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Unu pasu alu lui Banffy.
Brașuvij, 6 Februarie v. 1895

Frământările parlamentare și 
certele între partidele și fracțiunile 
maghiare iau pe cp ce merge pro- 
porțiunl mai mari, de când e la 
cârmă ministeriulă Banffy. Situațiu- 
nea acesta aprâpe desolată a rapor- 
turilcră parlamentare se ’nțelege, că 
îngreuiâză forte multă problema, ce 
a luat’o asupră’șl acestă ministeriu. 
Ministru-președinte Banffy nu mai 
scie ce se încâpă și cum s’o mai 
sucescă ca se’șT potă realisa progra- 
multi, celu atâtă de multă combă
tută din tOte părțile. Dificultățile și 
piedecile, ce i se punu în cale, suntu 
așa de mari încâtu se dice, că are 
de gându se amâne dieta pe timpu 
mai îndeluugatu, ca ast-felă se mai 
scape de încurcături și se aibă li
niște.

Foile apponyiste ridică deja acu- 
sărl contra cabinetului Banffy, că 
până acuma n’a corespunsu de locu 
problemei sale, că n’a lucrată pănă 
acuma nimică și că sub elă rapor
turile, în locu de-a se mai îmbună
tăți, au devenită mai rele.

„Zăpăcâla în țâră11—serie „Bu- 
dap. Tagblatt11, — se măresce din 
di în di; certele confesionale se înăs- 
prescu ; preoțimea catolică a Intrată 
în luptă fățișă cu guvemulă, înfiin
țarea „partidei poporale1' și debu- 
tarea ei dovedesce, că s’a deschisă 
ună abisă în poporă, care pâte nu
mai după mari și grele sguduirî se 
va închide erăși; fierberea înădușită 
în sînulă naționalitățiloră continuă, 
cu tâte încercările de apropiare ale 
guvernului, ce mergă pănă la pără
sirea de sine(?!). Ună spirită de sel- 
bătăcire, ce se maniiestâză mai în
vederată în regretabila împrejurare, 
că la tribunale procesele pentru lesa- 
Majestate suntu ca nicl-odată pănă 
acuma fârte dese, începe a’șl înălța 
capulă de Medusă, ună simptomu, 
pe care a’lă combate sentințele or
dinare suntu cu totulă nesuficiente11.

Și ce se ’ntemplă față cu aceste 
amenințatore presemne? Nimică — 
răspunde numita fdiă — guvernulă 
privesce la tote aceste cu mânile 
încrucișate, c’unu felu de fatalismu 
orientală.

Ceea ce aștâptă iâia apponyistă 
del a cabinetulu Banffy este ca se-șl 
schimbe cursulă totală și se stăru- 
iască pentru o reformă radicală a 
raporturiloru dintre partidele die- 
tale.

Nu e greu a gâci, ce înțelege 
„Budap. Tagbl.“ sub acesta refor
mă. Este afacerea fusiunei partide- 
loru, cari stau pe basa pactului dela 
1867, la care se gândesce.

Se vede, că br. Banffy în ade- 
veru plănuesce 6re-care schimbare a 
cursului în direcțiunea acesta, căci 
după cum anunță organulu kossuthistu 
„Magyarorszâg“, elu s’a și decisă a 
face unu pasă mare pentru fusiune, 
învitându pe contele Albert Apponyi 
și pe contele Iuliu Szapary la o con- 
ferență comună, cu scopă de a se 
înțelege cu ei asupra condițiuniloră 
și modalitățiloră unei eventuale fu- 
siuni a partideloru, ce stau pe basa 
pactului dualistă.

Acestă conferență se va ținâ 
mâne, poimâne și astfelu se va sci 
în curendă, ce propuneri va face 
ministru-președinte și ce condițium 
voră pune domnii Apponyi și Sza
pary.

Scirea adusă de „Magyarorszâg11 
pare a fi întemeiată, căci nu-o des- 
mintu nici foile ouvernamentale, nici 
cele apponyiste. „P. Lloyd11 o înre- 
gistreză (țicendu, că nu o ține 
de „absolută neverisimilă11, er „Bu
dap. Tagblatt11 spune, că „forma11 
numai, în care a fostă adusă acea 
scire, n’ar fi esactă; conferențe între 
șefii diferiteloru partide s’au mai ți
nută și altădată și ar fi lesne de 
înțelesu, că Banffy vrea se se con
sulte eu ei „asupra situațiunei ne
lămurite politice și parlamentare11.

Mai aprâpe de adeveră însă 
pare a fi ceea ce c|ice „P. Llo\ d“, 

că adecă br. Banffy, ca se satisfacă 
dorinței unei mari părți a opiniunei 
publice maghiare, vrea sS se lămu- 
rescă asupra șanseloru unei even
tuale fusiunl a amintiteloră partide, 
vrea cu deosebire se constrîngă pe 
Apponyi de a întră în discusiunea 
acestei probleme, ca se nu mai aibă 
pretextulu a cjice, că nu i s’a dată 
ocasiune de a se pronunța.

Cu contele Szapary pote s’ar 
ajunge mai ușoră la o înțelegere, 
der cea mai mare greutate o oferă 
acea parte a programului lui Ap
ponyi ce se referă la „aspirațiunile 
naționale11 în armată, academia mi
litară maghiară etc.

Foia guvernului repeteză, că cu 
aceste „aspirațiuni11 partida liberală 
nu pâte face nici o transacțiune; 
totulă depinde der dela aceea, decă 
Apponyi va fi decisă a se lăpeda 
de ele.

La ună ast-felă de pasă înse 
cu greu se va decide Apponyi și 
br. Banffy se pare, că și-a și făcută 
socotela cu acesta. Lui îi este de-o- 
camdată numai de a arăta, că a 
făcută încercarea, dâr n’a putută 
reuși.

Partida liberala și naționalitățile.
Foia clericală „Magyar Allam“ 

publică într’unulu din numerii sei 
mai recenți ună primă-articolă, în 
care se c|ice între altele:

Față de naționalități ne lipsesce 
atâtă energia prudentă, câtă și sinceritatea , 
legea despre naționalități nici nu o țină, 
nici nu o ștergă, ba încă nici la îmbună
tățirea ei nu se găndescă. Precum pe de-o 
parte liberaîismulă esagerată — principiulă 
de naționalitate, așa și delictulă acestuia 
(ală principiului de naționalitate) în contra 
integrităței patriei nostre se încercă a-10 
contrabalansa printr’ună șovinismă nebună 
și nebasatiî .și nu scie congrua validitatea 
celoră mai legitime aspirațiunl naționale cu 
dreptatea ne.încungiurată de lipsă față 
de naționalități. Lipsa de tactă a guver

nului întru atâta a înstrăinată de noi na
ționalitățile, încâtă t6te rămână în pasivi
tate, și în națiunea maghiară li-se pare a 
vedâ pe inimiculă loră.

Intru atâta a dusă acestă partidă li
berală naționalitățile, și ca totuși să-și mas
cheze în-câtva fiasculă, cu o teribilă oo- 
rupție, așa se nisuesce a înfățișa oausa na
ționalităților C, ca și când în jurulă aceleia 
tâte ar fi la locă. Netactiea liberală a amă
râtă pănă la felonie pe ultraiștii (! ?) națio, 
nalitățiloră, și a produsă martiri naționa
liști a căroră influință îngreuneză totă mai 
multă guvernarea bună în locurile locuite 
de naționalități. Și ca să le facă și mai 
nesuferibilă posițiunea în cadrulă statului 
(âllamisâg) maghiară, le mai atacă prin po
litica bisericescă și simțulă religiosă. Mai 
multă, când mai în urmă partidulă popo
rală a declarată în programulă său, că vo- 
iesce a fi dreptă față de naționalități pe 
lângă apărarea ideei de stată maghiară, 
atunci jurnaliștii jidani ai guvernului au 
aflată de bine a suspiționa pe catolici chiar 
ou aceea, ca și când ei s’ar fi aliată ou 
inimicii patriei; cu ună cuvântă, liberalis- 
mulă provâcă resistența cea mai vehementă 
din partea naționalitățiloră, deore-oe nu le 
scie guverna cu dreptate....

