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„Partida poporală" în camera mag
naților o.

Brașovu, 3 Februarie v. 1895
Nu puțină turburare a produsă 

în tabera guvernului ungurescu și a 
partidei kossuthiste debutarea con- 
ducetorilorb așa fiisei „partide po- 
porale“ în ședința de alaltăerî a ca
merei magnați lorii.

Grofii: Ferdinand Zichy și Ni- 
colau Maurițiu Eszterhazy au decla
rată în tbtă forma resboiu guver
nului Banffy. Cu o energiă și cu o 
hotărîre neobicînuită, ei au anunța tu 
în numele oposiției din camera mag- 
națilortî, că n’au încredere în gu
vernă și că de aceea voru continua 
lupta în contra partidei dela putere 
și a sistemului, ce-’lu representă ea.

Acestă declarațiune categorică 
s’a făcută din incidentulu desbaterei 
asupra proiectului de indemnisare.

Ferdinand Zichy a arătată, că 
magnații oposanțl au crefiută unii 
mo mentă, că guvernulă Banffy vrâ 
într’adevâră se restabilescă pacea și 
să liniștescă spiritele agitate, delă- 
turându stricăciunile causate prin 
legile bisericesci-politice. Unei ast- 
felu de nisuințe ei nu i-ară fi pusă 
nici o piedecă. Dâr afil s’a convinsă 
oposiția, că intențiunile de pacificare 
ale guvernului nu suntă sincere, căci 
decă ar fi voită „să facă dreptate 
credinței creștine și catolice11, ar fi 
avută pănă acuma timpă și ocasiune 
de a-o manifesta. Guvernulă n’a dată 
deslușiri pănă acuma asupra modi
ficării proiecteloru de lege bisericesc! 
încă nevotate, âr cu privire la Intro
ducerea căsătoriei civile a făcută 
nisce aserțiuni neliniștităre și dure- 
rose. De pildă, voiesce ministrulti de 
interne să încredințeze învățători co
munali cu purtarea matriculeloru; 
legea matrimonială să se esecute 
astfelu cu forța, fără de procedura 
necesară. „Vâfiendă noi așaderă", 

cjise Zichy, „că guvernultî nu vre 
nici să retragă, nici să revisuescă 
acea lege asupritore, e lucru firescă, 
că încrederea, ce puteamă se-o avemu 
în guvernă la numirea lui, s’a pre- 
tăcutii deja în neîncredere".

Cea mai interesantă parte a dis
cursului d-lui Zichy este însă aceea, 
în care se plânge în contra abusu- 
riloi'Q comise de organele guvernu
lui la alegerile cele mai recente. „E 
forte periculoșii11, fiise elă, „dâcă 
poporulă nu pote afla între margi
nale legale nici ună remediu pentru 
gravaminele lui; decă alegătorii se 
depărtăză dela loculu alegerei în 
consciința, că au fostu în maioritate, 
și totuși au fostă învinși în urma 
abusuriloru de oficiu ; ori dăcă cer- 
culu electorală nu pdte spera la nici 
ună remediu, în consciința, că orl-ce 
încercare de a’lă dobândi, ar fi za
darnică. Tote aceste deștâptă cele 
mai rele patimi, de aceea guver- 
nulă n’ar mai trebui s’aștepte plân
gerile alegătoriloru, ci însuși ar tre
bui se cerceteze, dăcă s’au întâm
plată ori nu abusurl și să le pedep- 
sâscă".

Declararea contelui Eszterhazy a 
fostă făcută în același sensă: „n’a- 
vemăîncredere în guvernă", de aceea 
vomă continua lupta contra lui și 
„nu numai elementele malcontente 
se grupeză afli în jurulă drapelului 
nostru": „învingerea în acâstă luptă 
va fi a nostră". A mai accentuată 
apoi, că „partida poporală" va ave 
o deosebită solicitudine pentru sbr- 
tea muncitoriloră și a critisată în 
fine și elă cu totă asprimea abusurile 
electorale.

Respunsulă ministrului - preșe
dinte Banffy a fostă astă-dată mai 
puțină conciliantă. Legile bisericescl- 
p -'litice, fiise elă, le va esecuta fără 
de a vătăma simțămintele și intere
sele confesiuniloră, er în proiectele 

de lege, ce nu suntă încă votate, 
va admite eventuală numai modifi
cări de acele, cari „se nu vateme 
integritatea principiiloră loră". Câtă 
pentru abusurile electorale, elă de
clină răspunderea din partea guver
nului, căci „nu acesta a deslănțuită 
lupta socială și confesională, nu 
bmenii lui au dusă agitațiunea pănă 
la altară și pe amvăne".

Multă se mâniă foile guverna
mentale și kossuthiste din causă, că 
domnii Zichy și Eszterhazy facă acum 
pe protectorii și apostolii poporului. 
Ce cutezare dela nisce magnați „con
servativi și reacționari", ca aceștia, 
să vre să representeze ei „intere
sele poporului!"

Organulă lui Kossuth apeleză 
la partida independentă, să nu lase 
ca poporulă să s’arunce în brațele 
lui Zichy și Eszterhazy, căci aceștia 
nu potă ave gândă bună, de-ore-ce 
pănă acuma au tăcută și acuma „nu
mai pentru-ca să restbrne reformele 
bisericesci-politice și pentru scopu
rile loră reacționare, recurgă la po- 
poră și la naționalități".

Intr’ună punctă are dreptate 
„Egyetertes". Amintiții magnați n’au 
întreprinsă pănă acuma nimică în 
contra păgubitorului sistemă de gu
vernare și nici nu și-au bătută ca- 
pulă cu „interesele poporului".

Stări desolate în Ungaria.
Incetulă cu încetulă să desvbltă 

în Ungaria o stare de lucruri, care 
decă nu vomă numi-o domnia vol
nică, celă puțină trebue s’o asămă- 
nămă cu o stare escepțională. Deja 
pe timpulă lui Szilâgyi se deduse 
ună mare cercă de activitate jude- 
cătoriiloră din Transilvania, Timi- 
șora Budapesta etc. Era vorbă adecă, 
să se tracteze cu băgare de semă, 
cestiunile scandalOse, despre cari 

deputatulă Polonyi, ridicândă pe față 
în cameră o grea acusă contra aces
tui sistemă, fiice următorele:

Din punctii de vedere ală cultivărei 
dreptului eu numără astădî UDgaria între 
cele mai nefericite țâri din Europa. Ori 
cui îi potă dovedi, că pe conunentulă eu
ropenii nu esistă nici ună stată, în care 
nesiguranța dreptului să fiă așa mare, ca 
la noi.

Și baronulă Kaas fiice următd- 
rele despre ună șiră de procese:

Aici nu este permisii a păși nepe
depsita contra corupțiunei, pentru libertate 
și drepturile poporului, pentru religiune și 
oontra sistemului de guvernare numită „li
beralii". Totulă este astfelă întocmită, că 
guvernulă câștigă absoluta procesele sale 
politice.

La acestea fiiarulă germană 
„Parlamentar* face următorele ob
servări :

Aceste procese politice caracterisăză 
stările publice din Ungaria... Și era lui 
Baeh se fini cu procese politice, închiclendă 
pe toți, cari pășiau contra absolutismului. 
Timpii de 20 ani tiranisâ partida liberală 
Ungaria, dăr pănă acuma în anii din urmă 
nicl-odată nu șl-a luată refugiulă la per
secuția politică prin judecătorii. Se vede, 
că așa nu mai pote să mergă. Liberalis- 
mulă ungurescă și îutregQ hypermaghia- 
rismulti nu mai cunosce nici dreptate, nici 
adevărti. Unde se pierde vacța și consciința 
morală, acolo începe arbitriulu și volnicia.

Discursiilti d-lui Schullerus,
ținutu în adunarea alegătoriloru Sași din Sibiiu.

