
Pe

trei 
șese 
unu

Pe
Pe
Pe

3
6

12

li. 
fi.
a.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
ană

Pentru România și străinătate:
trei luni. .................................................
șese luni................................
ună ană.................................

X

10
20
40

Ir.
ir.
fr.

X
X
Xg

Abonajuente Ia, numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

anii....
șese luni.
trei luni . .

Pentru Româida și străinătate:
anu............................................................ 8 franci,
șese luni................................  4 franci.
trei luni................................ . .2 franci.

Pe
Pe
Pe

J

Dumineci.

2
1

fl. -
fi, -

50 cr«

X
X

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, să binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

t „Gazetei Transihfamei.“

X
M

g Admimstrațima
M
X
X

Sosirea trenurilor^ în Brașovu: 
I. Dela Pesta ia BrașovO:

Trenulfi de persone: 8 ore dimineța.
Trenulfi accel.: 2 ore 9 min. după. am. 
Trenulfi mixta: 10 ore 25 minute sera. 
Tr, exp. RomânO : 5 bre 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulfi accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulfi mixtfi : 7 bre 1 minute sera.
Trenulfi accel.: 10 bre 37 minute sera.
Tr. expr. Românii: 10 bre 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovâ.
Trenulfi mixtti: 7 bre 36 min. dimineța.
Trenulfi mixtti: 1 bră 44 min. după am’ 
Trenulfi mixt.fi: 0 bre 00 min. sera.

Dela Brașovu la Ch.-Oșorlieiu.
Trenulfi de persbne: 3 bre 10 după am, 
Trenulfi mixtfi: 8 bre 50 minute dimin.
Trenulfi mixtă : 4 bre 50 min. dimin.

Plecarea trenurilor!! din Braș.
I. Dela Brașovfl la Pesta

Trenulfi mixtfi: 5 bre 8 min. dimineța.. 
Trenulă accel..- 2 bre 45 min. după am» 
Trenulfi de persbne : 7 bre 43 min. sbra- 
Tr. expr. Român : 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulîî accel.: 4 bre 59 minute dimin...
I’renulu mixtă: 11 bre înainte de ambijl. 
Trenulă accel.: 2 ore 19 min. după am.
Tr. expr. Româno : 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:
Trenulfi mixtfi: 8 bre 35 min. dimineța- 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenulfi mixtfi: 0 bre 00 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovd.
Trenulfi mixtfi: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulfi de persone: 1 bră 51 m. d. am. 
Treuulfi mixtfi : 7 bre 20 min. sera.

MUEciiiri 

(taserținm și reetae) 

Suntâ a se adresa stshscrsse, 
admsnâstratiiaam. lira ca sus S u pu- 
bSscâr i urnise mai sațasSi
de odată se face scădementâs, 
care cresce caa câtia gaodbEâcarea 
se face mas de masOte-oră.

Admirfistrațiimea 
„GAZETEI TRANSILVANEI? I

Numere singuratice 

din Gazeta Transilvaniei 

â 5 cr. se potu cumpera în 

librăria Nicolae Ciurcu și în 

tutungeria I. Gross.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

mixt.fi