La inițiativa liberalismului nou, răs- 
boiulă religionară domnesce în acestă nefe
ricită țeră, și dâcă naționalitățile, decă so
cialiștii au jertfe, suntă deja și jertfe de 
ale persecuțiuniloră religionare.

Din ultimele alegeri se pote prevede, 
cum au să fiă cele mai apropiate alegeri ge
nerale ! Se pregătesce ună nou resboiu civilii; 
și ddoă partidulă guvernamentală liberală 
abusâză și mai departe de gendarml și de 
milițiă, oum s’a întâmplată la ultimele ale
geri, atunci nu rămâne alta, decâtă să dis
pună a împușca pe catolicii, cari cu per
severență maghiară și în spirifă maghiară 
și ca civl constituționali, de sigură nu voră 
ceda brutalității nemilose. Sâ dispună atunci 
ca se impuscc, cum au dispusă a împușca na
ționalitățile și pe socialiști, căci tiranii întot- 
deuna au început’o cu brutalitatea, și au 
sferșit’o cu catastrofa — și așa apoi pace 
va fi în Varșovia.

1< O1LETONULO „GAZ. TRANS. “

(Reproducerea oprită.)

Din anii 8848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovaml.

(19) (Urmare).
In 4 Octomvre Tirimieniî au avută 

ună atacă cu Secuii din Luca și Satu-nou. 
Jertfă acestui atacă au cădută din partea 
Săcuiloră ună anumită Bartha Abel, er 
din partea Româniloră ună omă. La reîn- 
torcere n’amă stată în Chirileu, ci ne-amă 
dusă la Iernută. In jurulă curții domnescl 
era o mulțime nenumărată, asemenea în 
loculu unde se face tergulă de vite. In
serase binișoră. Pe când era să ne punemă 
la cină, omenii mei prindă ștafeta inimi
cului, o desfacemă și aflămă, că Turdenil 
se rogă de Vașarheieni, să le mergă în aju
toră, că Iancu se apropie cu lagărulă său 
de Turda.

Ne aședarămă într’aceea la masă, der 
abia îmbucarămă ceva, și etă, că se lumi- 
neză de din susă. Omenii se puseră în miș
care și veste ne sosise, că arde Nirașteulu 

aprinsă de Săcui. Am lăsată numai decâtă 
să se bată alarma și pornirămă erăși cătră 
Chirileu. De aici trimită câțl-va călăreți, 
să se repedă pănă la Nirașteu. Când aceștia 
ajunseră acolo, Ungurii se depărtase și n’au 
aflată, decâtă case în cenușe și câte-va, 
cari mai rămaseră nemistuite de focă; der 
și acestea erau pustii, căci omenii fugiră 
care încătr’o putură scăpa. Peste nopte 
amă rămasă în Chirileu, er dimineța mi-am 
scosă armata la esercițil pe câmpă. O com- 
paniă am trimis’o la Recea pe-o delmă, 
de unde se putea vedea pănă în Săcuime.

După acestea eu și Orosă amă mai 
mersă pănă cătră Nirașteu, ca să vedemă, 
decă nu se mai face vre-o mișcare din 
partea inimicului, care a arsă și jefuită 
sătulă. Când ne-amă reîntorsă, venia și o 
sentinelă dela Recea, comunicându-ne lu
cruri de mai puțină importanță.

Am hotărîtă să-mi tragă lagărulă 
peste Mureșă a doua seu a treia di. La 
Chirileu erau trei poduri, cari se puteau 
mâna cu ruda. Unulă era mai mică, care 
era închiriată săteniloră pentru dile de lu
cru, ce aveau să facă la curtea din St. 

Mărgita; altulă era slobodită dela Molom- 
falău, și altulă trasă în susulă Mureșului 
dela St. Paulă.

Ce era de făcută ? Aici nu mai era 
de stată. Ne luarămă dâră rămasă bună 
unii dela alții. Fratele meu Isaie avea în
cărcată ună cară cu nescarl vestminte de 
pată și vre-o câțl-va saci cu bucate; trecu 
Mureșulă, eră mulțimea de vite cornute, 
ori cară încărcate și totă ce aveamă la 
casă, le-amă lăsată în mâna sorții. Frate- 
meu trecu pe-ună cală bună, învelită c’ună 
chepenegă albă.

După acestea eu am luată îndată dis- 
posițiunl, ca să trecă omenii, care cu po
durile, care prin vaduri. Mureșulă era 
aprope secă, căci alt-felă cei mai mulțl 
omeni s’ar fi înecată. Ast-felă însă i-amă 
trecută pe toți, fără de-a se primejdui nici 
unulă.

înainte însă de a trece la descrierea 
pe scurtă a celoră întâmplate după tre
cerea peste Mureșă pănă la intrarea în 
Munții apuseni, mă voiu încerca să descriu 
după memoriă, adunarea dela Agyagfalău 
(Agyagfalu) și luptele cu rebelii la St. Ioana 

și Reghină la cari lupte am luată însu-ml 
parte.

XVI Adunarea Secuiloiaii la Ag-yag- 
l'aleu.

Acestă faimosă și agitată adunare a 
rebeliloră Săcui a fostă conchiemată pe 
diua de 15 Octomvre 1848.

„Dictatorulă“ Kossuth trimise din 
Ungaria în Ardelă pe ună anumită fana
tică Berzenczey Lajos, dându-i ca misiune, 
să înroleze ună regimentă de husari dintre 
Secui. Berczenczey venise în Ardelă cu 
mari fumuri în capă. Elă nu se mai cre
dea datoră cu supunere, decâtă numai dom
nului său Kossuth, și ca să-i facă acestuia 
o și mai mare plăcere, desprețui și pe gu- 
vernulă transilvană și pe comisarulă br. 
Nic. Vay, și lucra c’ună zelă vrednică de-o 
causă mai bună și mai umană, pentru a 
înrola pe toți SăcuiI capabili de-a purta 
arme. Elă a începută să umble prin ținu
turile locuite de Săcui, promițândă popo
rului necultă munți de aură și instigân- 
du-lă la jafă și omoră asupra Româniloră 
nevinovațl.
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Deschiderea Sf. Sinod! din România.
Amu adusă soirea, că filele tre

cute s’a deschisă în Bucuresci se
siunea estra-ordinară pe 1895 a Sf. 
Sinodil. După cetirea Mesagiului re
gală de deschidere, I. P. S. Sa Me- 
tropolitulu Primată Ghenadie a ros
tită unu discursă, din care estragemu 
următdrea parte:

Prea Sânțiți Părinți și în Chrisiosîi iu
biți frați!

Sesiunea estra-ordinară a Sântului Si- 
nodă, în urina cetirei înaltului decretă re
gală cu No. 304, este deschisă.