Scimă, că Dumineca trecută ale
gătorii săsesc! din cele două cercuri 
electorale ale orașului Sibiiu, s’au 
adunată, pentru ca să se pronunțe 
în privința ținutei deputațiloră loră. 
Cu o majoritate absolută de voturi 
s’a primită propunerea lui Dr. C. 
Wolff, după care deputății săsesc!

f OILETONULU „GAZ. TRANS “
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Dm anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanit.

18) (Urmare).

XV. începutullu ostilitățiloi'u.

Totă ce s’a petrecută pănă la mijlo- 
culă lui Septemvre din partea Româniloră, 
erau numai mijloce și planuri de pregătire 
în vederea marelui răsboiu civilă, care is- 
bucni dincolo peste hotarăle Transilvaniei. 
Pănă la finea lui Septemvre, ba chiar nici 
la începutulă luijOctomvre, noi Românii — 
deși amă suferită barbarii și masacrări cru
dele la Abrudă, la St.-Craiu, la Mihalțiu 
și la Luna; deși noi eramii persecutați, sus- 
piționați, multi închiși și maltratați în 
modă tirană de cătră rebeli — totuși n’amă 
recursă la omoră și la jafă, ne-amă păs
trată cumpătulă și ne-amă călcată pe inimă. 
Sânge ungurescă noi nu vărsarămă încă, 
n’am recursă la răsbunare pentru atâtea 
suferințe îndurate, n’amă înființată tri
bunale negre, ca Săcuii din Tergulă-Mure- 
șiului, n’amă conspirată în modă criminală, 
și martoră ni-e Dumnedeu, că am ținută 

cumpăna umanității și mai pe susă de tote 
amă respectată dreptulă individuală.

Nu așa însă conspiratorii și rebelii 
kossuthistl. Ca esemplu mă mărginescă a 
spune, că fiulă consilierului br. Lazar 
Apor, adecă George Apor spândurase deja 
în Septemvre 1848 pe mai mulțl Români 
în sălcile dela Iemută, și ca să-și satisfacă 
și mai bine poftei sale diabolice, îșl aprinse 
o țigară și fuma printre cei spânfiurațl, 
rîdându-le în față și batjocorindu-i chiar 
și după morte.

în 28 Septemvre am plecată cu frate- 
meu Isaie, cu tribunulă Tămașiu, cu Orosă 
și cu mai mulțl omeni din Chirileu la 
Blașiu, ca se ne mai luămă unele și altele 
informațiuni. Sosindă în Blașiu am aflată 
pe Axente eserciându-șl omenii pe lunca 
cea frumosă din josă de Blașiu. Vorbindă 
cu elă, ne-amă înțelesă, ca eu cu omenii 
din prefectura mea, întorcendu-ne acasă, 
să desarmămă pe domnii unguri din St. 
Paulă, fără însă de-a comite crime, seu 
omoruri, de cari ne înfioramă. j

Ne-amă reîntorsă a doua di prin Ce- 
tatea-de-Baltă și sera ajunserămă în Șom- 
falău la protopopulă Nemeșă. Aici amă 
fostă primiți cu lăutari și cu nespusă bu- 
curiă. Domnii erau toți fugiți pe la cetăți 

și orașe, și numai puțini neputincioși din
tre ei se mai aflau ici colo pe acasă.

După-ce amă cinată, am făcută o co
lectă de 60 fl. și am trimisă pe tribunulă 
Bonta Petru la Mediașă, ca să cumpere 
prafă de pușcă, cremeni, capse, căci pus- 
cile ni erau de diverse sisteme, unele că- 
tănescl, mari ca nisce tângell, er altele în 
cari nu întrau plumbil.

Duminecă am ridicată poporulă, care 
se îmulțise la 5000 de omeni și, trecendă 
prin Craifalău, amă ajunsă sera în Bordă. 
Aici amă stată și diua următore, aștep- 
tândă pe tribunulă Bonta, să vină dela 
Mediașă cu muniția, ce-lă încredințasem 
s’o cumpere. Elă însă n’a sosită, er noi 
amă pornită prin Șieulia și de aici cătră 
O gr a în susă pe drumulă țării.

In dreptă de St.-Paulă armata mi-am 
împărțit’o în două direcțiuni. O parte am 
îndreptat’o în susă cătră făgădăulă de lângă 
drumulă țării, în liniă oblă cu Beșineulă der 
în hatarulă St.-Paulului. Despărțământulă 
acesta avea să tragă ună cordonă pănă în 
Chiri leii lângă Mureșiu. A doua parte avea 
să între în St.-Paulă. Eu mă aflam în 
fruntea ei. Intrarea nostră în St.-Paulă 
avea de scopă desarmarea domniloră, er 
decă ei ar încerca să fugă, să fiă împiede
cați și prinși.

Armata, care a mersă cătră făgădăulă 
amintită nu a esecutată planulă, din care 
causă nu s’a putută trage nici cordonă. 
Eu, ne-avendă cunoscință despre acăsta, am 
intrată în St.-Paulă încunjurată de mare 
mulțime și am percursă pănă în capulă 
satului „la fântâniță". In St. Paulă erau: 
plebanulă (acum majoră) catolică Kolozsi 
Jânos și vre-o 5—6 husari kossuthianl. 
Aceștia înainteză, în desperarea loră, cu 
Kolozsi în frunte printre (poporulă înar
mată. Elă veni directă spre mine călare 
pe ună cală. Eu încă eram călare. Elă îmi 
întinse mâna de pace, eu însă i-am refu- 
sat’o. Atunci fanaticulă plebană trage să 
descarce pistolulă dreptă în fruntea mea, 
der pistolulă nu i s’a descărcată. — „Cstt- 
țSrtokot mondott — i-am clisă eu — ple- 
bânos ur“, lăsându-lă liberă să vădă ce 
face, și privindă cu dispreță în fața lui și 
a morții. Atunci plebanulă mai trage încă 
odată, der, voia lui Dumnedeu, pistolulă 
nici a doua oră nu s’a descărcată. Omenii 
mei, vădăndă orba cutezare a acestui fana
tică popă catolică, îlă încunjurară furioși 
și cu dreptă doritori de-a răsbuna cum
plită acestă cutezanță cumplită, der eu 
le-am făcută loră semnă să se retragă și 
să nu-lă atingă de locă. Kolozsi și cu hu
sarii săi folosindu-se de umanitatea mea, 
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suntO provocațî, se remână și mai de
parte în partidulă guvernamentală. Con- 
tra-propunerea profesorului Dr. Ad. 
Schullerus, după care deputății săsesc! 
sS fiă provocațî a eși numai decâtă din 
partidulă liberală, a fostd sprijinită 
numai de-o absolută minoritate. Vor
birea d lui Schullerus, cu care elu 
s’a încercată se motiveze propunerea 
sa, pe scurtu a fostă următbrea:

Onorată adunare electorală! Este de 
prima dată, după mulțl ani, că ni-se dă 
ocasiune, deoparte să audiind dările de 
sâmă ale deputațilorG noștri, er de altă 
parte să ne manifestăm!! vederile și păre
rile nostre. Avemă datorința și dreptulă să 
criticămă ținuta loră din uitimulă periodO 
ală camerei. Cu t6te că raportulă deputa
țilorG noștri este viu aprobată din partea 
acestei adunări electorale, totuși hotărîtG 
trebue s’o aserămO, că ținuta deputafloră 
noștri în unele dintre cele mai însemnate 
oestiunl din viâța poporului nostru, n’a co
respunsul voinței și dorinței părții celei mai 
mari a poporului nostru săsescă.

