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Brașovii, 7 Februarie v. 1895
Primulu soldată ală Majestății 

Sale, vitezulă mareșalii, care, ca și 
tatălu seu odinidră, s’a distinsă de 
atâtea ori în bătăliile purtate pen
tru gloria casei liabsburgice, ală că
reia membru era, învingetorulă dela 
Custozza, archiducele Albrecht, a 
încetată din vieță eri în palatulă 
seu din Arco, în Tirolulă sudică, 
unde de ună șiră de ani petrecea 
iernile.

Scirea acdsta atâtă de durerosă 
pentru casa domnitore, pentru ar
mata nostră și pentru monarchiă 
ni-a sosită ieri tocmai la încheierea 
foii. N’a mai putută bătrânulă ar- 
chiduce, care a ajunsă etatea înain
tată de 78 ani, să resiste bolei grele 
ce l’a ajunsă.

Cu archiducele Albrecht se duce 
unulă dintre membrii cei mai mar- 
canțl și mai meritoși ai casei dom- 
nitbre, unu credinciosă și devotată 
sfâtuitoru ală Monarchului, ună mare 
protectoră și binefăcetoră ală arma
tei împărătesei.

Archiducele Albrecht de Aus
tria, fiulă celă mai mare ală glorio
sului archiduce Carolă, a jucată ună 
rolă însemnată în perioda absolu- 
tistă, ce a urmată după revoluțiunea 
dela 1848. Dela 1851, timpă de a- 
prope 4©ce ani, archiducele Albrecht 
a ocupată postulă de guvernoră ge
nerală și comandantă ală armatei 
în Ungaria. In calitatea acesta elă 
nu se bucura de simpatiile Maghia- 
ghiariloră, cărora le era pre energică 
și severă. Mai târdiu, după resboiulă 
din Italia și Boemia dela 1866, s’a 
împăcată în cele din urmă și archi
ducele Albrecht cu nouele schim

bări dualiste, dâr contimporanii săi 
spună, că â rămasă fdrte îngrijatu 
de aceste schimbări temendu-se mai 
alesă de urmările rele, ce le-ar pute 
ave pentru unitatea armatei.

Negreșită, că numai din causa 
acesta archiducele Albrecht trecea 
la Unguri ca șefă ală așa numitei 
„partide militare", care era acusată, 
că stă în serviciulă „camarillei“, ba 
că este, cu statulă său majoră de 
generali croați și boemi, însăși „ca
marilla.". Aceste învinuiri ’i se fă
ceau cu nedreptă bătrânului archi
duce, precum s’a dovedită mai târ
ziu și numai aceea a rămasă ne
contestabilii, că era cu trupă și su- 
fletă pentru unitatea armatei și ast
fel ă unu contrară hotărîtă ală tu- 
turoră aspirațiuniloră naționale față 
cu ea. Era renumită însă archidu
cele, ca ocnă dreptă, și astfelă 
armata are să-i mulțămescă multe 
și în ceea ce privesce tractarea egală 
și umană în sînulă ei, fără deose
bire de naționalitate.

Mari și neperitore merite și-a 
câștigată răposatulă archiduce pen
tru armată ca președinte ală comi- 
siunei reorganisătore, instituită după 
răsboiulă dela 1866 și mai târejm 
ca inspectors generală ală armatei, 
în care calitate a funcționată activă 
pănă în ultimele momente ale vieții 
sale. Grenerosele fundațiunl, ce le-a 
făcută pentru fiicele de oficeri și 
pentru ajutorarea oficeriloră lipsiți, 
au contribuită și mai multă de a-i 
câștiga simpatiile armatei.

Era forte venerată archiducele 
Albrecht mai alesă de cătră acele 
regimente, pe cari le-a condusă pe 
câmpulă de răsboiu dela mec|ă-c|.i în 
1866, și cu cari a reportată gloriosa 
învingere dela Castozza. Intre aceste 
erau însă în partea cea mai mare 
regimentele române, bine cunoscute 
pentru vitejia loră în răsbbiele mo- 
narchiei.

Pe la începutulă aniloră 80 când 

archiducele-mareșală Albrecht se afla 
într’ună orașă din sudulă Ungariei, 
ca să inspecteze trupele de acolo, 
veni vorba, la o masă, ce s’a dată 
în onârea lui, și de bravura, ce au 
dovedit’o dorobanții români la Gri- 
vița. Archiducele cțise, că pe den- 
sulă acesta vitejiă nu’lă surprinde, 
căci trebuia să-și gândâscă „că și 
Românii de dincolo voră fi totă așa 
de buni soldați ca și Românii noș
tri".

La acesta îi răspunse unulă din 
mesenii români: „Românii noștri 
datorescă multă recunoscință Inăl- 
țimei Vdstre pentru frumosulă tes
timoniu, ce a-ți bine-voită a li-lă da“.

„Românii nu-mi datorescă mie 
nirnică" — replică Archiducele — 
„dăr eu le datorescă loră multă re
cunoscință, căci decă nu erau Ro
mânii la Custozza, nu sein cjeu cum 
s’ar fi decisă sorții resboiului".

Ca omă dreptă ce era, trebue 
că adeseori se va fi minunată bă- 
trânulă archiduce, văcjendă cum 
acești „buni soldați" erau tractați 
consecuentă în partea de dincoce a 
monarchiei ca „răț cetățeni". De si
gură, că „primulă soldată ală Ma
jestății Sale" nu va fi putută nici
odată se înțelegă cum acești bmenî, 
cari erau așa de buni și credincioși 
soldați ai împărăției în timpă de răs
boiu, puteau se trecă ca cetățeni 
atâtă de răi și necredincioși în timpă 
de pace.

Multe enigme de aceste voră fi 
turburată adeseori liniștea gândirii 
archiducelui Albrecht, a căruia ideală 
era devisa „viribus unitis11.

La doliulă, ce’lă îmbracă a<ji 
înalta casă domnitore, se asocieză 
doliulă armatei nbstre, care a ado
rată pe vitâzulă și generosulă său 
mareșală, precum și doliulă întregei 
monarchii, care pierde într’însulă pe 
celă mai harnică dintre beliducii săi 
de acj.1-

Din biografia Archiducelui Albrecht.
Albrecht Fridericîi Budolfu, archiduce 

de Austria, cela mai bătrână fiiu alfi ar
chiducelui Carolti, s’a născuta la 3 Augusta 
1817. In anula 1830 a fosta numita colo^ 
nelQ, âr în 1840 generala. La 1843 a înain
tata la rangula de locotenentă-mareșalU, 
și în 1845 a fostă numita comandanta ge
nerala în ambele Austrii, precum și în 
Salzburg. La anula 1848, fiinda învinuită, 
că a folosită armele contra poporului, Al
brecht își depuse demnitatea și merse ca 
voluntară în armata lui Radetzky la Italia, 
unde se distinse cu deosebire în lupta dela 
Santa Lucia. îndată după aceea obținu ela 
o comandă lacorpulă Feldzeug-meisterului 
d’Aspre și luptă cu vitejiă la Gravellona, 
Mortara, și mai alesă la Novara, unde di- 
visiunea lui ținu în șacă pe inimiculă pre- 
ponderantă pănă atunci, când sosiră trupele 
austriaco.