Cu bucuriă duhovnicescă înregistrămă 
în analele acestui Sântă Sinodă evenimen
tele naționale, carî au avută locă în inter- 
valulă dintre sesiunea trecută și cea pre- 
sentă; anume acele evenimente, cari au 
fostă sărbătorite în modă strălucită de în- 
trega țâră în anulă trecută.

iDsănătoșarea și reîntorcerea în mij- 
loculă poporului Său a M. S. Reginei Eli- 
sabeta, iubita Suverană a României, ne-a 
umplută de nespusă bucuriă pe toți.

Nascerea Principesei Elisabeta a Ro
mâniei, care a fostă botezată cu Sântulă 
boteză ală bisericei nostre ortodoxe în cjiua 
de 5 Octomvre anulă espirată, a fostă ase
menea pentru țâră și biserică ună fericită 
evenimentă, oare garanteză veclnica și 
strînsa legătură de dragoste dintre dinastiă 
și poporă.

Apoi aniversarea de 25 de ani a că
sătoriei MM. LL. Regelui Carolă și Regi
nei Elisabeta, cu bucuriă generală a fostă 
sărbătorită în chua de 3 Noemvre 1894.

Intregulă cleră ală bisericei nostre 
ortodoxe și acum, ca tot-d’auna, a unită 
bucuria sa cu bucuria poporului și a dată 
espresiune devotamentului și dragostei pen
tru Suveranii săi prin medalia comemora
tivă, presentată cu ocasiunea acelui feri
cită evenimentă, de cătră noi, în numele 
clerului română ortodoxă.

Sunt fericită a vă adresa și de astă- 
dată frățescile mele salutări de bună ve
nire în sântulă sinodu, spre a lua parte la 
lucrările, cari reclamă o grabnică soluțiune. 
Simțescu o mare bucuriă, ori de câte-orl 
mă aflu în mijloculă frațiloră mei și când 
mi-se ivesce plăcuta ocasiune de a mă con- 
sfâtui frățesce pentru totă ce privesce mai 
de apropo biserica nâstră autocefală orto
doxă română.

Rodnica sesiune de tomnă a anului 
1893 mă pune în posițiune, de a vă aduce 
cu dragosie frățescile mele mulțumiri pen
tru zelulă și ostenela, ce ați depusă spre 
resolvarea atâtoră cestiunl folositore bise- 
rieei nostre naționale. Suntemu chiămațl 
și de astă-dată. ca tot-d’auna, a ne con- 
sfătui și a ne lumina unulă prin altulă în 
lucrările, cari privescă progresulă bisericei 
și ferioirea iubițiloră noștri fii sufletescl. 
Dela noi, cari formămă acostă înaltă corpă 
bisericescă, așteptă clerulă și poporulă ro
mână îndrumarea bisericei nostre naționale 

pe o cale potrivită cerințeloră timpului în 
oare trăimă. De la noi, cari oonstituimă 
acestă sântă sinodă, se cere să avisămă în 
comună acordă la mijlâcele din ce în ce 
mai bune pentru înflorirea bisericei nâstre 
strămoșescl.

Biserica, ca și națiunea română, a 
avută a trece prin vremuri de restriște și 
de grea cumpănă; însă Dumnedeulă părin- 
țiloră noștri, trimițendă și uneia și alteia 
la timpu bărbați plini de credință evan- 
gelică și patriotismă, și aceștia, lucrândă 
uniți în gânduri și dorințe, ne-au adusă 
aici unde ne aflămă noi cu dreptă cuvântă, 
dâr suntemu cuprinși de mirare de ceea 
ce s’a făcută într’ună timpă atâtă de scurtă.

Urinașulu Metropolitului Mihalyi. 
Foia oficiosă „Magyar Erlesitt aduce soirea, 
că în soaunulă episcopescă dela Lugoșă va 
fi numită, în locală Mitropolitului M halyi, 
deputatulă dietală Rezey S»ilviusz dela Ora- 
dea-mare. Se vorbesce deja, că în cerculă 
lui electorală va păși ca candidată unulă 
dintre noii secretari de stată.

—o—
Ministerială Băiiffy și naționalitățile. 

Oficiosă „Pester Correspondent, ocupându-se 
de raportulă dintre naționalități și actua- 
lulă guvernă, face grele imputări foiloră 
oposiționale ungurescl, cari au umplută 
țâra cu faima, că Bânffy va fi celă mai fa
natică persecutoră ală naționalitățiloră. 
Faimele acestea au contribuită, ca între 
bărbații conducători români și sași să se în- 
cepă pertractări întru susținerea caracte
rului naționalității loră. Spune apoi, că 
Bânffy și colegii lui din ministeriu voră 
aplica legile eu lealitate, și nu dorescu a 
valora puterea statului, decâtă numai atunci 
când e „necesară11 pentru scutirea autorității 
statului.

— o —
încetarea revistei literare „Minerva". 

Redacțiuuea revistei literare „Mineiva* pu
blică următornlă avisă: Cu numărulă de 
față se sisteză pe ună timpu aparițiunea 
revistei „Minermt. Motivulă, care ne-a în
demnată la acestă pașă, nu a fostă într’a- 
tâta modestulă sprijină materială, de care 
— durere —are parte fiă-care aparițiune 
literară dela noi, ci a fostă mai multă ună 
felă de pornire pătimașă și dușmănosă, -ce 
de ună ană încooe, din motive vrednice 
de o inimă strimtă, s’a năpustită asupra 
revistei nostre din o parte, pe care a o 
arăta aici nu avemă nici spațiu, dâr nici 
voie.

— o —
„Urechiă Ia noi". Sub titlulă acesta 

„Hazânt și tote celelalte foi din Buda
pesta aducă soirea următore: „Pe cale te
legrafică vine din Bucuresol soirea, că Ure- 
chiăy președintele Ligei, are de gândă să 
facă o călătoriă mai lungă în străinătate. 
Se crede, că Urechiă va călători incognito 

Ardâlulă și celelalte ținuturi locuite de Ro
mâni, ca să pășâscă în atingere personală 
ou conducătorii Româniloră. Vedemă bu- 
curosă pe Urechiă pe față și cu vizirulă 
desohisă, ca să se convingă personală, că 
totuși frații lui din Ungaria nu mănâncă 
acea pane amară, cum se vestesce. Dâr 
călătoria lui incognito, care nu pote fi îm
preunată decâtă cu agitațiune și conspira- 
țiune, este datoră ministrulă de interne 
s’o oprescă".

—o —
f Constantină Fluștureanu, simpati- 

culă și vredniculă nostru amică, cere a 
fostă timpă îndelungată administratorulă 
(jiarului nostru, a răposată erl nâpte, după 
o lungă și grea suferință. înmormântarea 
se va face mâne la 3l/2 ore p. m. Adresămă 
adâncă întristatei familii condolențele nâs
tre cele mai sinoere.

— o—
Moții pentru tombola dia Bucuresci. 

Scimu, că în Bucuresol, s’a constituită ună 
comitetă de domnișore ca să dea ună bală 
cu tombolă în folosulă familiiloră întem- 
nițațiloră dela Vată și Seghedină. Moții 
din Vidra, patria lui Ianou, au hotărîtă a 
contribui și ei ou daruri pentru tombolă. 
Măestri în arta de a face vase de lemnă, 
pentru menagiu, Moții au încărcată unu 
cară cu donițl, ciubere, hîrdae etc., lucrate 
artistică, cari purtau inscripțiunea: „Mun
ții noștri aură portă, noi cerșimă din portă 
în portă", și au pornită spre Brașovă, pen- 
tru-ca în urmă să le espedieze la Bucu
resol. In drumulă spre Brașovă, li-s’au fă
cută o mulțime de șicane de cătră autori
tățile maghiare, așa că de-abia după 15 
dile au ajunsă în Brașovă, unde au pre
dată obiectele.