Când se lățise faima despre numirea 
baronului Banffy, ca ministru-președinte, 
întrâgă săsimea fu cuprinsă de o indignare 
morală, și cu putere elementară se impuse 
simțulO, că este o imposibilitate morală, 
de-a sprijini unG guvernO ală cărui capă 
este Banffy. Nu voescă să enumeră vocile 
din pressă, deore-ce chiar și organulO, ce 
represintă părerea cercuriloră nostre con- 
ducătore, „Siebenbărgisch Deutsches Tage- 
blatU declarase, că este o cestiune de 
ondre pentru poporulă nostru, să nu se 
facă lacheulă guvernului. Și noi trebue s’o 
dicemG din convingere, că ondrea popo
rului nostru nu permite se sprijinimu gu- 
vernulO unui bărbată, care, câtă timpă a 
petrecută între noi, ne-a călcată în picidre 
drepturile; der nu este răsbunare nenobilă, 
când noi abdicemG sprijinulă aoelui bărbat, 
care ca fîșpană ofensase adâncă în vidța 
loră națională pe frații noștri bistrițenl, și 
cu ei pe noi, oi suntG motive faptice, caii 
ne ducă la aedsta. Du pe baronulu Ranffy 
îlă urimă noi, ci sistcmulâ șovinismului ma
ghiară, personificată in densulu.

Ce împrejurări au făcută, că bărba- 
tulă acesta, care posedă cea mai mică mă
sură de cualificațiune parlamentară, să- se 
ridice în vieța publică, și să atragă asu- 
pră-șl privirea coronei? Suntă următorele: 
încrederea șovinismului maghiară, că lui 
ii va succede, în fine, se maghiariseze întregă 
Ungaria-, speranța pronunțată pe față, că 
elă. „zimbitorulă Hercules", va sdrobi ca- 
pulu Hydrei aspirațiuniloru naționale, și că 
va face se amuțdscă cele din urmă sbuciu- 
marz naționale ale locuitoriloru nemaghiari 
din acestă țâră.

Domnii deputațl cjictî, că programulG 
partidului liberală a rămasă neschimbată. 
Se pote, că acesta stă față cu alte cestiuni 

însemnate, der în ce privesce adevăratulă 
liberalismă, adecă lumina și aerulă trebuin- 
ciosă pentru desvoltarea cetățeniloră ne
maghiari ai acestei țări, s’a făcută o întor
sătură evidentă. Baronulă Banffy a ruptă 
masca' de pe fața pseudo-liberalismului, și 
d-nii deputațl ar trebui să vadă, că stau 
înaintea unui abisă și să-și clică: Pănă aci> 
și nu mai departe.

Deputății noștri, când au vorbită ’des
pre grelele pericole, ce ar amenința statulă 
și imperiulă prin eșirea din partidulă libe
rală, și-au adusă numai fugitivă aminte de 
pericolulG, oe ne amenință pe noi, de pe- 
ricolulG demoralisărei politice. Se elice, că 
baronulă Banffy ar fi. clisă odată, că pe 
Sași trebue să-i demoraliseze, ca să-i p6tă 
predomni. Trebue să protestămG cu indig
nare contra acestei murdăriri a libertății 
ndstre politice. Noi suntemă unG poporă 
săracă, suntemă greu asupriți, suntemă des- 
binațl chiar în mijloculG nostru, dâr (to
tuși ne mai rămâne una, ce vomă apăra 
pănă la ultimulă răsufletă, adecă numele 
nostru cinstită. Nu este permisă, să ne 
arunce în față ore-cine, că noi ne vindemG 
părerile nostre libere, politice, de frica seu 
pentru prețulă de avantagii materiale.

După tote cele cjise, de sine se înțe
lege, că trebue se desaprobămu și se re- 
gretămă faptulă, că deputății noștri n’au 
eșitu numai decâtă din partidulă liberală 
îndată după ’numirea lui Banffy, ca minis
tru-președinte. De atunci au trecută săptă
mâni, și adunarea alegătoriloră noștri nu
mai acum târejiu află de lipsă a lua ho- 
tărîrl.

Comitetulă cercului nostru electorală 
hotărîse, că rămânerea deputațilorG săsescl 
în partidulQ liberalo să depindă dela ga
ranțiile îndestulitore, ce le ofere ministrulG- 
președinte cu privire la programulG Sași- 
lorO și la instituțiunile însemnate ale vieții 
nostre bisericescl și comunale. Deputății 
noștri cjicO, că ei suntG liniștiți prin decla
rările ministrului-președinte. Noi însă tre
bue se privimG lucrulG mai de aprope.

ProgramulG nostru poporulă fixeză în 
punctă 4 ținuta nostră față cu întregitatea 
statului, și declară, ca cea mai mică măsură 
de libertate și îndreptățire a locuitorilorO 
nemaghiari, ținerea legii de naționalitate. 
Acestă punctă ar fi trebuită să formeze 
obiectulă principală în „cestiunea g^,ran- 
țiiloru". Insă Bânffy în programulG său 
vorbesce de „cultivarea eminentă a caracte
rului maghiarii ală statului ungarii unitariU, 
și unde e vorbă despre legea de naționa
litate, nu lipsescG cuvintele: „pănă la gra
nițele caracterului maghiarul etc. Și chiar 
în aceste clausule zace lucrulG principală. 
Ministrulă declară, că elG voiesce să sus
țină legea de naționalitate, intru câtă ii 
convine lui, adecă chiar pe acele părți, cari 
pentru noi suntG mai însemnate, n’are de 
gândG să le observe.

In fine mai este unG punctă, care nu 
ne oferă nici cea mai puțină „liniștire". 
MinistrulO-președinte declară, că elă nu 
aprobă modulă cum s’a creată programulu să- 
sescă și nu aprobă grupările după naționali
tăți. Ou ună cuvântă, ministrulă-președinte 
tăgăduesce îndreptățirea formală a programu
lui săsescă, ca programă ală unui partidă.

Domnii mei, ast-felă stămă noi cu 
garanțiile. Nimeni nu va pute susțină, că 
în declarările ministrului-președinte zace 
ore-care „liniștire"; a vede în aceste de
clarări garanțiile cerute, ar însemna, că 
voimă să jucămă comedia noi între noi, 
pe când timpulă și starea nostră suntG 
forte seriose. Nu rămâne deci altă posibi
litate, decâtă ca deputății noștri să iasă 
din partida liberală, și dâcă acum după 4 
săptămâni eșirea acesta e mai grea, trebue 
să aruncămG răspunderea asupra acelora, 
cari atâtă de târejiu au oferită adunărei 
electorale posibilitatea, să dea espresiune 
părerei sale'.

In numele celoră de o părere cu mine 
facă următorele propuneri:

1. Adunarea electorală îșl esprimă pă
rerea sa de rău, că deputății n’au eșită 
din partidulă liberală numai decâtă după 
numirea baronului Banffy, ca ministru-pre
ședinte;

2. După-ce prin declarările ministru
lui-președinte nu s’a micșorată neîncrederea 
față cu elă și față cu sistemulă represen- 
tată prin elG, ci din potrivă, s’a mărită, 
deputății suntă provocațî, să iasă numai 
decâtă din partidulă liberală.

3 (15) Februarie.

Agenturile Asociațiunei. Scimă, că 
în urma conclusului luată în adunarea ge
nerală dela SăbeșulG săsescă, OomitetulG 
centrală ală Asociațiunei a provocată des- 
părțămintele, să urgiteze înființarea de agen
turi la sate. După cum vedemă din „Tran
silvania14, organulO Asociațiunei nostre, ces
tiunea acesta este adl cu interesă discutată 
din partea adunăriloră generale ale diferi- 
teloră despărțăminte, dintre cari unele, ca 
d. e. despărțămentulă dela Sibiiu, Făgărașă 
Sighișora etc., au și luată măsuri pentru 
esecutarea conclusului. Tot-odată Comite
tulă centrală a hotărîtă, ca tuturoră agen- 
turiloră comunale, cari voră aduna la ană 
celă puțină 5 fl., să li-se trimită gratuită 
foia „Transilvania", în care se voră publica 
în viitoră și artioull destinați anume pen
tru poporă, mai alesă din sfera economiei 
de casă, industriei și oomerciului.