După finirea campaniei, Albrecht fu 
numita comandanta supremă ală corpului 
3 de aimată din Boemia și comandantă ala 
fortăreței confederative Mogunța (Mainz), 
er la 1851 i-se încredința postula însem
nata ala unui guvernoră generală în Un
garia. Aci însă avu o posițiă fdrte dificilă, 
deore-ce de-oparte Maghiarii se plângeau, 
că nu le satisface aspirațiuniloră loră na
ționale, de altă parte însă curtea elicea, că 
elă le face Maghiariloră prea multe con
cesiuni; stricându-se astfelă și cu o parte 
și cu alta, archiducele Albrecht părăsi aoestă 
postă la 1860, când se fini cu regimulă 
absolutistica în Ungaria. Dela 1860-61 a 
fostă comandantă ală corpului 8 de ar
mată în Vtcenza, și ca atare fu numită 
Feld-Zeug-Meister, er la 1863 mareșalii 
campestru.

In resbelulă dela 1866 Albrecht co
manda trupele d:n Italia, raportă la 24 Iunie 
învingerea dela Custozza, și după desastrula 
dela Kănniggrătz fu încredințată, în locuia 
lui Benedck, eu comanda supremă contra 
Prușiloră; dâr pregătirile sale pentru con
tinuarea resbelului se întrerupseră prin ar
mistițiu.

După finirea resbelului dela 1866,

hOlLETONULU „GAZ. TRANS."

(Reproducerea opritei.)

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

(20) (Urmare).

XVII. Heftigîarea mea la Urban, tujî- 
tele «lela St. B«tanti și Kegliintl.

După-ce, cum am amintită la altă 
locu, am trecută cu omenii mei Mureșulă 
la Chirileu, am luat’o pe Câmpiă cu tribu- 
nulă Iacobă Olteanu și cu alții, cu inten- 
țiunea de a merge la Urbană la Năsăudă, 
ca să operămă împreună. într’o curte dom- 
nescă din Câmpiă amti aflată nisce ciacauă 
husăresci roșii, și unii dintre noi le-amu 
pusă în capă. Drumulă ne era deschisă, 
puteamă merge nesupărați de dușmană. Jale 
și tristeță ne cuprindea, cândă vedeamă, pe 
unde mergeamă, sate prefăcute în cenușă, 
cele nearse erau părăsite și pustii, chiar 
nici animale domestice nu puteai vedă și 
audi în cele mai multe locuri, ci numai 
câte-ună corbă croncănindă în aeră, ca și 
cândă ar deplânge și elă atâta desastru, 
atâta ruină.

Ajungendă în comuna săsescă Iadă 
și vădendu-ne Sașii cu ciacauă husăresci, 
ni-au pusă în captivitate, gândindă, că sun- 
temă de-ai lui Kossuth și Berzenczey. Der 
curendă amă fostă eliberați prin Urbană.

Urbană și omenii lui ne-au primită 
cu mare dragă și cu multă bucuriă. Noi îi 
făceamă servicii escelente, mai alesă prin 
informațiuni despre starea lucruriloră în 
părțile Ternaveloră și Mureșului. Afară de 
acesta elă privea în mine ună devotată co- 
militonă și-mi cerea sfaturile mele, de câțe- 
ori se hotăria pentru vre-o acțiune mai 
grea și mai complicată. Urbană luase co
manda regimentului românescă II. de gra
niță, după-ce colonelulă Iovici se retrase. 
Elă era vice-colonelă și reîntorse dela Viena 
în Septemvre.

Inrolându-și numai puțini fecion, căci 
n’avea bani și montură trebuinciosă, eși 
în 15 Octomvre dintre munți, cătră Re- 
ghină, ca să pună în respectă bandele de 
„onkentes"-! dela Clușiu, cari săverșiau 
multe fapte de barbariă și măcelă în
fricoșată.

După câtă îmi aducă aminte, armata 
Săcuiloră număra peste 16 mii, așezați în 
regiunea muntosă a Reghinului. Noi n’a- | 

veamă pănă în 25 Octomvre, decâtă abia 
3000 de omeni înarmați, care cu ce a pu
tută, și abia în ora din urmă avurămă 5 
tunuri. Eu aveam sub comanda mea 2 
companii și două tunulețe. Pănă în 30 Oc
tomvre, trupele secuesci nu s’au repedită la 
lupte mai seriose. Noi nici că le cunosceamă 
puterea, posiția și terenulă de acțiune. în 
cliua următore (31 Octomvrie) însă, avan
garda românescă, compusă dintr’o companiă 
de grănițerl și din câte-va sute de lăncerl, 
a fostă atacată la G-hernesîgă și Șarpatocă 
de cătră Săcui și pusă pe fugă. Mai de 
cătră amedl primimă scirea, că de cătră 
Tergulă-Mureșului se arată venindă o cetă 
mare cătră St. Ioana. S’a dată numai de
câtă alarmă.

Eu eram călare pe ună cală mare și 
frumosă, ageră la mersă. Eram îmbrăcată 
cu ună chepenegă militărescă și Urbană 
mă învățase să țină capulă calului totă 
în susă ridicată, er eu să mă plecă după 
grumadii lui, că de s’ar întâmpla să vină 
glonte asupră-mi, voră nimeri calulă, eră 
eu totă mai potă scăpa.

Mă aflam în St. Ioana cu cele două 
companii, cândă grosulă trupeloră lui Ur
bană din Reghină au fostă alarmate, ba 

însu-și elă o luă în galopă cătră noi, în 
fruntea unui escadronă de cavaleriă. Noi 
tocmai ne puneamă companiile în ordine 
de bătaiă, er sătulă și delulă erau ocupate 
de Săcui. Numai acum vădu Urbană, că 
are în fața lui ună inimică puternică. 
După-ce sosiră din Reghină trupele, s’au 
postată numai decâtă în liniă de focă. In 
centru erau grănițeril români, er de cele 
două aripi se aședară lăncerii strînșl de prin 
satele din apropiere; în reservă se afla 
călărimea.

Colonele nostre de bătaiă erau neîn
semnate, der orl-cum erau, totu-șl ele au 
făcută ună marșă forțată pănă dincolo de 
sată, care a rămasă dela stânga. Prin șan
țuri erau ascunși, ca urșii în visunii, „<5n- 
kentes“-i unguri, cari descărcau armele pe 
furișă usupra lănceriloră neapărați din nici 
o parte. Eram și eu între ei. Omenii noștri, 
vădendu-se de-odată fără de veste svîrlițl 
cu glonțe din direcțiuni, unde nu se vedea 
inimiculă, a întrată spaima în ei, si cu 
t6te silințele, ce ne damă a-i opri dela fugă, 
totuși nu se putură stăpâni, au ajunsă în 
disordine și se aruncară asupra batalionu
lui de grănițerl, care mergea alături și 
care, adusă fiindă și elă în disordine, a în- 
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pusă în fruntea corni siun ei de reorganisare 
și numită inspectorii generalii ală armatei, 
oare demnitate o ocupă pănă la morte, ve- 
nerabilulă archiduce îșl câștiga mari me
rite pentru reorganisarea armatei austriace. 
îngrijirea lui pentru armată se manifestă 
prin înființarea mai multoru fundațiunî, 
parte pentru fetele oficeriloră lipsite de 
mijlooe, parte pentru oficerl lipsiți (Albrecht- 
Fond).