— o —
„Valahi turbați". Sub acestă titlu 

publică „Egyetârtâs" o telegramă din Olușiu, 
în care se comunică, că Sâmbăta trecută 
s’a începută înaintea tribunalului de-acolo 
„pertractarea monstră a unui prea intere
santă procesă". Curendă după procesulă 
Memorandului, cjice foia ungurâs.că, îa co
muna Fenejulă săsescă petreceau într’o 
câroiumă mai mulțl „Valahi", pi intre oarl 
se aflau și câți-va Maghiari. In decursulă 
petreceroi, Valahii au începută a-i înjura 
pe Maghiari, âr când aceștia voiră să se 
depărteze, au fostă atacați din partea Va- 
lahiloră și mai mulțl din ei au fostă greu 
răniți. Se mai dice apoi, că Românii s’ar 
fi pusă la pândă în drumulă de țâră, er pe 
ună Takâcs Gyorgy, care tocmai atunci 
venia pe drumă, îlă bătură. In urma acesta 
a fostă pusă sub acusațiune în primulă locă 
loan Rusu împreună ou alțl trei țărani ro
mâni, oari suntă acusațl pentru intențiune 
de omoră, er alțl doi Români pentru grea 
vătămare trupescă. Acusații cu toții negă, 
că ar fi fostă ațîțațl din causa sentinței 
aduse în prooesulă Memorandului. Din causa 
număroșiloră martori, ce au fostă citați, 
pertractarea nu s’a putută termina Sâm
bătă, ci a fostă amânată pe astătjl, Luni.

Episcopii evangelic! s’au presentată 
Vineri în corpora la ministrulă de culte și 
instrucțiune publică, ca să-lă felicite din 
incidentulă numirii sale în noulă guvernă. 
Episcopulă Paulă Zelenka a ținută minis
trului Wlassics o vorbire, la care acesta a 
răspunsă, că una din problemele activității 
sale va fi promovarea intereseloră bisericei 
evangelioe.

—o—
Unu procesă de presă de cinci-ori 

ainânatu. Ni-se scrie: Abia treoură câteva 
cj-ile dela primirea citărei, prin oare eramă 
provooațl să ne înfățișămă la pertractarea 
procesului nostru, intentată pentru adresa 
de aderință trimisă d-lui A. C. Popoviciu 
și publicată în nr. 208 ală „Tribunei" la 
1 Augustă 1893, și astăzi, adecă în 13 Fe
bruarie n. c. amă și primită altă înounos- 
ciințare dela tribunalulă din Clușiu, prin 
care ni-se face cunoscută, că pertractarea 
procesului nostru de presă se amână de pe
5 Martie pe 19 Martie n. o., pe care di 
suntem ă provooațl să ne înfățișămă la per
tractarea îndelungă trăgănatului nostru 
procesă, care se va ține în sala „Redutei" 
la terminulă mai susă amintită și eventuală 
în dilele următore. Câtă de păgubitore este 
pentru noi asemenea tămândare, se pâte 
vedâ și din faptulă, oă pe 18 Septemvre 
a. tr., nefiindă încunosciințați despre amâ
narea procesului nostru mai de timpuriu, 
decâtă abia cu o di două mai înainte, n’amă 
putută avisa pe toți apărătorii la timpă și 
astfelă unii dintre cei mai valoroși au fă
cută o cale îndepărtată, împreunată ou chel- 
tuell considerabile, numai de geaba. Ast
felă apărătorii noștri, omeni ocupați ou 
afaceri oficiose, mai nu mai sciu cum și pe 
cândă să-șl îutocmâscă lucrurile așa, oa cu 
ocasia pertractărei procesului nostru să fiă 
liberi de alte ooupațiunl, căci după espe- 
riența de pănă aci, terminulă pertractărei 
procesului nostru s’a schimbată ca „dilele 
babeloră" pe neașteptate, pănă acum de 
vre-o 5 ori, și anume: de pe 18 Sept, pe
6 Nov., pe 4 Decemvre, pe 5 Martie și în 
fine pe 19 Martie n. o. Câ ce se intențio- 
nâză prin acâstă amânare, noi nu o putemă 
soi, una însă s’ar pute întâmpla să-o sim- 
țimă, și anume, disgustulă apărătoriloră, 
provenită din nesiguranța termicului de 
pertractare, la ce de altcum ar ave tătă 
dreptatea. — Pratr.lă lui Traiană, 13 Febr. 
n. 1895. Ună acusatu.

— o—
Bole epidemice. Din Battonya se 

anunță, oă între lucrătorii dela Mezohegyes 
a începută a grasa trachoma; afară de 
acâsta s’au ivită și alte boL lipiciose, pre
cum difteritisulă și versatulu.

-o —
Esportulă vitelorîi din Ungaria. Anulă 

trecută s’au esportată din Ungaria vite în 
preță aproximativă de 160 milione florini. 
Față cu anulă precedentă, 1893, importulă 
încă s’a sporită considerabilă, exportulă 
însă s’a duplicată, așa că nici-odată Unga
ria n’a esportată în străinătate atâtea vite,

Pretutindeni plebea maghiară setosă 
de sânge, îlă primia cu brațele deschise 
și-lă ducea în triumfă dela ună nou locă la 
altulă. Vădendă elă acesta și fiindu din 
inima lui omă îngâmfată șipoftitoră de glo
rii, l’a sumețită și mai multă cugetulă de-a 
deveni „craiulă Săcuiloră". Elă ^.adresă 
o proclamațiune cătră regimentele de gra
niță săcuescl, ca toți, fără deosebire de 
sexă și pănă la vârsta de 50 de ani, să 
mergă pe diua de 15 Octomvre la Agyag- 
falău, și încă înarmați din creștetă pănă ’n 
tălpi. Programa lui Berzenczey a pusă. în 
spaimă chiar și pe guvernulu provincială 
maghiară din Clușiu, căci prin ea se pre
vedea formarea unei trupe naționale secu- 
escl, fără concesiune mai înaltă, trupă care 
se porte numele de „mâtyâs huszârok" 
(husarii lui Mathia), apoi înființarea unui 
lagără secuescă de resbelă și alegerea unui 
guvernă provisoriu, în fruntea căruia spera 
să fiă elă, Berzenczey.

Guvernulă ungurescă din Clușiu, cum 
am amintită anteriori, era înspăimântată și 
elă de acestă plană cutezată, și s’a resol- 
vată să reducă la nulă proclamațiunea lui 

Berzenczey, permițendă numai o adunare 
din ablegațl. Der înzadară, căci toți pășii 
lui au fostă neputincioși în fața spiriteloră 
agitate și sumuțate de fanaticulă Berzen
czey.

Intr’aceea se apropia diua de 15 Oc- 
tombre. Adunarea însă s’a amânată c’o di, 
adecă pe 16. Veniseră Secuii cu bărbați și 
femei, juni și copii, ou cățelă și purcelă 
cum se dice, în numără de peste 25,000. 
înainte de amiadl s’a deschisă adunarea. 
Se aședase ună felă de tribună înaltă în 
lunca dela Agyagfalău, și poporulă a fostă 
aședată în linii, formândă strade, cum au 
făcută Românii la adunarea din 3/15 Maiu 
de pe Câmpulă Libertății. Se presents și 
cornițele Miko, ca președinte ală guvernu
lui. Vorbiră mulțl, vorbi Miko provocândă, 
de frică, pe Săcui se se pregătâscă în po
triva primejdiei, în care a ajunsă țâra „în 
urma întrigei și reacțiunei". Ajungândă la 
vorbă Berzenczey, elă în termini fulgeră
tori propuse, ca Săcuil să se declare in
dependenți de guvernă și de comanda ge
nerală, grănițeril Săcui să se formeze în 
milițiă teritorială, toți să se contopescă în

tr’ună singură lagără și să pornâscă în 
contra Româniloră. Propunerea lui a fostă 
primită cu mare entusiasmă și isbucnirl de 
fanatismă. La fine s’a numită de coman- 
dantă generală peste trupele săcuescl ună 
colonelă de husari cu numele Zsombori 
Sândor.