—o —
Erăși o foia română oprită. Noulă 

ministru de interne nu vre să rămână îndă- 
rătulG lui Hieronymi. Numai cplele trecute 
amă adusă scire, că a oprită trecerea mai 
multoră foi române de peste CarpațI la 

noi în țâra „oprelișteloră". Acum de nou 
șl-a repețită acestă bravură, oprindă tre
cerea peste graniță a foiei „Lumea nouău, 
ce apare în Bucurescl.

— o —
Pastorala episcopului din Vesprimfi. 

Episcopulă catolică din Vesprimă Homing 
a dată dilele aoestea o pastorală de pare- 
siml, cum e obiceiulă în biserica catolică. 
In pastorala acesta Horning îndemnă pe ca
tolici, să se ridice cu toții pentru apărarea 
catolicismului amenințată. De aici înainte 
catolicii să nu mai voteze pentru dușmanii 
catolicismului. Ună pasagiu ală pastoralei 
dă să se înțelâgă, că catolicii să nu se 
unâscă cu naționalitățile, ci numai cu co
religionari de-ai loră.

— o —
0 pățania a deputatului Șerbanu. 

„Magyar6rszâg'~, și după elă tote foile din 
Pesta, aducă scirea, că „feciorulă popii din 
Voila" a avută o curiosă pățaniă într’o că- 
lătoriă pe trenă dela Brașovă cătră Buda
pesta. S’a întâmplată Marți. Șerbană urcă 
trenulă la Brașovă într’ună vagonă de cl. 
I. In cupeu mai era ună domnă necunos
cută, care i s’a recomandată, ca proprie
tară din comitatulă Pojonă. Intf’aceea ne- 
cunoscutulă îi mai recomandă ună prietină 
și s’au pusă a fiica, calabrias. Joculă decurgea 
fdrte animată și circulau sume mari între 
cartofori. La începută Șerbană și-a pierdută 
aprope tote paralele, dâr în urmă și le re
câștigă și, în bucuria lui, a invitată pe cei 
doi tovarăși de joc:ă în vagonulă de mân
care, ca să-i tracteze. După cină Șierbană 
s’a reîntorsă în cupeulă său și s’a culcată. 
Abia durmi ună sfertă de oră, când simți 
o mână streină în busunarulă dinăuntru ală 
rocului. Șerbană sare spăriată și prinde 
de grumafil pe tâlhară, strigândă: „unde 
’ml e portofelulă ?", și se întinse după re
volvere. „Acolo" răspunse mișelulă, și 
aruncândă repede portofelulă i 1G arătă în- 
tr’ună colțu ală oupeului. Astfelă Șerbană 
și-a recăpătată banii, însă nu lăsă pe tăl- 
hară, ci l’a ținută prinsă pănă lu Clușiu. 
Ajungendă la Clușiu, unu polițaiu. a luată ■ 
în grija sa pe „proprietarulă" din PojunG 
și l’a dusă la polițiă, oa să descopere cine 
și de unde-i „marele proprietară" ma
ghiară.

— o —
Starea archiducelui Albrecht, după 

cum se telegrafiază din Arco, merge din 
ce în ce spre rău. Durerile îi crescu în- 
tr’una der puterile n’au ajunsă încă la gra- 
dulG minimală.

-o —
Boia episcopului serbescii Popovic! 

din Tiinișora s’a agravată forte multă — 
cjioe „Dreptatea" de Joi. — După ultima 
constatare a mediciloră, amputarea picio
rului bolnavă a devenită neîncungiurată de 
lipsă, căci numai operațiunea pote să fiă 
ultimulă remediu pentru înlăturarea catas-

scăpară din mijloculG poporului iritată, pe 
nisce cai ca smeii, tulind’o la fugă cătră 
curtea de din susă a lui Haller Lajos, și 
prin lunca numită „Cigarît" din hotarulă 
Chirileului trecură, ca nălucile, peste cordo- 
nulă, ce era să fiă trasă, ca să împiedece fuga 
loră. Omenii mei l’au persecutată pănă la 
mijloculă luncei, der loră li-a succesă să 
trâcă ca fulgerulă tocmai pe dinaintea căruței 
fratelui meu Isaie, și să se refugieze că
tră Ritulă JBii (Vajai ret), unde erau adu
nați Ungurii.

După acestă scenă mișcătdre, eu, fără 
de a-ml pierde cumpătulă și sângele rece, 
am mersă cu omenii mei pănă în mijlo
culă satului (St.-Paulă). Aici bătrânulă 
grofă Haller Ignâcz îșl scosese tote armele, 
de cari avea forte multe. In jurulă arme- 
loră erau adunați o mare mulțime de Un
guri, foști iobagi și ei ca și Românii. Fără 
nici o împotrivire am culesă armele, le-amă 
încărcată pe două cară și le-am trimisă la 
Iernută, unde se aflau, c’ună despărțămentă 
de omeni gata de arme, preotulă-proto- 
popă Iosifă Lazară, Aronă Tămașiu preotă 
în Bordă și preotulă din Șieulia.

Apoi am intrată în casa plebanului 
Kolozsi, am culesă și de aici tote armele, 
câte le-amu aflată, le-amă pusă și acestea 

pe ună cară, și, după-ce pe cele mai bune 
ni le-amă reservată, celelalte le-amă trimisă 
la destinațiunea loră.

In timpă ce eu eram cuprinsă cu 
acestă afacere, poporulă, ajunsă la supre- 
mulă gradă ală iritațiunei, s’a dusă la 
curtea de din susă a grofului Haller Lajos 
și dedându-se la escese, a prădat’o. Ajun- 
gendu-ml scire despre acesta, am grăbită 
numai decâtă, ca să contenescă prădarea, 
der era prea târdiu. Incidentală acesta m’a 
amărîtă și întristată forte tare și, ducen- 
du-mă în Ohirileu, am cercată multă să dau 
de urmele inițiatoriloră prădării, der în 
zadară.

După-ce am intrată în Chirileu, omenii 
s’au aședată câtă prin case, câtă prin ci- 
miteru în jurulă bisericei, și care pe unde 
a putută. Am lăsată, ca pentru onorațiori 
să se taie o die grasă, vină bună era la 
tatălă meu, care da bucurosă, căci pe 
vremile acelea nime nu mai conta la ceea 
ce avea.

Intrasemă deja în Octomvre. Ungu
rimea se afla totă înarmată. Proprietarii 
unguri dela sate s’au trasă cu averile loră 
mișcătdre și cu familiile, pe la orașe. Fier
berea între Români și Unguri era mare 
peste măsură.

Poporulă meu din Chirileu era ne
spusă de entusiasmată pentru o acțiune 
seriosă. Vorbirile mele, ale tribunului Tă
mașiu și ale lui Orosă îlă electrisau de mi
nune. Afară de acesta sburau ca săgețile 
soirile despre crudimile și atrocitățile, ce 
le făceau inimicii noștri de morte cu inte- 
ligințl, preoți și mireni români.