Ca scriitorii militară păși elă mai în- 
tâiu în 1868 cu tractatulă: „ Cum se fia or- 
ganisată armata Austriei?11 er la 1869 scrise 
ună tractată despre „Responsabilitatea în 
resbelu’.

Albrecht este și unulă dintre marii 
posesori și industriali ai monarchiei. Pose
siunile sale, renumite prin varietatea na- 
turei și producteloru. cuprindă bunurile 
dela Teschen și Saybusch, situate în Silesia 
austriacă și în Galiția vestică, apoi bunul dela 
Altenburg dintre laculă Neusidler și dintre 
Schutt, bunulu Bellye între Dunăre și Drava, 
bunul Villăny în Ungaria de sudu, și în fine 
bunurile mai mici dela Seelowitz în Mo
ravia — tote împreună ună teritoră de 
2070 chilometri cuadrați seu 36 mile cuad.

In pe.latulO său din Viena se află o 
colecțiune fbrte prețidsă de tablouri și de- 
semnuri ale măeștriloră renumițl, numită 
„Albertina*.

Archiducele Albrecht a fostă căsăto
rită dela 1844 cu Hildegard, fiica regelui 
Ludovică I de Bavaria. Soția îi muri la 2 
Aprilie 1864. Fiica lui cea mai bătrână, 
Maria Teresia, e căsătorită dela 18 Ianuarie 
1865 cu ducele Filipă de Wurtenbergia, 6r 
cea mai tânără, Matilda, avu nefericirea 
de-a muri în 1867, în urma raneloră de ar
sură, ce i se causară luându-i haina focă.

Dela Asociațiunea Transilvană.
Sibiiu, 15 Febr.

(RaportU specialii alU „Gaz. 'l'rans11}.

Comitetulă Asociațiunei Transilvane 
s’a întrunită în 7 1. c. la o ședință lunară 
ordinară. Presidentulă Asociațiunei, D lft 
canonică și vioară metropolitană, 7. M. 
Moldotanu, în vederea importanței obiecte- 
loră, ce comitetulă a avută să le delibe
reze în acestă ședință, a venită anume la 
Sibiiu, pentru a-o conduce în personă.

Despre decursulă ședinței vin a Vă 
da următorulă raportă:

Primulă obiectă la ordinea a
fostă raportulă comisiunei esmise în afa
cerea „Enciclopodiei române*, despre care 
s’a vorbită deja în acesta roiă. Comisiunea, 
prin referentulă său, D-10 Z. Boiu, a pro
pusă, și comitetulă a decisă în unanimitate, 
edarea acestei publioațiunl atâtă de impor
tante, de care membrii comitetului lâgă 
cele mai bune speranțe. Cu conducerea lu
crării s’a însărcinată membrulă comitetului, 
D-lă Dr. C. Diaconovich, care a oolaborată 

la publioațiunl enciclopedice germane și 
astfelă este deja vărsată pe acestă terenă. 
Luându-se, în fine, mai multe deoisiunl cu 
privire la modalitățile editării, prin care 
Asociațiunea nu va lua nici ună risioă ma
terială, s’a decisă a publica îu diarele ro
mânesc! ună apelă, prin care publioulă ro
mână va fi rugată a da aoestei întreprin
deri totă concursulă posibilă.

Cu același viu interesă, care s’a ma
nifestată la deliberarea acestui obiectă, a 
fostă desbătută și raportulă despărțământului 
Orăștiă, despre adunarea generală ținută la 
9 Ianuarie în comuna Vinerea.

Inteligența română din Orăștiă și jură, 
de când șl-a constituită ună despărțămentă 
de sine stătătoră, a documentată neîntre
ruptă ună interesă viu pentru causa Aso
ciațiunei. Astfelu și eu oeasiunea acestei 
adunări generale, a îmbrățișată vechia 
nostră instituțiune culturală cu multă căl
dură. După ună părăstasă întru memoria 
membriloră răposați din Vinerea, D. Ioană 
Moța & cetită o interesantă disertațiune 
despre „Insămnătatea meseriiloră la popo- 
rulă română44, apoi s’au împărțită 50 de 
cărți între poporulă din locă, s’a escrisă 
concursă la 2 ajutore de 25 fi. pentru în
vățăceii meseriași și s’a încassată dela mem
brii vechi și noi suma considerabilă de 511 fi. 
50 cr. Institutulă „Ardeleana* s’a înscrisă 
ca membru fundatoră cu taxa de 200 fi. — , 
âr D-nii Dr. Silv Moldovanu și Dr. Aurelă 
Munteană, ambii advocațl în Orăștiă, ca 
membrii pe viâță, cu taxa de 100 fi. — Ca 
delegați pentru adunarea generală a Aso
ciațiunei s’au alesă D-nii: Dr. I. Mihu, Dr. 
Silv. Moldovană și Lauriană Berciană. La 
reconstituirea comitetului D-lu Dr. I. Mihu 
a fostă alesă directoră. Proxima adunare 
generală a despărțământului se va ține în 
comuna Șibotu.

D-lu Pait. Cosma raporteză, că s’a 
introdusă conductulu de apă în casa Asocia
țiunei și în școla de fetițe cu internată, și 
că D-sa a achitata spesele întroducerei în suma 
de fi. 728.67 dintVo colectă. Comitetulă și-a 
esprimată vina rnulțămită pentru acestă nouă 
binefacere a binemeritatului și generosului 
amică ală șcblei de fetițe.

Cassarulă Asociațiunei, D-lu L. Si- 
miowscu, îșl transpune rațiociniile, cu a 
căroră revisiune se încredințeză o comi- 
siune din 3 membri.

Cassarulă raporteză totă-odată, că dela 
despărțămentulu Blașiu au sosită taxe de 
membrii în suma de fi. 111.60, că în cuar- 
talulă IV. 1894 au încursu, sub acestă titlu, 
fi. 433.50 și că preste totă membrii Asocia
țiunei s’au sporită și că sumele solvite de 
aceștia cu taxe crescă din ană în ană, în 
modă îmbuourătoră. In legătură cu acestă 
raportă D-lu seer. I. Z. Boiu cere, ca 
„Transilvania*, care pănă acum s’a tipărită 
în 900 esemplare, cu începere dela Nr. 1. 
din 1895 să se tipărescă în 1200 esemplare, 
de dre-ce din causa înmulțirei membriloră, 

numărulă de pănă acum a devenită insufi
cientă. Comitetulă decide în sensulă acestei 
propuneri.

Se raporteză mai departe, că tomulă 
ală II. ală scrierii D-lui cavaleiă Ioană de 
Pușcariu despre familiile nobile române a 
apărută, și prin acesta opulă întregă s’a 
terminată.

Se decide tipărirea scrierii premiate 
„Higiena copilului* în 3000, și a catalogului 
bibliotecii în 500 esemplare.

In fine se aprobă rațiooiniulă școlei 
de fetițe și se ia spre scire protocolulă 
conferinței corpului ei didactică; se escrie 
concursă pentru 2 ajutore pentru învăță
ceii de meseriași din subvențiunea socie
tății „Transilvania* din BucurescI și se asem- 
neză mai multe conturi aflate în regulă.