In 17 Octombrie s’a adunată ună așa 
numită consiliu bellică sub președinția lui 
Miko Imre. Acestă consiliu a luată hotărî- 
rea, să nu se facă lagără, dâr să se dea o 
proclamațiune cătră națiunea română și ma
ghiară, adunarea să se disolve, și după-ce 
voră merge pe acasă, ofițerii să organiseze 
trupe mobile și să le pună la disposițiunea 
comisarului Vay, pe care l’au intitulată 
„comisară ministerială".

Venindă la urechile lui Berzenczey 
acestă condusă, agita pe cei adunați prin 
omenii său puși anume spre trâba acâsta, 
mințindă poporului, că bărbații din care se 
compune consiliulă amintită, vreu să vândă 
poporulă și causa națiunei maghiare. In 
urma acestoră agitațiuni meschine Secuii 
s’au truburată și s’au înfuriată așa de 
multă, încâtă consiliulă temendu-se, câ nu 

va scăpa viu din manile plebei iritate la 
estremă, nu șl-a publicată conclusulă și s’a 
făcută nevădută.

Secuii, cari se formase în oste pe locă, 
s’au împărțită în patru părți, fiă-care parte 
numărândă peste 4000 de omeni, și au ple
cată cătră Reghină, cătră Tergulă-Mureșu- 
lui, cătră Blașiu și cătră Iernută. Pe unde 
au pătrunsă, au prefăcută sate în cenușe, 
au comisă omoruri și jafuri horibile, și nu
mai în regiunea Mureșului au devastată și 
prefăcută în pravă și cenușe 9 sate româ- 
nescl. Că ce lucruri horende au putută co
mite acești omeni, se vede de acolo, că din 
18 Octombrie și pănă în 20 Decemvrie au 
fostă arse și devastate de ei mai multă de 
100 comune românesol și săsescl.

Etă, aceste suntă resultatele adunărei 
Secuiloră dela Agyagfalău, care a pusă în 
sistemă și plană estirparea cu fieră și focă 
a naționalitățiloră nemaghiare, pe unde 
aveau să percurgă și pănă unde puteau să 
ajungă, neîmpiedecați de nenorocitele vic
time ale pierdăril criminale din partea re- 
beliloră.

(Va urma.) 
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■ ca în anulă trecută. Mai mare avântă a 
luată anulă trecută exportulă viteloră cor
nute, oare a dată peste 60 milione fl. De 
trei ani încoce a luată ună avântă fărte 
mare și exportulă de porci. In ce privesce 
exportulă de oi și cai, acesta înoă a luat anul 
trecută ună avântă, ce întreoe exportulă 
din cei cinci ani din urmă. Intre tote însă, 
celă mai mare avântă Jl’a luată exportulă 
de porci și vite cornute. Se speră, că prin 
crescerea succesivă a exportului de vite, 
economii noștri se voră putâ despăgubi 
măcară în parte pentru însămnatele perderl, 
ce le îndură prin scăderea prețului oerea- 
leloră.

—o—
Din China se audă sciri forte triste. 

Admiralulă Ting s’a sinucisă, după cum se 
4ioe, de rușine, că a suferită în resbelulă 
chinezo-japoneză atâtea desastre. Mai de
parte se afirmă soirea, că de presentă China 
are numai o singură naie de resbelă, ce se 
pâte folosi, adecă naia „Ohen-Yuen44.

Legea mîneloru.
De câte-va <4^e s’a începută în 

Senată discuțiunea asupra importan
tei legi a minei oră, care agită ac|I 
așa de multă spiritele în România. 
Etă introducerea raportului d-lui Gr. 
G. Tocilescu, făcută în numele comi
tetului delegațiloru pentru cercetarea 
proiectului de lege ală mineloru:

Prima cestiune, ce ni se presintă, când 
vorbimă de o lege a mineloră, este aceea 
de a-se soi, dâcă pământulă României con
ține avuții de minerale metalifere și com
bustibile spre a putâ fi esplotoate.

Asupra acestui punctă cercetările în- 
-treprinse pănă aoum au ajunsă la resulta- 
tulă, că partea superibră a Carpațiloră ro- 
mânesol, după âre-carl probabilități, posedă 
culcușuri metalifere esploatabile, și că ună 
■studiu seriosă, încredințată la ingineri ex
perimentați, ar descoperi de sigură mine, 
•a oăroră esistență nici măoară se bănuesce. 
O asemenea afirmațiune se basâză pe ana
logia perfectă dintre formațiunile regiunei 
superirâre a Carpațiloră cu alte regiuni, 
unde esistă esploatațiunl metodice și celebre 
în terenurile din aceeași epocă și forma
țiune.

Trecândă în revistă elementele, ce ar 
pute da locă la esploatațiunl în regiunea 
superioră și în cea mijlocie a Carpațiloră 
românescl, găsimă în regiunea superiâră 
mai întâiu aurulu. Fără a invoca probele 
istorice, cari oonstată esistență aurului în 
Transilvania și România deja în anticitate, 
vedemă în bilele nostre mai multe rîurl ca: 
Argeșulă, Oltulă, Lotrulă, Buzâulă, Bistrița, 
etc., cari ducă în nisipulă loră pulbere de 
aură, ce dovedesce esistență de vine (filone) 
aurifere neesploatate încă. Este indeverată, 
■că unele din aceste vine trebue sâ se gă- 
sâscă în terenurile munțiloră din România.

In privința argintului, deși nu s’au 
constatată încă la noi gismente argentifere 
propriu dise, dâr este permisă , de a presu
pune esistență lui, ca asociată cu diverse 
metale, mai cu sâmă cu meroură, după cum 
■dovedescă bucățile interesante, ce s’au cu- 
lesă și în cari se vede argintulă cristali- 
sată prin trecerea merouriului nativă în 
stare de sulfură sâu de cinabru; varietățile 
de aramă recunoscute în România facă parte 
din reliefurile Dobrogei și din cele limi
trofe cu Transilvania. E destulă a aminti 
gismentulă între PolovracI și Crasna, acela 
dela Lozova în Dobrogea, precum și la 
Baia de Aramă, unde judecândă după pro
bele analisate, dâcă straturile se continuă 
în adâncime, ne amă găsi în presența unoră 
minere de cupru echivalente cu cele mai 
bogate din Spania, Portugalia și Anglia. 
Plumbul», manganesulu, cobaliulă, nikelu, si 
arsenicul», sulful», mercurul» și grafitul» s’au 
constatată de asemenea în mai multe puncte 
ale României; der cu multă mai răspândită 
este fertilă, care se presintă în tâte com- 
binațiunile sale.

In fine vomă menționa mineralulă 
combustibilă antracitul^, constatată la Vai- 
de-Ei, pe malulă dreptă ală Jiului, la 
Crasna, pe malulă stângă ală aceluiași rîu, 
la Novaci, Baia-de-Feră, la Nordă de Pe- 

troșița pe Ialomița, și probabilă și în Do
brogea.