Pe timpulă acesta se afla la noi în 
Chirileu și nenorocitulă Vasilie Popă, des
pre care am mai făcută amintire și asupra 
sorții căruia spună aici câte-va cuvinte. 
Elu era teologă de Sibiiu; tatălă seu preoția 
în Nasna, comună între Kisfalud, Sâncraiu 
și aprope de TergulG Mureșului. într’o sără, 
ce-i plesnesce lui în capă, ne spune, că 
elă merge acasă. Inzadară îlă desfătuiamă 
cu toții. Preotesa fratelui meu Isaie îșl 
tocmise la ună croitoră din Tergulă-Mure- 
șiului o haină și fusese tocmai după ea. 
Mergândă la croitoră, ea audi acolo cum 
vorbeau calfele dicendă: „La nopte vomă 
să mergemă la vânată". I-am comunicată 
lui Vasilie Popă aceste vorbe, sperândă, 
că-lă vomă îndupleca să nu plece și să 
remână ou noi. Insă elă nu s’a abătută 
dela propusulă său, și a plecată. Era lună 
ca diua și ună aeră plăcută de tdmnă, când 
a plecată.

Mergendă acasă la Nasna s’a îmbră- 
actă în haine țărănescl, a încălțată opinci, 
și cu vre-o câțl-va feciori din sată a eșită 
și a umblată pe uliță. Der ce să vecii? 
Calfele, despre cari am amintită, și alțl vre-o 
câțl-va ștrengari unguri, auclendă că elă 
se află în Nasna, au mersă, l’au prinsă și 
l’au dusă la Tergulă Mureșiului.

A doua di ne-amă hotărîtă să mer
gemă, să-lă eliberămă. Pornesce o mulțime 
mare de omeni, au venită și din Molom- 
falău și când ajunseseră în Nirașteu să
tulă gemea de lume de omă, gata a merge 
spre eliberarea lui Vasilie Popă. Ună omă 
era pusă ca strajă în turnulu bisericei. In 
curând straja acesta avisâ, că de din 
josă de cătră Recea, pe drumulă țării, în 
dreptulă Vidrasăului vină nisce husari kos- 
suthianî și nisce hintee (calesce). Vestea 
acâsta n’a băgată spaimă în nici unulă din 
noi. Când ajunseră în mijloculă satului, 
omenii li-au ținută drumulă. Ună fecioră 
ală diacului din Nirașteu, cu numele Doanea, 
sare înaintea hinteului și prinde frânele 
cailoră. Atunci din hinteu se ridica ună 
domnă și dise:

— Eu sunt Miko Imre, guvernatorulă.
— Bine, că ești! i-s’a răspunsă de

odată din mai multe părți. Der și noi 
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trofei. Renumitulă chirurgă din Viena, Dr. 
Albert, care înainte cu două săptămâni a 
fosta la patulă bolnavului, de astădată nu 
va mai veni însu-șl pentru a sevârși ope
rațiunea, căci elfi are totă încrederea în 
mediculă spitalului din locă Dr. Bdcsi Ge- 
deonO, oare pdte să îndcplinâscă amputația 
■cu success. Medicii din locă însă, înainte 
de a eseouta operația, așteptă râspunsulă 
•și sfatulQ D-rului Albert. Episcopula e slă
bită de tota și stadiula Volei e forte în- 
grijitora. Amputațiuuea va trebui deci să 
se facă chiar astădl. — Amputația, după- 
cum cetima adi, s’a și făcută cu succesă 
•escelentă.

— o —
Apanagiulu lui Milanîi. Exregele Mi- 

lană a ceruta dela guvernulă sârbescă să-i 
dea apanagiula anuală de 600,000 franci. 
Guvernulă serbescă însă i-a răspunsă, că 
•din considerațiunl financiare, nu-i pdte da, 
decâtă 400,000 franci, în mai multp rate.

—o—
împăratule germană învingătorului 

italiană. După cum spune foia „Italia Mi
litare44, împăratule Wilhelm, în înțelegere 
cu regele Umbert, a data generalului ita
liană Baratieri ordinulă vulturului roșă 
ol. I.

—o —
1. Ună mijlocu, de casă ieftina. Pentru re

fularea și conservarea unei mistuiri bune «e 
recomandă cunoscutele prafuri Seidlitz ale lui 
Moli. Cutii originale 1 fi. bucata. Se pote că
păta dilnică pri postă de cătră farmacistul^ A. 
Moli, liferentulu curții din Viena Tuchlauben 9. 
In farmaciile flin provinciă se se ceră prepara
tul lui Moli provedută cu marca de contravenție

Gestiunea națională în Senatulti 
românu.

Discursuia Ului D. A. Sturdza ținutu in șe
dința dela 10 (22) Dec. 1894.

(Urmare.)

.... Și după-ce d-lă ministru ne dice, 
că acestă cestiune nu pote să aibă ună 
resunetă destulă de puternică și de dure- 
rosă în inimile nostre, totă d-sa găsesce 
„că s’a făcută dintr’ânsa ună obieotă de 
„agitațiune zadarnică și o armă politică de 
partidă11. Der cum pote să nu ne agiteze 
acestă cestiune, de vrema ce e atâtă de 
mare și de însemnată pentru noi? Și mai 
•dice, că noi amă luat’o, oa să facemă o 
armă de partidă ? Decă cestiunea acâsta e 
atâtă de mare și de însemnată, precum o 
denumesce însuși d-sa, întrebă: atunci de 
oe guvernulă nu a luat’o în mână? De ce 
nu o apără, ca o cestiune vitală a țăiei și 
a poporului română ? De ce nu a luat’o 
elă în mână, ca să nu o ia partidulă nați- 
onal-liberală ? Ce? Voia, oa nimeni să nu 
o apere?

Der și roi erășl se contradioe minis- 
trulă. ț)icea totă d-sa în anul trecută și bătea 
din palme: „Bine a făcută Sturdza, că a 
„pusă oestiunea românâsoă din Transilva- 
„nia pe tapetă, că se despărteză de putere, 
„se face imposibilă, căci se pune în ostili
tate vădită cu Ungaria44. Acesta se redu- 

vremu să mergemă, să slobodimă pe Va- 
silie Popă.

— Trâba asta lăsaț’o în grija mea și 
„pe ondrea mea“. Eu voiu merge și-lă voiu 
elibera.

Guvernatorul^. Miko avea cu sine 24 
de husari, cari n’au făcută nici o mișcare. 
Noi văclendă, că nu ne atacă și sciindă, că 
nu vomă pută isprăvi tocmai bine în Va- 
șarheiu cu Săcuii, ne-am încreclutu în „ond
rea14 lui Miko, pe care l’am dimisu în pace. 
Văclendu-se scăpată din Nirașteu, a luat’o 
la fugă țepănă. Eu nu eram de față, când 
s’a întâmplată scena acesta, care comuni- 
•cându-mi-se, am făcută aspre imputări ome- 
niloră mai inteligențl, că de ce l’au lăsată 
pe Miko și nu l’am făcută amanetă pănă 
ne voră reîntdree întregă și sănătosă pe 
Vasilie Popă. Der totulă era prea târdiu.

Miko s’a dusă la Tergulă-Mureșiului, 
der șl-a păpată ondrea, căci pe Vasilie 
Popă nu l’a eliberată. Nu sciu, decă n’a 
putută, ori n’a vrută. Destulă, că pe Va
silie Popă l’au spânzurată în hotarulă Me- 
diașfalăului, pe o colină, ce se ridică dreptă 
cu casa lui părintâscă din Nasna, așa în- 
câtă îlă puteau vede părinții de acasă.

(Va urma.) 

ce la următorea axiomă de politică: aci în 
România sS nu aibă miniștri noștri sirnți- 
minte românesol, der miniștrii unguri să 
aibă în Ungaria simțeminte ungurescl. Dâcă 
amă avea miniștri cu simțiminte românesol, 
asemenea lucruri, cum se petrecă, de sigură 
nu s'ar întâmpla.

Decă cestiuneajjuațională depărteză de 
la putere pe partidulă națională-liberală, 
a-șl dori sâ sciu, cum acestă partidă face 
din cestiunea națională o armă de partidă? 
Atâta minte avemă și noi, aceștia din parti
dulă națională-liberală, câtă și d-nii Laho- 
vari cu ai săi, ca să alegemă acele arme cari ne 
potă aduce la putere, âr nu pe acele, cari 
ne depărtâză de putere.