Cererea despărțământului Mediașă, de 
a-i lăsa la liberă disposițiune fondulă de 
reservă de fi. 103, înființată din taxe de 
membri, fiindă în contrazicere cu statutele, 
nu se pote admite.

Restulă obiecteloră dela ordinea cjiiei 
se va delibera într’o a doua ședință, ce se 
va convoca încă în luna Februarie, de 6re- 
oe astă-dată timpulă a fostă pre înaintată 
pentru a pute continua ședința,

X.

SCiRiLE ȘILU
7 (19) Februarie.

Dela curtea românii. Cetimă în „Mo- 
nitorulă Oficială14 : In săra de Sâmbătă, 28 
ale curentei, MM. LL. Regele și Regina, 
împreună cu AA. LL. RR. Principele și 
Principesa României, au binevoită a onora 
cu presența Loră balulă dată în sala tea
trului națională de cătră societatea de bi
nefacere „Regina Elisabeta44, pusă sub înal- 
tulă patronagiu ală M. S. Reginei. La in
trare în sală, Auguștii Suverani și Alte
țele Loră Regale au fostă întâmpinați: de 
Principele D. Chica, președintele societă- 
ței, care oferi M. S. Reginei ună buchetă 
de flori; er D-na Maria Ghica oferi de ase
menea unu-buchetă de flori A. S. R. Prin
cipesei ; apoi de D-nii miniștri cu domnele 
și „de comitetulă organisatoră ală balului.

—o—
In afacerea șicanelor» poștale. Aflămă, 

că Duminecă a sosită în Brașovă secreta- 
rulă legațiunei austro-ungare din BucurescI 
d lă Naleez Grabcziwslti și că a avută în
sărcinarea de a lua anumite informațiunl 
dela posta de aici. Se crede, că venirea 
lui stă în legătură cu afacerea șicaueloră 
poștale, despre cari a fostă interpelată d-lă 
V. A. Urechiă pe ministru de esterne ro
mână în senată.

— o—
Erăși o condamnare. Din Deșiu i-se 

telegrafiază „Tribunei14, că tribunalulă de 
ecolo a condamnată pe preotulă română 
Constantină luga la o lună închisore de stată 
și 100 fi. amendă, pe basa unui pretinsă 

delictă de agitațiune. — Au turbată for
mală „patrioții44.

-o —
Petrcerea cu dansă, ce s’a dată de 

Reuniunea femeiloru române din locă Sâm
băta trecută în sala Otelului Centrală, a 
fostă prea frumosă și bine reușită, der n’a 
avută atâtă caracterulă unei petreceri de
mocratice românescl, cum se părea la în
cepută, că a intenționată comitelulă, ci mai 
multă caracterulă unui bală elegantă, după 
turnura modernă. Publică frumosă și des
tulă de numârosă. Au venită ospețî și din 
depărtare, precum dela Aradă, Orăștie, Sibiiu 
și acești ospețî, precum și cei venițl din 
Predeală, credemă, că s’au îndepărtată forte 
mulțumiți. Și eorpulă oficerescă a fostă 
bine representată, în frunte cu d-lă gene
rală de brigadă Kertschek împreună cu 
soția d-sale. Dintre notabilitățile străine 
oivile ale orașului văcjurămO Pe d-lă fișpană 
Mihailă de Maurer, pe d-lă capitană de poli
ția Hiemesch și pe d-lă protonotară Pan- 
czel. Dansatorii au întrecută de astădată la 
numără pe dansatore, și așa dansulă a fostă, 
mai alesă pentru aceste din urmă, forte 
animată. S’au dansată între altele și „Ro
mana44, „Lancier44 și ună Quadrille-Cotil
lon, la care s’au împărțită mici și frumu
șele buchete de fiori naturale la damo. 6r 
la bărbați decorații de Cotillon. Reușita 
balului este a se atribui în mare parte zelo- 
șiloră arangeatorl. Sperăm că și venitul curat, 
care se va alătura la fondulă pentru ijuto- 
rareaorfaneloră, să fiă câtă mai îmbucură
tori. Și ar fi forte de dorită, decă în vi
itori s’ar ave totă mai multă în vedere și 
s’ar pune țotu mai mare greutate pe o 
reușită materială strălucită, decâtă pe splen
dida înfățișare a balului, care nouă Româ- 
niloră nu ne aduce mari foldse.

—o—
Reformele „liberale*. După info: ma- 

țiunile lui „Bud. Tud.14, cele două proiecte 
bisericesol rămase se voră desbate în ca
mera magnațiloră la 4 Martie. Este sigură, 
(jice numita oficibsă, că cu singura [sohim- 
bare, ca asupra raporturiloră celoru ce 
trecă la altă confesiune să dispună ordo
nanța ministerială, proiectele voră fi votate. 
Pănă cândă aceste proiecte nu voră fi vo
tate, vorbă de fusiune nu pote fi.

— o —
Poduri de fern în România. Minis- 

trulă luorăriloră pubiice română a depusă 
în cameră ună proiectă de lege, prin oare 
cere ună credită de 1,920,000 franci, pen
tru construirea și terminarea poduriloră de 
peste Jiu, Olteță, Pesceana, Bernată, Pe- 
reschio. Crasna și Horvieta. Acestă credită 
se va acoperi din economiile, ce s’au reali- 
sată din alte lucrări și cari se urcă la 
aceeași cifră de 1,920,000 franci.

— o —
Din incidentală morțil archiducelui 

Albrecht, la primăria și la tbte clădirile 
publice din Brașovă s’a arborată stegulă 
negru.

cepută se fugă și se se reschire, ca și lăn- 
ceril.

Chepenegulă meu fu găurită de glonțe 
în vre-o 9—10 locuri, der nici unulă nu 
m’a atinsă, decâtă am căpătată o mică 
rană la genunchiulă piciorului stângă. Din
tre ai noștri au cădută doi ofițeri și vre-o 
40 de feciori.

Cătră seră am ajunsă în fața orașu
lui Reghină și am staționată aici sub aco- 
perementulu lui Dumnedeu. încă peste 
nopte o mare parte din lăncerl dispăruse 
pe la casele loră, căci nu mai scia nime, 
ce va aduce diua de mâne, er Urbană era 
grozavă de întristată. Elă însuși vădenclu, 
că nu pote sta față ’n față c’ună dușmană 
dâ 5—6 ori mai mare, a recomandată se
natului orășenescă din Reghină, să se di- 
miță la împăciuire cu dușmanulă, ca ora- 
șulă sS fiă cruțată de jafu și de ruină.

Se scie însă, că ce s’a întâmplată cu 
Reghinulă. Deși în prețuia împăciuirei Ber- 
zenezey a primită dela orașă mai multe 
cjecl de mii de florini, totuși Săcuillui, se- 
toșl de jafă și de omoră, au dată focă ora
șului în diminâța de 2 Noemvre, ca locui
torii se fugă, și ei să potă jefui. Cei ce 
cutezară să-și apere averile, au plătită în- 

drăsnela loră cu viața; așa au fostă uciși 
în modă înfiorătoră o mare mulțime de 
bărbați, femei, copii și omeni bătrâni ne
putincioși.