Regiunea mijlocie, deși mai puțină 
importantă, decâtă cea superiâră, conține 
totuși elementele cele mai prețiose din 
punctulă de vedere ală producțiuniloră de 
esploatare. Aci se găsescă culcușurile petro
lifere răspândite mai peste totă lanțulă de 
munți dela Govora pănă la Taslău, și care 
esploatale cu mijlâce mai sciințifice și în- 
tr’ună chipă mai rațională, ar permite să 
întemeiămu cele mai mari speranțe asupra 
viitorului, ce le este reservată. Totă ase
menea suntă gismente forte întise de lignitu 
aparente în mai bine de 30 localități dela 
Vârciorova pănă la ComănescI (Moldova), 
din cari unele de-0 calitate remarcabilă ce 
se pâte compara cu hulia, acestă prețiosă 
minerală, a căruia esistență la noi pănă 
acum nu s’a constatată în modă certă.

Precum resultă din acâstă repede pri
vire, pământulă țărei nâstre ascunde în 
adâncimile sale substanțe minerale și fo
sile, cari de mii de ani așteptă, ca mâna 
omenâseă să facă din ele ună isvoră de bc- 
gățiă și de prosperitate. Pe când aiurea 
esploatarea minieră a devenită sufletulă 
orl-cărei activități industriale, a sohimbată 
condițiunile economice ale stateloră, con- 
tribuindă la înflorirea comerciului și a ar- 
teloră, la crescerea avuției publice și pri
vate, — la noi totulă s’a redusă pănă as- 
tăcjl la câte-va slabe și costisitâre încercări, 
la o esploatare mai adesea nerațională, rău 
condusă, care a descuragiată pe capitaliști, 
a ucisă orl-ce inițiativă privată, ba a com
promisă și discreditată afacerile miniere în 
țâră, ca și în străinătate.

(Va urrua.)

Gestiunea națională, în Senatuliî 
românU.

Discursul» dlui D. A. Sturdza ținută in șe
dința dela 10 (22) Bec. 1891.

(Urmare.)
.... Cum? Maghiarii credă, că ei nu 

potă să dăinuâscă cu egala îndreptățire a 
tuturoră poporeloră din Ungaria. Maghia
rii credă, că pentru-ca să dăinuâscă ei, 
trebue să desființeze pe Români. 111 r noi 
de aci să nu simțimă în acâstă credință a 
Maghiariloră ună semnă de întrebare cum
plită la adresa viitorului nostru, o amenin
țare pentru existența nostră ? Dâcă Maghia
rii au dreptă să desființeze pe Români, 
Românii au dreptulă și datoria să se apere. 
In acâsta consistă cestiunea națională.

Mai multă, pe noi acâstă cestiune 
trebue să ne intereseze, căci mulțl Români 
de dincolo de Carpați vină și se așâclă aci 
în țâră la noi. Județele Ialomița, Brăila, 
Tulcea și Constanța suntă pline de Ro
mâni din Ungaria. Acolo ei suntă dintre 
omenii cei mai muncitori, cei mai harniol, 
cei mai bogați.

Pe noi acâstă chestiune trebue să ne 
intereseze, pentru-că poporulă de dincolo 
de munți, este compusă din acea clasă so
cială, pe care o numimă talpa țării. Popo
rulă română din Ungaria e compusă, mai 
în totă întregimea lui, de țărani. Acâstă 
țerănime e harnică și energică, curată și 
neamestecată. De aceea țerănimea este în 
capulă mișcării naționale. Nici venerabilulă 
Dr. Rațiu, nici respectabilulă părinte Lu- 
caciu, nici alții întemnițați sâu afară din 
temniță, nu suntă adevărațl capi ai popo
rului ; însusi poporulă e capulă mișcării. 
Poporulă însuși, țerănimea, împinge înain
te și sdrobesce pe aceia, cari nu simțescă 
cu dânsa, cari se încârcă a bate laturile, 
cari slăbescă în încordarea luptei.

Să vă dau ună esemplu.
De ce Românii din Ungaria nu s’ar 

buoura, că ună Română cultă și bogată, 
ca Mocsonyi, să-’i conducă în interesele 
loră? Și ei s’ar bucura, de sigură de acâs
ta, dâcă Mocsonyi ar merge pe calea indi
cată de poporă. Der Mocsonyi a fostă sdro- 
bită, pentru-că a voită să ducă pe Români 
pe căi piedișe, la supunere, la îngenun- 
chiare, la maghiarisare. (?? — Red. „Gaz. 
Trans.44)

Dâcă lucrurile stau astfelă, pote cine
va să înțelâgă, că ună ministru română a 
putută să dică, precum a dis’o d lu Alec- 
xandru Lahovari, că chestiunea națională 
s’a agitată fără timpă, în modă inoportună 
și fără rostă, adăugândă încă: cu fățăr- 
niciă și nelealitate. Unde-i fățărnicia și ne- 
lealitatea? La acei cari vină să vorbescă 
și să făptuâscă deschisă pe față, sâu la 
acei, și cari caută să înmormânteze chestiu
nea națională, umblândă nu numai pe două, 
ci pe 4ece căi, care de care mai înourcată? 

1 Nu a sosită timpulă oportună! Agi

tarea e fără rostă! Așa e! Dâr când va 
veni timpulă acela oportună și cu rostă ? 
Când Românii voră fi maghiarisațl? Când 
nu voră mai esista ? Când Maghiarii voră 
putâ constata, că suntă, în locă de 7 mili- 
one, 10 milione? Atunol va fi timpulă o- 
portună? Atunci agitarea va fi cu rostă?

Să ne răspundă d-lă Alexandru Laho
vari, sâu d-lă Cârpă ?

Intrată într’o încuroătură din oausa 
nesincerității sale, guvernulă nu pâte eși 
din ea. Acâsta e naturală. De aceea ați 
văcuță ce s’a întâmplată cu studenții, oând 
s’au întrunită în congresă la Constanța. 
Guvernulă mai întâiu li-a dată bilete de liberă 
parcursă, a ordonată sâu n’s împedecată de 
miri oficiale cu „Deșteptă-te Române44 de 
cătră autoritățile municipale din Iași, Brăi
la, Constanța. La universitatea din Iași, 
studenții au fostă primiți de profesori cu 
rectorulă universității în frunte. Când însă 
studenții au voită să vină la BucurescI, să 
depună o coronă la stătută lui Mihai-Vi- 
tâzulă, guvernulă cu asprime li-a strigată: 
Acâsta nu se pote! în BucurescI nu puteți 
veni! Coronă la statua lui Mihaiu nu pu
teți depune! Și pentru-ce guvernulă a fă
cută acâsta? Pentru-ca să potă 4i°e> unora, 
noi am înlesnită pe studențl, li-am dată 
totă ajutorulă, ’i-am înlesnită în tote! al
tora, și anume la Pesta, âtă ’i-am împede
cată ! întrebă : pe cine a servită guvernulă? 
Chestiunea națională românoscă ? Ori ces
tiunea maghiară? Eu credă, că multe des
lușiri în acâstă privință nu trebue. Fiă-care 
omă cu bună simțu, va putâ să-’șl dea ră3 
punsulă.