D lH ministru de externe, Al. Lahovari: 
Dâr nu am cjisil acâsta.

D-lu Dim. Sturdza: Ați disă acestea 
și d-vostrS și foile și foițele d-vostră. (Sgo- 
motă, întreruperi). Vă rogă să nu mă în- 
trerupeți....

....Dâcă cestiunea națională consistă 
tocmai într’ună interesă vitală ală țărti 
nostre, cum pote cine-va din ea să facă o 
armă de partidă ? Decă e vorba de armă, 
cestiunea națională trebue să fiă arma tu
turora. Cu atâtă mai rău pentru aceia, cari 
nu voră să o ia în mână și să apere inte
resele națiunei!

Eu credă, că unde e o cestiune im
portantă pentru țâra, pentru nemă, e de 
datoria nostră, a fiă-căruia, să o luămă în 
mână și să fimă la postulă nostru pentru a 
o apăra. De ce ne numimă, de ce suntemă 
dmenl politici? Ca să ne vîrîmă în mo
mente grele sub masă? Să ne închidemă 
în întunerioă ? Să negămă pericolele și su
ferințele ? Să fimă fățarniol cu lumea ? Cu 
noi înșine ? Cu aceia, cari ne au încredin
țată interesele loră cele mai scumpe? Nu ! 
De aceea suntemă omeni politici, ca să 
pricepemă greutățile, ca să ne uitămă în 
fața loră, ca să 4lcem'i cuventulă nostru 
francă și leală, ca să făptuimă cu curagiu, 
cu abnegațiune de sine, cu devotamentă 
nemărginită, ca să învingemă greutățile. 
Altfelă nu suntemă vrednică să fimă nici 
miniștri, nici representanțl ai țărei. Altfelă 
nu meritămă numele de omeni pbliticl.

întrebarea este : esistă, ori nu esistă 
cestiune națională ? Și a-șl dori aci, să esă 
veri unulă și să ne dieă : nu esistă cesti
une națională.

Aci să mă contrazică cine-va. Dâr 
cine îndrăsnesce să o facă ? Cine ar îndrăs- 
ni, scie, că s’ar ridica în contra lui o fur
tună de desaprobare și de blestemă dela o 
margine la alta a țărei. Apoi, dâcă nu în- 
drăsnimă să negămă, că esistă cestiunea 
națională, cum putemă să îndrăsnimă să 
lucrămă în contra ei, și încă pe furișă, pe 
asounsă, ou două fețe?

In ce constă cestiunea națională ? Am 
Zisă și o mai repetă, pentru-că e bine, ca 
adevărurile săuso spună câtă de desă, să 
intre în mintea, în inima, în cugetulă și în 
acțiunile fiă-căruia, ca astfelă minciuna să 
nu mai potă străbate. Fiă-care Română, de 
la mică pănă la mare dela bogată pănă la 
săracă, trebue se scie, că cestiunea națio
nală nu e o cestiune de petrecere, ci e 
cestiune de datoriă, de datoria cea mai 

' mare, cea mai înaltă, cea mai sfântă, ce 
pote să aibă ună Română.

Se sugrumă dincolo o treime a nâmu- 
lui nostru.

Etă cestiunea națională.
Acestă treime a nâmului nostru, care 

se sugrumă, strigă la ceră de durere și de 
îngrijire! Ea strigă pănă la ceră: nu se 
pdte ! Nu voimă să fimă sugrumați! Voimă 
să rămânemă Români.

Etă cestiunea națională.
Glasulă Româniloră în pericolă trece 

peste Carpați în valea Dunărei, și ne înfio- 
râză pe toți. Etă cestiunea națională.

Și noi să ne închidemă ochii? Să ne 
închidemă urechile ? Să ne închidemă ini
mile ? Să ne închidemă cugetările ? Să de- 
venimă o bucată de petră neînțelegătdre ?

D-loră, sute de ani a fostă poporulă 
română oprimată, asuprită, umilită. După 
sute de ani a ventă secolulă ală nouă-spre- 
Zecilea, secolulă liberatoră, care a ridicată 
și clasele sociale și poporele, le-a scosă din 
suferințe și întunericime, li-a dată viâță, 
i-a făcută omeni. Și acum, când și Româ
nii începură a respira aeră liberă, binfăcă- 
toră, întăritoră, când și Românii se cre
deau siguri, că voră pute trăi în pace și 
liniște, că voră pute respire, ca cetățeni 
liberi, privindu viitorulă cu încredere; 
atunci s’a aruncată peste ei ună altă po- 
poră, pe care ’lfl socoteamă ca frate și ca 
amică, pentru-că trăia și viețuia cu popo
rulă nostru la ună locă, în aceeași țâră, s’a 
ridicată cu mâna vrăjmășâscă, oa să ’lă 
desființeze. Etă cestiunea națională.

Puteți d-vâstră să o înlăturați numai 
cu frase diplomatice?

Nu puteți 1
Atunci e de datorie să spuneți clară 

Maghiariloră, cum stau lucrurile, și să nu 
vă mai căsnițl să le dațl pe furișă mână de 
ajutoră, căci acâsta complică numai situa- 
țiunea și o face încă mai primejdiosă.

Cum? Dela întemeiarea acestei colonii 
de cătră Români, ea a resistată în contra 
tuturoru încercăriloră de a fi desființată. 
Au trecută secole și ea a resistată. Au 
trecută invasiunile barbariloră, și poporulă 
română a rămasă în picidre. Au trecută în 
urmă secoll de lupte crâncene și poporulă 
română nu s’a înmuiată. Și când s’a libe
rată de lanuțurile, care-’lă țineau încătu
șată, și a întrată și elă în rendulă popo- 
reloră, atunci credeți, că a venită timpulă 
oa să fiă îngenunchiată. Credeți, că a venită 
timpulă, ca fiă-care să ne închidemă în în- 
tunerioulă consciinții nostre, să amuțimă și 
să ne mulțumimă cu frase a la Gambetta ?

Apoi, cei cari stau la închisâre din
colo, răsleți de familiile loră, suferindă pe 
nedreptă închisorea, ca nisce criminali de 
rândă ; apoi preoții români duși la închi- 
săre pe josă, pe arșița cea mai mare, două 
Zile, precum a fostă dusă părintele Lucaciu; 
apoi decimile de preoți, bărbați luminați, 
închiși în temnițele criminaliloră dela Clușiu; 
ore suferințele acestora să nu ne misce 
pănă în fundurile cele mai adânci ale sufle 
teloră nostre ? Și să ne mulțumimă cu frase 
fără sensă, cu întorsăturile unei diplomații 
neputinciose, pentru-că ne este frică fiă de 
parlamentulă, fiă de guvernulă din Buda
pesta ?

Parlamentulă și guvernulă din Buda- 
pasta credă, că fană bine țerii loră ! Dâr 
și noi trebue să lucrămă cum este bine 
pentru țâra nostră.

(Va urma.)

Petrecerea din Predealii.

Funcționarii gărei Predeală au aran- 
giată alaltăerl sâra o serată dansantă în sa- 
lonele gărei. Inteligența română din Bra- 
șovă încă a fostă representată la numita 
petrecere prin 14 membri.

înainte de începerea dansului, pe la 
orele 9’/2, a sosită cu trenulă din Ro
mânia prefectulă județului Ploești, d-lă 
Fieft crescu, însoțită de sub-prefectă și mai 
multe notabilități din Ploești din întregă 
județulă, împreună cu soțiile loră. La gară 
fură primiți de șefulă de gară din Pre
deală, d-lă Romulus Bersanu, și de ună 
numărosă publică asistentă, âr musica mi
litară a regimentului 7 de Prahova din 
garnisona Ploescl întonâ marșulă „Deștdp- 
tă-te Române. După primire îndată întrâga 
societate pleca cu torțe și între sunetele 
musicei la băile cu abură, construite de 
Direcția căiloră ferate române pentru func
ționarii internaționali ai gărei situate 
față ’n față cu gara. Aci archimandritulă 
din Sinaia, părintele Dionisie, săvârși sfin
țirea băiloră, la a căroră ridicare are unt 
însămnată merită și d-lu G. Decid, direc- 
torulă puțuriloră de petroleu din Câmpina.