Dela Reghină Urbană s’a trasă în 1 
Noemvre cătră Clusiu.5

XVIIÎ. Min Noemvre 4848 pMiă la re» 
fugiarea ioi Musițli apuseni, în Martie 

1841».

După-ce Urbană pierduse lupta dela 
St.-Ioana și a pornită cătră Clușiu, eu am 
luat’o cătră Câmpiă. Pe Câmpiă insurgenții 
unguri încă străbătuseră adâncă pănă la 
Iernută. Ajungendă și eu în Iernută, am 
trecută Mureșulă peste gatulă dela moră, 
er de-aicea am luat’o cătră Blașiu. Aici 
nu am ședută multă, și prin 20 Noemvre 
m’am dusă la Cetatea-de-Baltă. In 27 No
emvre s’a făcută în Cetatea-de-Baltă res
taurarea comitatensă. Se numise în pos
tulă de fișpană ună oficeră în pensiune cu 
numele Crommer.

Aici în Cetatea-de-Baltă mi-am formată 
erăși ună lagără puternică, aici era și 
protopopulă de-atuncl ală Mediașului, Ște
fană Moldovanu (adl canonică în Lugoșă) 
și popa săsescă Ruth din Moșna. MS 
stabilisem aici sub unu turnă, er d-nii cei

lalți erau în etagiu. Mulțl dintre logărenil 
mei erau înarmați cu pusei împărătesei și 
totă noptea și diua era unu fremătu ș’ună 
huetă conținu. Lagărulă acesta mi-lă for
masem din omeni adunați mai din totă 
prefectura, mai mulțl însă erau de pe șe- 
sulă Târnavei mici și de cătră Mediașă. 
Din când în când mă mai strămutam cu 
câte-ună despărțământă și în Bobohalma, 
er ca d-nii dela administrația din Cetatea- 
de-Baltă să fiă mai siguri, le-am pusă la 
disposițiune o gardă înarmată aprope nu
mai cu pusei împărătesei. In Bobohalma 
am stată însu-ml pănă la Crăciună în cur
țile lui Zeyk, âr după Crăciună m’am mu
tată erăși în Cetatea-de-baltă.

A treia di de Crăciună sera la cină 
protopopulă Gabrielă Fogarași începu să 
spună, că în dilele trecute ar fi vădută în 
Târgulă-Mureșului nisce Ungureni cu is- 
mene largi, cari ar ave de gândă să nă- 
vălescă asupra imperialiloră. Numai atâta 
a trebuită, ca Crommer să sară în susă și 
să-mi ejică:

— Domnule prefectă, pe acestă domnă 
să-lă arestezi numai decâtă!

Spunendu-ml aceste la urechiă și în 
taină, eu învitându-lu la o parte, i-am răspuns:

— Domnule, fă bine și mă cruță; 
Fogarași e protopopulă meu, și eu sunt 
teologă; nu m’așl face bucurosă de ură cu 
dânsulă.

Intr’acestea Crommer chemă pe vice- 
prefectulă Lăscudeană și-i demandă să-lă 
aresteze, apoi pe tribunulă Alesandru Po- 
povici din St.-Paulă l’a însărcinată, ca nu
mai decâtă să-și ia doi omeni și să mergă 
călări la Vașarheiu, ca se sciricescă, de 
suntă adevărate spusele lui Fogarași. Eu 
vădend acestea, m’am retrasă.

Intre Cetatea-de-Baltă și Vașarheiu 
este o distanță destulă de mare. Omenii 
espreșl trimiși de Crommer, totuși s’au re- 
întorsă cam pe la 12 ore noptea. Ei adecă 
au mersă pănă în Șomfalău ori Adămușă, 
ș’au cumpărată o pipă cu țeve strîmbă de 
lemnă și la reîntdreere au disă, că au 
fostă în Vașarheiu, ceea ce dovedesce și 
pipa, der pe-acolo nici vorbă de lucruri 
despre cari a povestită Fogarași. Minciuna 
s’a primită, er bietulu Fogarași, încărcată 
pe-o saniă cu bivoli și pe-ună frigă cum
plită, a fostă espedată la Mediașă și de- 
acolo la. Sibiiu.

(Va urma).
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Limba rusescă în armata germană, 
inspeotorulă generala ală instituteloră mi
litare din Germania a hotărîtă, ca înce- 
pândă dela PascI 1895, limba rusescă să 
fiă introdusă, ca obiectă de instrucțiune, pa
ralelă cu cea englesă, în tote clasele școle- 
loră militare germane. Astfelă la esame- 
nele finale, ca deții voră fi esaminațl seu 
din rusescă, său din englesă.

— o —
Doliu la curtea Sultanului. Curtea 

împăratului Turciei se află în mare doliu, 
de-6rece Marția trecută muri prima damă 
a haremului împerătesoă, Basch Kadine. 
Ea a fostă favorita Sultanului și mama 
prințiloru, cari stau mai aprope de tronă.

— o —
Diu Basarabia se anunță, că guver

nulă rusescă, printr’ună ucasu specială, a 
instituită ună oficiu de censură, prin care 
voră ave să trecă tote manualele de școlă 
și opurile literare românescl.

—o—
Cununia. D-lă Niculae Făgăiașu și 

d-na Elena I. Micșunescu s’au cununată la 
Bacău erî, în 5 (17) Febr. — Felioitările
nostre!

—o—
Tinerii români din Lugoșfi învită la 

petreoerea împreunată cu concertă și pro
ducția teatrală, ce se va da Sâmbătă în 11 
(23Faură) 1895 în localitățile otelului „Con
cordia14. Inceputulă la 7*/2 ore săra. Intra
rea: de personă 1 fl., de familiă 2 fl. 50 
cr. Venitulă curată e destinată pentru sco
puri filantropice.

Programă; 1) Fr. Liszt: Zigeuner- 
Polca, esecutată de piană de d-na Teodora 
Ignea; 2) „Pacienta14, comediă într’ună aetă 
localisată de V. V. Personele representate 
prin: d-lă Adriană Nedeloo, d-șbra Letiția 
Tempea, d-lă dr. Simionă Tămașă, d-șâra 
Alesandrina Ianculescu, d-ș6ra Măriâra Jur- 
oa, d-șora Laura Vladă și d-lă George Adam. 
3) F. Mendelssohn-Bartholdy: Lieder ohne 
Worte, nr. 3. și 4. esecutate pe piană și 
Harmonium de d-nele Cornelia Brediceană 
și Elena Dobrină. 4) Tablouri: a) Ursitâ- 
rele, b) Poetulă visândă.

Legea mineloru.
(Fine).

Ca să mai rămânemă într’o ast-felă 
de stare, nu mai este cu putință; sărăcia 
ne bate la ușe ; cu singură plugăria nu mai 
putemă îndestula trebuințele nostre econo
mice, nici ține pieptă concurenței, ce-șl 
dau grânele pe piețele cele mari ale Euro
pei. Trebue ou ună minută mai înainte să 
căutămă alte isvdre de înavuțire națională, 
să deschidemă alte drumuri munoei popu- 
lațiunei nostre, să așternemă adevăratele 
temelii ale industriei nostre, procurau du-i 
mijloce absolute trebuinciose pentru a ei 
propășire.