Cu atâtă mai multă dică acestea, cu 
câtă ună ministru a cjisa : „Este mai în 
pericolă astădl ideia Românismului, decâtă 
altă-dată!44 Vedeți! Pentru guvernă ideia 
românismului e în pericolă, âr nu româ- 
nismulă însu-șî. Acâsta a (jis’o ună ală 
doilea ministru. Și cu tote acestea, guver
nulă vrea să stămă cu brațele încrucișate 
și să așteptămă; să luămă o hotărîre, când 
pericolulă va fi mai mare, mai imposibilă 
de descurcată. Și de ce să așteptămă ? 
Pentru-ca să ni-se dică, că suntemă diplo- 
mâți, cu concepțiunl profunde, cu o ati
tudine fină.

Nu numai miniștri au vorbită în sen- 
sulă acesta, dâr și susținătorii miniștriloră, 
bărbați cu o posițiune importantă în stată, 
cu posițiune importantă oficială, cu posi
țiune importantă ca bărbați ai nâmului ro- 
mânescă. D-lă Maiorescu a disă: „Ca să 
te poți amesteca în discuțiunea unei certe 
învrăjbite în calitate de guvernă, îți tre
bue, simțirea, asimilarea, priceperea și tac- 
tulă situațiunii întregi, în fiă-care momenta 
variabilă; și cum voițl să le avemă noi 
cei de aici, în loculă celoră de dincolo ?“

D-lă Maiorescu este ună logiciană 
strînsă și cunosce bine și tote tertipurile 
logicei. Apoi nu este vorba, ca noi să a- 
vemă aceste simțăminte în loculă celoră 
de dincolo de GarpațI. Nu! Este vorba, că 
și cei de dincolo le au, și o dovadă că le 
au este, că se ducă cu droia în temniță, 
sâu se espatriază. E vorbă, că le avemă 
și noi. Le avemă și unii și alții. Nu va să 
dică, că pentru-că ei le au, noi să nu le 
avemă, cum ar vrâ d lă Maioresu. Dâr ce 
să mai avemă după d-lă Maiorescu? Spune, 
că trebue să avemă simțire, pricepere, tac- 
tulă situațiunii. Adevărată să fiă, că noi nu 
avemă nevoie de simțire, de asimilare, de 
pricepere, de tactulă situațiunii întregi, ci 
numai cei de dincolo le au? Dâr atunci 
ce felă de omeni de stată suntemă ? Băr
bații de stată suntă datori să cunosoă tote 
chestiunile, cari privescă țâra loră; ei tre
bue să cunoscă mai alesă chestiunile țări 
loră vecine. Pentru aoeste chestiuni ar fi 
neiertată, dâcă nu ară avâ simțirea, asimi- 
liarea, priceperea, tactulă situațiunii întregi 
și acâsta în ori-oe momentă. Bărbatulă, 
care nu are acestea, nu este omu de stată. 
D-lă Maiorescu vorbesce de chestiunea na
țională, cum am vorbi noi cu toții de ches
tiunea Madagascarului, sâu de chestiunea 
Coreei. Eu de obiceiu nu cetescă ceea-ce 
se petrece în Madagasoară, sâu în Corea; 
pentru aceste chestiuni declară, că n’am 
nici simțire, nici asimiliere, nici pricepere, 
nici tactulă situațiunii de acolo. Cetescă 
însă totă ce se petrece în chestiunea națio
nală, pentru-că ceea-ce se agită dincolo de 
Carpați este desființarea nâmului românescă. 
Să nu avemă ore simțulă celoră-ce se pe- 
treoă dincolo de Carpați ? Este o enormi
tate să spună cine-va acesta. M’am mirată 
forte multă de d-lă Maiorescu ca să ne 
(jică ună asemenea lucru, D-sa, care îșl 
are rădăcina dincolo de Carpați și ală că
rui părinte a luptată odată lupta, pe care 
o luptă și astăcjl Românii din Ungaria.

(Va urma).

Sciri telegrafice.
Arco, 18 Februarie. Buletinulii 

asupra stărei archiducelui Albrecht 
suna astfelu: Starea neschimbată.

Simțurile câte-odată turburate. Ac
tivitatea inimei slabă. Corpultl de
vine totu mai slabu.

Arco, 18 Februarie. Arclliducele 
Albrecht a reposatii adi laamiadi.

Roma, 18 Februarie. Papa erăși 
se află mai bine și a primitu nu
meroși peregrini.

Parisii, 18 Februarie. In urma 
mai multoră sciri venite din afară, 
guvernulă se vede îndemnatu a lua 
măsuri necesare pentru siguranța 
personei regelui Serbiei, care se află 
în Biaritz.

Literatură»
A apărută „Husa Română" Nr. 1,* 

anulă III cu următorulă sumară: Partea 
literară: Gioachino Rossini, de Dr. R.; 
Noutăți. InformațiunI. Poșta Redacțiunei. 
Partea musicală: înainte ficiori, marșă de 
I. Mureșianu; De veseliă, de pe Târnava 
mare, culâsă de A. P. B.; A nevesteloră, 
de pe Târnava mică, cui. de A. P. B. 
„Musa română11 apare la 1 (13) a fiăcărei 
luni și costă pe ană 6 fl. v. a. Abonamen
tele se trimită redactorului și proprieta
rului Iacobă Mureșianu în Blașiu (Balazs- 
falva). •

In tipografia „A. Mureșianu14 din Bra- 
șovă a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vândare la tipografia „A. 
Mureșianu14 în Brașovă, și la autorulă în 
Scorei (p. u. Also-Porumbăk).

NECROLOG. George Bogdană, unulă 
dintre economii fruntași din Hedigă, tatălă 
d-lui profesoră Nicolau Bogdană dela gim- 
nasiulă română din locă, a răposată acjl 
nâpte, în etate de 76 ani. Ilă jălesce în- 
tristata-i soțiă Rafira, cu care a trăită timpă 
de 52 de ani, împreună cu patru fiice, doi 
fii, patru gineri și alte numerose rudenii! 
— Dumnecleu să-lă odihnâsoă în paoe!

DIVERSE.
Vechimea <]iareloru musicale din Italia. 

„Gazetta musicală44 din Milano, a intrată 
în ală 42-lea ană; „II Trovatore44, din Mi
lano, în ală 52-lea ană; „Arpa44 din Bo
logna în ală 42-lea; „Gazetta di Teatri" 
în ală 57-lea ană; „Frustra Teatrale44 în 
ală 30 lea ană; „Mondo Artistioo44 în ală 
29-lea ană și „L’Arte44, din Triest-Milano, 
în ală 26-lea ană.

Ultima invențiune a lui Edison, 
piarele americane aducă scirea, că fai- 
mosulă electrioiană a făcută o descoperire 
neînchipuită, și care lasă ’npoia sa cele 
mai admirabile invenții ale savantului. Prin- 
cipiulă aparatului este ună mioă telefonă 
de busunară, aședată într’o cutiă, care se 
asâmănă cu aceea a unui ciasornică obici
nuită. Pe cadrană se mișcă aculă unei bu
sole, care primesce și ea acțiune dela o 
bobină interiâră. Cu acestu aparată și fără 
ajutorulă niol unui firă se pote comunica 
la ori și ce distanță cu o personă înzes
trată cu ună aparată identică, transmițătoră 
și receptoră în acelașu timpă. După Edi
son — acâsta este descoperirea sa cea 
mai principală — gândirea, numai a unui 
individă, aplicată cu insistență la ună obi
ectă sâu altulă, pote produce ună curentă 
electrică de o intensitate suficientă pentru 
a permite transmisiunea acestoră gânduri. 
Acâsta, după dânsulă, este ună fenomenă 
ală „simpatiei electrice44. Savantulă este 
fârte mândru de invențiunea sa, care, cjice 
ele, va uimi lumea prin simplicitatea ei.