După săvârșirea sfințirei, urmă petre
cerea cu dansă, la care a luată parte ună 
numără forte frumosă de dame și domni. 
Amintimă, că s’a dansată și „Romana14 de 
6 părechl din Brașovă. Totă publiculă pre- 
sentă a încunjurată pe dansatori, admi- 
rândă acestă frumosă dansă națională, âr 
la sfârșită a eruptă în aplause.

La o oră după miedulă nopții urmă 
pausa, în decursulă căreia publiculă luâ 
locă la mesele bogate ale restaurantului 
dela gară. In timpulă mesei a toastată 
d-lă prefectă Elefterescu pentru Maj. 
Sa regele Carolă, âr d-lă Bârsană a 
ridicată ună toastă pentru d-lă prefectă, 
altul pentru ospeții brașoveni. După pau- 
să s’a continuată dansulă animată, care 
dură pănă la 5 ore diminâța. ErI după pe
trecere, ospeții plecară spre case. Cei din Ro
mânia plecară cu trenulă de diminâță, âr 
cei din Brașovă cu trenulă de după a- 
mâZă.

In totală, petrecerea a fostă fârte reu
șită, mulțumită funcționariloră dela gară, 
cari îșl deteră totă silința, ca să satisfacă 
pe ospețl. Meritulă principală însă la aran- 
giarea și buna reușită a petrecerei îlă are 
incontestabilă d-lu Bârsană, care cu afa
bilitatea sa cunoscută a soiută să mulță- 
mâscă și îndatoreze pe toți, cari au avută 
plăcerea să ia parte la acestă petrecere 
frumosă.

TelBgrama jaitalară a „(iaz. Traus."
Sătmarâ, 15 Februarie — Pro

cesată părintelui Lucaciu, ce era se se 
pertracteze acjl din nou înaintea tri
bunalului de aici, s'a amânată. *) S’au 
lostu adunatu mulțime de Români, 
în deosebi țărani.

Scirî telegrafice.
Viena, 14 Februarie. „Polii. Corr.44 

desminte soirea despre inobilisarea 
trupeloril de reservă turcesc!.

Lățindu-se faima despre abcțice- 
rea prințului Bulgariei, s’a întrebată 
ambasada bulgară despre starea ade
vărată a lucrului; nu s’a aflată însă 
nici unu momentu, care ar întări 
acestă faimă.

Gorița, 14 Februarie. După-ce 
deputății sloveni nu au venitu la 
ședință și astfelu dieta a fostei inca
pabilă de a aduce liotărîrl, di ta se 
închise.

Arco, 14 Februarie. Aprinderea 
de plumânl, de care sufere archidu- 
cele Albrecht, s'a agravată. Domnesce 
mare îngrijire. Puterile n’au scăcjutu.

Parisii, 14 Februarie. Intre loco- 
tenentulu Canrobert și deputatulu 
Hubbard s’a întâmplată unu duelu, 
în care acestă din urmă iu ușoru 
rănită.

Belgradll, 14 Februarie. Se dice, 
că consiliulu ministerialii a hotărîtu 
mobilisarea a cinci, regimente pentru de-a 
întări garnisonele din cercurile Zai- 
ciar, Uzica, Jagodina și Rangielovac, 
unde s’au observată mișcări antidi- 
nastice.

Mentone, 15 Februarie. Majestatea 
Sa visită ieri pe ex-împerătâsa Eu
genia, petrecendă la ea peste o jumă
tate de oră.

Arco, 15 Februarie. Buletinului 
de sără despre starea archiducelui 
Albrecht sună astfelu: Diua a petre- 
cut’o liniștită. La 5 ore d. a. fier- 
bințela a ajunsă la 39 grade. Fri
gurile crescă. Respirația forte grea.

Viena, 15 Februarie. Buletinulă 
din Arco dă ansă la mari îngrijiri. 
Speranța mediciloră se baseză pe 
constituțiunea puternică a arcliidu- 
celui.

Sofia, 15 Februarie. Faimele 
despre abcțicerect prințului Ferdinand 
suntu minciuni reutăcibse.

Belgradu, 15 Februarie. Fostulă 
archimandrită bosniacă și acum agi- 
tatoră socialistă, Pelagici, a fostă de
ținută și condusă la Mitropolitulă, 
care în presența întregului cleră îlă 
lipsi de demnitatea preoțescă.

NECROLOG. Rafîra N. Șerbanu, so 
ția d-lui parochă gr. cat. Nic. Șerbană din 
Voila, a răposată la 13 Febr. n. o. în ală 
46-lea ană ală etății și ală 31 ală căsă
toriei. 0 jălesce întristatulă soță cu fiii 
săi: Dr. Nic. Șerbană, deputată; Alexandru, 
teologă; Roseta căs. Radeșă, Ana căs. 
Vișioli. văd. Ana și văd. Buoura Streza, ca 
mamă, împreună cu alte rudenii. — Fiă-i 
țărâna ușoră!

Literatură.
A apărută Nr. 3 ală revistei literare- 

beletristice pentru familiă „Rândunica44, cu 
următorulă sumară: Români, de George 
9imu; Profesorulă Iordache, de Marg. Mol- 
dovană; Fă capătă!, de T. Booancea; 
Furnă de tutună, de Gr. Mărunțeanu; Nu 
se pdte, de Enea P. Bota; George Daudină, 
sâu bărbatulă înșelată (trad.), de Iosifă 
Schiopulă;; Rămurele : Răsbunarea Zefirului, 
de Antoniu Poppă ; Feliurite de *** „Rân
dunica44 apare în Sibiiu de trei ori pe lună 
și e redactată de d-lă Sivestru Moldovană. 
Conținutulă ei e variată, amusantă și ins
tructivă. Prețuia abonamentului e pe ană 
6 fl., y2 ană 3 fl., pe '/4 ană 1 fl. 70 cr*

*) Scimă, că causa amânării este, că 
părintele Lucaciu sufere de reumatisme 
acută. Red.

Proprietarii! Dr Aurel Wure^ianu. 
Beiactorfl responsabilă: Dregoriu Maiorfi.
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ffisF-s’Sssii ia biapssa adm Wîena-
Din 14 Februarie 1895.

Renta ung. de aura 4°/0 . . • 124.65
Renta de corone ung. 4% • • 99.40
bnpr. oăil, fer. ung. in aurii 41/î% • 127 75
Impr. o&il. ier. ung. în argint iy^/o 103.70
Oblig, căii. fer. ung. de oat. I. emis. 125.65
Bonuri rurale ungare .... 98.20
Bonuri rural© oroate-slavone, . . 98.50
,’mprum. ung. ou premii .... 162.50
LoeurI pentru reg. Tisei și Segediu. 153.50
Berna de hârtie austr..........................102.30
Beata de argint austr..........................102.30
Beata de aur austr..............................125.95
Dosuri din 1860   159.50
Acții de-aie Bănoei ung. de credit. . 503.25 
Acții de ale Băucei austro-ungară . 1108.— 
Acții de-le Bânoei austr. de oredit. 415.25 
Napuleondorl......................... . 9.84
Mărci imp. ger............................... 60.671/2
London (lire sterlinge)....................124,40
Rente de oorone auscr.................... 100 20

CsarsuSib pieței Srașowâ.
Din 15 Februarie 1895.