Intre aceste mijloce materia primă și 
combustibilulă suntă pe pnmulă plană, prin 
urmare cată să provooămu esplorarea și 
esploatarea avuțiiloră nostre minerale, de 
care păna aoi n’am sciută să pofitămă, din 
care causă suntemă dajnicl străinătăței pe 
flă-care ană cu câte 30—40 miliâne lei pen
tru nisoe producțiunl ce le lăsămă nepăsă
tori, ca să dârmă în adâncimea pămân
tului.

Dâr cum putemă provooa și înlesni 
■esplorarea avuțiiloră nâstre minerale? N’a- 
vemă decâtă să vedemă, ce au făcută cele
lalte state, unde industria mineră este as- 
tăi}! înfloritore.

Să luămă, bună-oră, Francia și Bel
gia. E destulă să oomparămă starea actu
ală a mineloră și usineloră din aceste două 
țări cu aceea, în care ele lâncezeau, când nu 
erau supuse unui regimă regulată, stabilită 
prin legea din 1810. Acâstă lege, așa de 
prevăcjătăre și înțelâptă, a dată rode mi- 
raculâse și într’ună timpă forte repede. 
Abia ună deceniu trecuse dela punerea ei 
în lucrare, și statistica constată, că Francia 
a încetată de a mai fi tributară străinului 
pentru materii, ce fusese pănă actuncl si
lita, ca să cumpere dela dânsulă, eco- 
nomisândă astfelă pe fiă-care ană numai 
pentru fieră o sumă de 1.400.000 franci și 
pentru aramă suma de 1.300.000 franci. 

Acâstă situațiune avantagiosă a crescută 
pe fiă-care di în amândouă țările, grațiă 
îmbunătățiriloră, ce s’au adusă legislați- 
unei miniere. Esemplele cu alte state amă 
pute să le înmulțimă și să dovedimă, că 
pănă și poporulă celă mai puțină industri
ală din lume, poporulă turcă, ne-a apucată 
înainte, posedândă de multă o legislațiune 
minerală, care a permisă esploatarea sis
tematică a minerenriloră sale.

Este, deci, de netăgăduită, că nu pu
temă aștepta o desvoltare a industriei mi
niere în țâra nostră fără o lege a mineloră, 
care dâcă ar fi s’o mai amânămă, amă da 
dovada unei indiferențe pentru interesele 
nostre economice, pentru oreațiunea indus
triei naționale, unei indiferențe, ce nu și-ar 
găsi păreehe în lume.

Și atâtă de sin țitore este acestă lipsă, 
că vedemă, în totă cursulă acestui secolă, 
că se facă diferite încercări pentru a re 
gula pe cale legislativă cestiunea mineloră 
din țera nostră, încependă cu codicele Cali- 
mach și regulamentele organice și sfîrșindă 
cu cele patru proiecte de legi, presintate 
succesivă Camereloru legiuitore: de d-lă 
Ioană Cantacuzino în 1870 de d-lă N. 
Cretzulescu în 1873; de d-lu Dabija în 
1881 și din inițiativă parlamentară în 1886.

Aceste proiecte, deși declarate „ur
gente44, au rămasă însă pănă astăcjl înomo- 
lite în archivele Camerei și Senatului, cu 
tote că codicele civilă, prin art. 489, pre
vedea o asemenea lege, âr Constituțiunea 
prescrie la art. 131: „a se face in celă mai 
scurtă timpuu, între alte legi speciale, și 
aceea „asupra esploatărei mineloră'1.

Se împlinescă aprâpe 30 ani și legea 
ce se cerea „în celă mai scurtă timpă44, n’a 
devenită încă o realitate. Va fi o datoriă 
de ondre, de constituționalismă și de ade
vărată iubire de țâră din partea partidului 
conservatoră, decă va isbuti să îndestreze 
țâra cu o lege, p9 care o reclamă încă din 
1866 pactulă nostru fundamentală.

Iacă, de ce, d-loră senatori, proiectulă 
de lege ală mineloră, de care ne ocupămă, 
este bine venită și-lă putemă considera, ca 
o mare operă, ca celă mai importantă pro
iectă din câte au fostă pănă acum depuse 
de guvernă.

Gestiunea națională, în Senatulii 
românit.

Discursulu dlui D. A. Sturdza, ținută in șe
dința dela 10 (22) Dec. 1894.

(Urmare.)
Pentru țâră cestiunea națională este 

cea mai mare, pentru-că suferințele actuale 
ale Româuiloră de dincolo ne aducă aminte 
de suferințele nostre trecute; căci și la noi 
au nisuințe de a ne desființa ca Români, 
de a transforma Țâra-Românâscă într’o îm- 
pestrițătură, de care să rîdă totă lumea, și 
astfelă țâra se fiă de rîsulă lumii, călcată, 
încălcată și umilită.

Cestiunea națională esistă, și de dânsa 
sunt legate esistența și dăinuirea regatului. 
Avemă dâr interesă să nu se desființeze 
Românii de dincolo, și au interesă și cei 
de dincolo să nu se desființeze regatulă. 
Astfelă cestiunea regatului și a maghiari- 
sării Româniloră suntă strînsă legate. De 
aceea acâstă cestiune a devenită acută de 
amândouă laturile Carpațiloră. Și dâcă lu
crurile stau astfelă, cum păte guvernulă să 
făptuâscă astfelă de fapte, cari suntă în 
contra simțământului țerii, pentru ca să 
iasă dintr’o încurcătură, pe care elă și-ă 
creat’o din nepriceperea sa propriă. Acâsta 
cestiune nu este o încurcătură diplomatică 
ea este o cestiune mare, profundă, pe care 
înzadară vă încercați să o negați, căci este 
mai tare, deoâtă d-vostră și decâtă noi 
toți.

D-lă Al. Lahovari a esclamată, totă 
anulă trecută: „Noi, fii pioșl ai acestei 
țări44, și cjicea aceste cuvtnte cu mândria 
unui băștinașă dela Negru-Vodă și dela 
Dragoșă-Vodă! Er pe Ioană Brățianu, care 
a venită, firescs, de ieri în România, îlă 
arată d-sa, neaoșulă Română, ca pe ună 
omă, „oare n’a sciută să păstreze măsura 
adevărată44. D-sa este ună bărbată calmă 
și moderată, care planâză de-asupra Ro
mâniei, după receta domnului Maioresou, 
fără simțire, fără. pricepere, fără tactulă si- 
tuațiunii. Avea dreptate să spună d-lă La- 
hovâri acestea, căci domni-sa este creato- 
rulă regatului și Ioană Brățianu ună zero.

Dâr, dâcă esistă cestiune națională, 
ce trebue noi să facemă? Diplomația? 
Adecă să o evitămă, să ne ascundemă, ca 

să nu o vedemă, să căutămă, cum se cjice, 
să fugimă de dânsa prin tangentă? Nu! 
Gredă că este de datoria nostră, să nu o 
evitămă, să ne uitămă dreptă în fața ei, și 
să ajutămă, ca ea să nu se resolve în con
tra Româuiloră.

Dâr ași dori să mi-se arate cum amă 
putâ evita cestiunea națională?