Proprietarii; Ol". Aurei SSiureșianu. 
Redactorii responsabilă: Sregoriu Effîaîaru.
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CupsuI ia bursa din țfâena.
Din 16 Februarie 189b.

Renta ung. de aurQ 4°/0 . . . 124.60
Renta de corbne ung. 4% . . 99.45
Impr. căii. fer. ung. în auru 41/î% • 127 75
Ixipr. căii. fer. ung. în argint 4,/20/0 104.10
l?blig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—
Bonuri rurale ungare.................... 98.30

Acții da ale Băneei austro-ungară . 1109.—
Acții de-le Băneei austr. de credit. 415.25
NapoleondorI......................... . 9.83y2
Mftrol imp. ger..................................... 60.55
London (lire sterlinge)................... 124.25
Rente de oorbne austr................... 101 15

Son uri rurale oroate-slavone. . . 98.25
'tiiprum. ung. ou premii .... 163.25
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 155.25
Renta de hârtie austr.........................102.15
Renta de argint austr........................ 102.20
Renta de aur austr............................. 125.75
LosurI din 1860 159.50
Abții de-ale Băneei ung. de oredit. . 503.—

Cursulâ pieței IBi*a^owâ.
Din 18 Februarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.75 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. —.—
Napoieon-d’orl Cump. 9.77 Vend.
Salbenl Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.— Vend.
Mărci germane Cump. 60.20 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75
Lire turoescl Cump. 11.15 Vend. —.—

Nr. 1024-1895.

La administrațiunea forestierală 
oiășeuescă este dea se ocupa ună 
postă de pădurar iu de I classa 
respective de a II classă.

Leafa anuală 266 fi. — respec
tive 216 fl. — locuință naturală, even- 
tualminte bani de locuință de 25 fl. 
anualminte; îmbrăcăminte de vară 
și de iernă; deputată de 24 metri 
de ramuri de fagă. Noulă alesă pă- 
durariu devine definitivă întărită du
pă unu ană de probă, avendu după 
aceea și dreptă de pensiune.

Recerințe: împlinirea etăței de 
24 ani și etatea sub 40 ani; pur

tare morală nepătată ; depunerea cu 
bună succesă a examenului de pă- 
durară prescrisă pentru Ungaria ; cu- 
nbscerea limbei germane, maghiare 
și române; cetirea și scrierea în lim
ba germană și maghiară; corpu să- 
nătosu.

Refleetanții au de a-și așterne 
referitdrele petițiunl proveflute cu 
receriverile documente până în 10 
Martie a. C. acestui magistrată, ob- 
servându-se tot de-odată, cumcă pe- 
tițiunile au de a fi propriu scrise.

Brașovîi, 9 Februarie 1895.

625,1-3 Magistratul^ orășenescîl.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 13 Febr n. 1895.

Semințe * ±
5 -

Prețulă per
100 ohilogr,

dela ] păns

Grâu Bănățenesoiî
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu do Alba-regala
Qrâu de Bâcska
Grâu ung. de nordii

80
80
80
80
80
80

6.60
6.65
6.60
6.60
6.70

6.65
6.70
6.65
6.65
6.75

Semințe veohî 
ori nouă Doiuln

5 g
"2 *•
Q Cu

Proțulu pe*
100 ohilgr.

dela pănă

Săcară
Orzd
OrzH 
Orzu
O vesti
Cucuruxfi
Cucuruz ti 
Cucuruzii 
Hirișcă

nutreț, ii 
do vinars 
de bere

bănăț, 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

75
73

5.45
5.85
6.30
7.15
5.90

5.50
6 90
6.80
8.40
6.20

ProduotedÎY,
păuă

51.—I

Hala de mărfuri din Brașovu,
societate cu garanta limitată.

la adlmsarea geHBea’ală, ce se va ține Luni în
25 Februarie 1895 la 3 ore p. m. în sala sfatului. 

Ordinea de di:
1. Darea de seină și socotela anuală.
2. Raportulu comitetului de’supraveghiare.
3. Propunerea direcțiunei, despre continuarea mai 

departe a aiaceriloră.

4. Proprunerea direcțiunei, pentru lăsarea intere- 
seloră de fl. 12.500.— cr.

5. Alegerea direcțiunei.
6. Alegerea comitetului de supraveghiare.
7. Evertuale proprunerl.
Direcțiunea Halei de mărfuri din Brașovu, societate 

cu garanță limitată.
Wilhelm FaasL 

președinte.

COLTUL BILAMTUL^S
__________________ 5

8
« a.

'3
ui

Olen de rap.
Oleu de in
Uns. do porc

Slănină
n

Seu 
Prune

n
Lictarii

Nuci
Gogoși

H
Miere

îî

Ceară
Spirtfi

i)

uuraulu
8 o i u i fi

48.2547 75

duplu

41,
46.

Luțerufe ungur, 
francesă

41.50
47,—

dela Pesta 
dela ț.eră 
sventatâ 
afumată

din Bosnia în bnțl 
din Serbia în 
slavonă nou 
băn&țon esciî 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
bruta
Drojdiuțe de spirt

saci
7.
6,80

15.5
14.50

7,25
7.05

16.—
14.-

Brașov 5, 31 Decemvre 1894.

ACTIVA. fl. cr. PA SSI V A. fl. cr.

1. Contul ă cassei: 1. Contulu fondului de reservă:
Saldulă cassei................................ 861 07 Fondulă de reservă...................... 6 38

2. Contulu mobiliară : 2. Contulă participanțiloră:
Mobiliarulă biroului după invent. 383 08 Părți................................................ 4320 —

3. Contulu împrumuteloră: 3. Contulă chiriei localului:
împrumute pe mărfuri .... 6325 63 Chiria localului........................... 375 —

4 Contulu mărfurilorfl : 4. Creditori diverși:
Diverse plosci și canale 5 59 Douecjeci și patru creditori . . 13787 58

5. Debitori diverși:
Cincizeci și cinci debitori . . 10822 92

6. Contulu Profitului și Perderiloră:
Perdere........................................... 90 67

18488 96 18488 96

Bionopaselt m. p. Jeckel m. p.
Examinată cu registrele principale și secundare seu aflată în consonanță. 

EMIL PORR m. p., HANS EDER m. p., LUDW. HORNUNG m. p.
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•ABONAMENTE„GAZETA TAKSILVAHIEr1XXXg

b

Vg
x

X 
X 
K
X

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni. . .
șese luni. . ,
unu ană . . .

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

Pe
Pe
Pe

0
3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 ir.
40 fr.

X

2
1

fl. -
fl. -

50 or.

Âtamb h numerele o efeb &
Pentru Austro-Ungaria:

ană............................................................
șese luni...........................
trei luni................................................

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

5
Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin 

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

►«<
♦
>•<

0 
o 
0

SGsr&vitere te “sas
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu

la
„TT -A. T ZE3 

foia ilustrată pentru familii.
„VATRA“ îndeplinindu tdte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, aveud totă-deuna 
ună sumară bog-ată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunl splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului româuescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea mal reS- 
pândită revistă ilustrată și ocupă I-nlu iocu în 
literatura beletristica română.

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

Pentru Austro-TJngaria:
Costulă abonamentului pe ună ană este .

» „ ii 1/î n »

X2 x sxxxxxxx:/

fl. 12 
............................ .. .. » 6,
Cei ce dorescă a se abona, suntă rugați se binevoiescă 

trimite costulă abonamentului, prin mandatu poștală la librăria 
editore, 0. S fete a, Bucuresci', căci „Vatra,u n.i se trimite de câta 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

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

600,9—30

a

o o5 o

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