Bancnote rom. Oump. 9.76 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.75
Napoleon-d’orI Oump, 9.82 Vend. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusesol Cump. 132.— Vend. —.—
Mărci germane Oump. 60.20 Vend. —.—

Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75 
Lire turcesci Oump. 11.15 Vend.l—.—

Nr. pen. 456—1895.

PUBLICATION
La unâ câne împușcat în 6 a 

lunei curente, care a mușcată per- 
sâne și câni, s’a constatată, pe teme- 
iulu obducțiunei polițiane veterinare, 
făcută în 9 a lunei curente, turbarea.

In sensulă §-lui 68 al art. de 
lege VII din 1888 se dispune pe te- 
ritoriulă orășenescă, cu cpua de adl 
începândb, o contumație de câni de 
40 de 4ile, observânduse tot-de-odată, 
cumcă câni provecjuți în sensulă §• 
lui 6 al statutului comitatensă pentru 
câni cu botniță, au de a se conduce 
în decursulă timpului de contumatie 
pe strade și locuri publice pe lângă 
provederea cu botniță și de frînghie, 
pe cându câni menit! pentru păc|irea 
casei, au de a se ținea legați.

Nemenținerea acestei publica- 
țiunl, se consideră ca transgresiune. 
Contrafăptuitorii se pedepseBcă con
formă §-lui 154 punct, i) al art. de 
lege VII din 1888, cu o pedepBă 
până la 100 fi., pe cândă cânii liber 
umblători, în sensulă §-lui 188 a or- 
dinațiunei pentru executarea aminti
tei legi, se vor prinde și se vor uci
de de căiaulă orăsenescă.

Brașovă, 10 Februarie. 1895. 
6231,-5. Căpitănatulu orășenescii.

Veritabile numai, <Ieeă ffiăeare eutiă este provetțută eu marea de Cif 
aperare a lui A. Mo II și cu subscrierea sa.

Prin efectulă de lecuire durabilă ală Prafurilorii-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
tățiloră celoră mai cerbicose la stomachd și pântece, în contra cârceiloră și acrelei la sto- 
machă, constipațiunei cronice, suferinței de ficată, congestiunei de sânge, haemorhoideloră și «A 
a celoră mai diferite bâle femeesci a luată aoestă medicamentă de casă o răspândire, ce Jw. 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. W

Falsificațiile se vorit urmări pe cale judecătordscă. W

© 
o

1

și sare a lui
Vnrîfcihi ii niitnoî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și 
VUnidUIIU liUllldl, plumbulă lui A. Moli.

Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca ună remediu poporalii 
deosebire prin trasă (frotată) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altoră urmări 
recelă. Prețulu unei sticte-originale plumbate 90 cr.

cu Cî

cu
de Ci

de gaaFă-SaiicyB a IVBoli.
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză «cestă apă de gură conservarea sănbtosă și mai departe a dințiloră. Pre- C. 
țulă sticlei provățlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr. ?

Trimiterea principală prin Ct

Farmacistului A. MOIX, w 
c. și r. furnisoru alli curții imperiale Viena, TncMen 9 p 

Comande din provinciă se efectueză yilnicd prin rambursă poștală. W
La deposite s£ se ceră anuinitu preparatele prov^ute cu iscălitura și marca 

aperare a lui A. MOLL. O
Deposite în Brașovil: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victorii Roth, Fr. Kellemen și

de

Ed. Kuglor, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch &. Tartier, Fritz

:XXXXXX^OOCCMXXXXXXXXXX?TOCXXXXX>
XABONAMENTE

Marea bancruta£ X

IiA„GAZETA TAHSILVAHIEP
New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentulă europenă și 

marea fabrică de argintăria s’a văzută necesitată să dărnieseă întregulă ei de- 
posită în schimbulă unei răsplata mici pentru muncă.

sunt împuternicită să îndeplinescă acestu mandată.
prin urmare ori cui, următbrele obiecte pentru 

mica sumă de ffl. «.«O și adeoă:
cu lamă

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungarîa: 

luni 
luni 
ană

3
6

12

En trimit®:
cuțite fine de masă 

veritabilă englesă, 
furculițe de argintă 

americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă ame

ricană,
lingurițe de argintă pentru ca

fea patentă americană, 
lingură de argintă pentru supă

patentă americană,
T6te cele 44 da obiecte susă amintite au costată mai înainte fi. 40 

și aoum se potă cumpăra pe prețulu bagatelă de fi. 6.30. Argintulă pa
tentă americană este ună metală albu, care îșl păstreză colorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că aoestă inserată nil C ® șarlataniă., 
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, oăruia nu-i convine marla îi 
trimită banii înapoi, nimenea ’usă să nu trecă cu vederea oeasiunea 
acesta favorabilă de-așî procura aoestă garnitură pomposă, care cu de- 
ssebire se potrivesce pentru

dar de nuntă și în ori ce gospodărie.
Bîcpou iKKissaî la

patentii

1

2

6
2
1
1

lingură de argintă pentru lapte 
patentă americană,

ciocănele de argint, pentru spart 
ouă, patentă americană,

cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurător© pentru ceiu, 
zaharniță,

44 bucăți la unii locă.

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

Patent-Silber-waarenfabriken.
WIEN, Ii., Rembrandtstrasse 19. 

cu rambursă poștală sâu, cu trimiterea

Telephon
Nr. 7114.

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

JEstmsu din scrisorile de reeuanoscnnțîa:
Vila Lhota, (Boemia) 7 Ian. 1895. 
forte mulțămită cu tacâmurile tri-

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

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

Johann Neubauer.
Prebuch, 17 Dec. 1894. 

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

Suntă i
mise. Simtă solide, frumose și eftine.

Gross Bistritz (lângă Roznau)>
3 Februarie 1894. 

Trimită suma pentru marfa trimisă și sunt 
pe deplină mulțămită.

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

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

Helena Rogic. 
Deboviec, 30 Dec. 1894.

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

caporal de gendarmerie.
599,4- 6.

Anunciur I
(inserțiimi și reclame)

Sunftu a se adresa subscrise, 
administratiunL In casuBu pu"

blocării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe~oro.

Admimstrațîunea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI/

8 Pe
Pe
Pe

trei
șese
ună

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

Abonamente Ia numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

}

fi.
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Dumineca.

S
2g

2
1

11. -
11. -

50 cr. X

Pentru Austro-Ungaria: 
anu.... 
șese luni. 
trei luni . .

Pentru România și străinătate: 
ană..............................................................8
șese luni...................................................4
trei luni...................................... .2

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai

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

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiescă
a

X

X

Sosirea și Blocarea irmrilori în Brașov®.
Sosirea trenuriloru în Brașovu: 

I. Dela Pesta la Brașovu:
Trenulă de persone: 8 bre dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă: 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 bre 37 minute s4ra.
Tr. expr. Română : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovu.
Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 44 min. după am1 
Trenulă mixtă: 0 6re 00 min. sera.

Dela Brașovil la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persbne: 3 bre 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 6re 50 minute dirnin.
Trenulă mixtă : 4 6re 50 min. dirnin.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Plecarea trenurilor* din Braș, 
I, Dela Brașovil la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenulă de persone: 7 6re 43 min. sera.
Tr. expr. Român: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accel.: 4 ore 59 minute dirnin. 
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amecțl. 
Trenulă aocel.: 2 bre 19 min. după am. 
Tr. expr. Română; 5 6re 14 m. dirnin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:
Trenulă mixtă: 8 6re 35 min. dimineța. 

„ „ 4 , 55 m. după am.
Trenulă mixtă: 0 ore 00 min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovil.
Trenulă mixtă: 8 6re 19 min. dirnin.
Trenulă de persone: 1 6ră 5.1 m, d. am. 
Trenulă mixtă : 7 ore 20 min. sera.