Maghiarii nâgă Româniloră tote drep
turile cetățenescl și totă esistența loră, ca 
națiune. Maghiarii persecută pe Rumâni în 
școlă și în biserică. Maghiarii închidă Ro
mâniloră tote căile de traiu. Maghiarii per
secută pe Români în interesele Joră parti
culare prin administrația și justițiă. Ma
ghiarii dărîmă casele Româniloră, cum au 
dărîmată casa D-rului Rațiu. Cei, cari au 
dărîmată casa au fostă lăndațl, pote și plă
tiți. Maghiarii asvîrlă pe Români în tem
niță pentru nimicuri. Ați aucjită de proce- 
sulă ridicolă contra unoră d-șâre, csrl au 
purtată panglica tricolore cu colorile Tran
silvaniei, și oontra cărora s’a cerută întem
nițarea pănă la 6 luni. Dâr procesulă Me
morandului începută „â froid44, cum 4Ice 
Francesulă, după doi ani, și judecată nu
mai de jurații maghiari! Dâr aruncarea 
atâtoră Români în temniță, cu tote că 
după Memoranda Românii au fostă liniștiți 
și n’au întreprinsă nici ună actă distrugâ- 
toră regatului Ungariei, nici ună actă dău- 
nătoră monarchiei austro-ungare! Maghiarii 
au făcută legi speciale de desnaționaiisare 
și de maghiarisare, pe cari le aplică cu o 
strășniciă sălbatică. Maghiarii pună pe Ro
mâni afară din lege.

Etă faptele ! Etă status causae. Și d-lă 
ministru pretinde, în cameră, că eu am in
ventată cestiunea națională. Nu este acâsta 
a nu avâ o ideiă, de ceea ce se petrece în 
lume? Esistă cestiunea demultă, dâr acum 
ea a devenită acută, din causa legiloră de 
desnaționaiisare și din causa furiei cu care 
ele suntă aplicate. Maghiarii se asvîrlă asu
pra Româniloră, ca sâ-i desființeze. A mersă 
guvernulă ungurescă pănă acolo, de a ri
dicată D-rului Rațiu dreptulă seu de ad
vocată, cu tâte că nu a făcută nici ună 
faptă criminală, și că e numai ună con
damnată politioă, precum a fostă și Kos
suth altă-dată. PreseDtarea Memorandului 
la Impâratulă-Rege este crimă. Nu este 
acâsta o nedreptate strigătore la ceră, a 
lua unui omă, părinte d-> familiă, pânea sa 
și a copiiloră săi ?

Au .învățată Maghiarii și arta de a 
induce în erâre lumea, prin iscodirea unoră 
termini, cari bată la ochi și represents si
tuațiune reprobate de lumea întrâgă. De 
aci vorba de irredentismă. De aci termi- 
nulă acesta întrebuințată de toți scribii gu
vernului nostru. Și apoi eșimă, ca sâ aco- 
perimă tote cu trimbița lui Gambeta, trim- 
bițată și ea în semi glasă, ca să nu lip- 
sâseă din cacofonia lauda diareloră ma
ghiare.

In privința acâsta, a cetită ieri d-lă 
Ureehiă ună frumosă buchetă de laude. 
Eu nu vă potă felicita pentru dânsele. 
Aceste laude ne spună: Noi sâ tăcemă, 
noi să mâncămu tri.fe și să bemă șampa
nie cu redactorii dela „Magyar Hirlap44, 
noi să atragemă pe studențl în cursă, noi 
să înăbușimă manifestații prin stingere de 
fanare și bătăi în îutunereculă nopții, noi 
să ducemă pe studențl în săbiile agenți- 
loră poliției, ca să învețe și studenții minte, 
cum au fostă învățațl țăranii minte, ca ast
felă să audă cei din Budapesta, cum gu- 
vernulă se pârtă bine și corectă.

Dâr nu numai atâtă. Totă guvernulă 
răspândesce scirea, că cei, cari apără ces
tiunea națională, cei cari vădă într’însa 
ună mare pericolă pentru țâră și esistența 
ei, suntă nisce turburători ai ordinei pu
blice în Europa. Plătiți bine cu banii țării 
pe scribii, cari trimită asemenea soiri în 
afară. Maghiarii procedâză cu totulă alt- 
felă. Rectorulă universitățile diu Budapesta 
a întrunită mai deunăcjl pe studențl pentru 
a-i îndemna să lucreze și ei pentru cestiu
nea maghiarisării, scriindă prin diare și 
ținendă conferențe. Așa face guvernulă 
nostru? Cu ce se laudă elă? Elă cjioe: în
trunirile să fiă libere, Liga să mârgă îna
inte; ce voițl mai multă? De ce vă jeluițl? 
Dâr adevărulă e, că guvernulă nu doresce 
alt-ceva mai ou doră, decâtă să se surpe 
Liga din temeliă, decâtă să se sfîrșescă 
odată cu întrunirile publice, ca să potă 
durmi în liniște și în pace; și când, diu 
timpă în timpă, dă vântă Ligei sâu întru- 
niriloră publice, o face numai și numai 
pentru a le compromite pe amândouă, și 
cu densele cestiunea națională. Ca să se 
audă vocea guvernului câtă de subțire, 
însă drâptă și românâsoă, aoâsta nu se pâte.

Ast-felă stândă lucrurile, suntemă în 
dreptă să vă întrebămă pe d-vostră: Ce 
aveți de gândă să faceți în cestiunea na
țională, după-ce aveți astădl pulsulă țării? 
De spusă nu o spuneți, căci deolamațiunile 
d-vâstră suntă fără mieclă și nu au nici o 
greutate.

Ce trebue să faceți? Sunteți miniștri, 

consilieri ai regelui, servitori ai țării, și nu 
sciți, ce să faceți?

Să vă spună, care e datoria d-vostră.
In reudulă întâiu și în totă casulă : 

„Să nu dațl ajutoră Maghiariloră în ten- 
dențele și apucăturile loră de maghiarisare, 
să nu-10 dațl nici deschisă, nici închisă, 
niol pe furișă44.

Ală doilea, să ne gândimă constantă, 
cum să ajutorămă causa Româniloră din 
Ungaria. Și aci tocmai acei cetățeni, oarl 
suntă bărbați politici, trebue să se pună 
înainte, să ridice glasulă, ca lumea întrâgă 
să vedă și să scie, de ce e vorba, și ca să 
se revolte simțământulă publică alu țării 
întregi și ală Europei în contra nedreptă- 
țiloră, violențeloră și barbariiloră, ce se 
facă în Ungaria.

Nu e vorba de a se atinge de inte
resele Austro-Ungariei, ci e vorba ca să 
nu desăvîrșâscă Maghiarii o nedreptate, nu 
numai spre dauna loră și a imperiului aus- 
tro-ungară, dâr și spre dauna regatului 
nostru.

(Va urma.)

ScirI telegrafice.
Budapesta, 19 Februarie. Minis- 

trulu-președinte Banffy a adresată 
monarchului o căldurosă telegramă 
de condolență în numele guvernului, 
în care amintesc© meritele archidu- 
celui reposatQ pentru tronu și mo- 
narchiă, și cu deosebire pentru ar
mată. Afară de acesta, Banffy a adre
sată o telegramă de condolență și 
arcliiducele Fridericfi.

In ședința de ac}! a dietei, pre
ședinții voru esprima condolențe și 
voru propune a se trimite o adresă 
de condolență monarchului.

Miniștrii voră merge la îmor- 
mentare la Viena.

Mentone, 19 Februarie. Maiesta
tea Sa a plecată la Viena, unde so- 
sesce ac|i la 11 ore noptea. Moște
nitorii universală ală archiducelui 
Albrecht va fi, probabilă, archidu- 
cele Friderică.

Necrolog u.
Subsemn&ții cu adâncă durere facemă 

cunoscută încetarea din viâță a iubitului 
nostru frate

Constaiitiam Ffiuștairaiiu, 
decedată, după grele și îndelungate sufe
rințe, în tjiua de 5 (17) Februarie, 11 ore 
sâra, în etate de 54 ani.

Rămășițele pămentesol se voră ridica 
Marți în 7 (19) Februarie a. c. la orele 
3’/2 p. m. din casele părintescl, strada 
Hirscher Nr. 6, și se voră pune spre eternă 
odihină în cimiterulă română gr. or. din 
Grâverl.

Fie-i țărîna ușâră și memoria bine
cuvântată!

Brașov ă, 6 (18) Februarie 1895. 
Nicolae Fhișturanu, Anastasia vid. Radovici, 

ca frate. ca soră.

L â t e s’ a u]b* ă.
Editura Ignatz Hertz din Bucuresol 

anunță, că în 25 Februarie c. va seățe ună 
volumă de Versuri de Dom. Moldovană cu 
numărose și alese ilustrațiuni. Volumulăva 
g sta 3 lei.

*
A apărută: „Detorințe și drepturi. 

Constituțiunea civilă și bisericâscă. Ma
nuală pentru șcâle poporane de Dr. George 
Popa. Edițiunea II44. Aradă, 1895. Pre
țuia 20 cr.

Mișcarea populaținnei îu Bucuresci. 
In timpulă dela 1 Ianuarie pănă la 31 De- 
cemvre 1894, s’au întâmplată în capitala 
României 29,860 nascerl și 25,025 decese; 
astfelă poporațiunea s’a înmulțită ou 4834 
suflete. Dintre nascerl cadă pe sexulă băr- 
bătescă 15,308, âr pe celă femeescă 14,554; 
dintre decese cadă 13,902 pe sexulă băr- 
bătescă, âr 11,124 pe celă femeiescă. După 
confesiuni noii născuțl suntă 20,311 orto- 
doxl, 7245 israelițl, 1485 catolici și 819 de 
diferite confesiuni.

Proprietarii: Dr. Aurei gfflurețiana.

Redactorii rcsjoiisallill: Gregoriu E&aioru.
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Din 18 Februarie 1895.
Ea bursa dim Uiersa.

Renta ung. de aură 4% . . . 124.50
Renta de oorbne ung. 4°/0 . . 99.60
mpr. căii, fer. ung. în aură 41/2°/0 . 127 75

I-xpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 104.20
Gbiig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.25
Bonuri rurale ungare ..... 98.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
'mprum. ung. eu premii .... 163.25
Locuri pentru reg. Tisei și Segedin. 154.-
Renta de hârtie austr..................... 102.10
Renta de argint austr.................... 102.05
Renta de aur austr, . . . . . 125.40
LosurI din 1860 .......................... 160.—
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. . 501.52,
4oții de ale Bănoei austro-ungară . 1100.-
Acții de-le Bănoei austi. de credit. 414.25
’flepoleondorl......................... 9.83%
Mtirol imp. ger............................... 60.50
London (lire sterlings)................... 124.10
Rente de oorbne austr.................... 101.85

Curs'ulfi pieței Brațovu.
Din 19 Februarie 1895.

Banonote rom. Cump. 9.75 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. —.—
Napoleon-d’orI Cump. 9.77 Vend.
Salbenl Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.— Vend,
Mărci germane Cump. 60.20 Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire turcesol Cump. 11.15 Vend. —.—

Nr. pen. 456—1895.

PUBLICAȚI UNE.
La unu câne impușcat în 6 a 

lunei curente, care a mușcată per- 
sbne și câni, s’a constatată, pe teme- 
iulă obducțiunei polițiane veterinare, 
făcută îu 9 a lunei curente, turbarea.

In sensulu §-lui 68 al art. de 
lege VII din 1888 se dispune pe te- 
ritoriulă orășenescă, cu cjiua de afli 
începândă, o contumație de câni de 
40 de 4'le, observânduse tot-de-odată, 
cumcă cânî provecjuțl în sensulă § 
lui 6 al statutului comitatensu pentru 
câni cu botniță, au de a se conduce 
în decursulu timpului de contumație 
pe strade și locuri publice pe lângă 
provederea cu botniță și de frînghie, 
pe cându câni meniți pentru păcjirea 
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 pedepsă 
până la 100 fl., pe cându cânii liber 
umblători, în sensulu §-lui 188 a or- 
dinațiunei pentru executarea aminti
tei legi, se vor prinde și se vor uci
de de călăulu orăsenescă.

Brașovă, 10 Februarie. 1895.
6233,-3. Căpitănatulu orășenescă

Concursă.
Cu concesiunea Ven. Consistoră archidiecesană Nr. 8494—1893 

și a Diregetoriei de clădire se publibă concursă.
Comuna română gr. or. din Cetatea Brașovului intenționeză se 

edifice pe teritorulă sâu, situată în Tergulu-Grâului 
torele clădiri nbue, și adecă:

1) O biserică cu prețulă fixată în devisă .
2) O casă parochială cu 2 etage
3) O casă cu ună

n
etagiu în curte „

Suma totală .

Nr. 5, urmă-

17,261.60 cr
31,532.52 „

4930.62 „

fl.
5?

„ 53.724 74 „
Aceste lucrări se dau pe cale de oferte în scrisă. Ofertele în scrisă 

sigilate, provecjute ca timbru de 50 cr. și cu 5°/0 din suma pentru care 
se face oferta, suntă de a se preda, până la 28 Februarie la 12 din (|i 
a. c., în mânile Domnului Protopop și președinte ală comitetului paro
chială Barth. Baiulescu. Ofertele potu se se facă pentru tbte lu
crările, seu și pentru grupe singuratice, deosebite, seu pentru lucrări 
anumite. Sumele cu cari oferenții suntă mai ieftini, decât sumele sti
pulate în devisa, suntă a-se îndica în procente și se fiă induse în oferte 
atât cu cifre, câtă și cu litere acurată și precisă. Ofertele trebuescă se 
aibă iscălitura proprie a oferentului. Ofertele au se mai conțină și de
clarațiunea oferentului, că cunosce condițiunile generale și cele speciale 
de zidită și se supune loră necondiționată.

Condițiunile detaliate, precum și planurile și devisele, se potă vede 
până în cjiua, când espiră terminulă de ofertă. în cancelaria comunei 
parochiale române gr. or. din cetatea Brașovului, în Tergulă-Grâului 
Nr. 5, etagiulă al II-lea, în t<5tă cjiua în orele dela 11—1 din cji și dela 
3—-5 după amecjl.

Brașovu, 20 Ianuarie (1 Februarie) 1895.
Comitetulii parochialu românii gr. or. din Cetatea Brașovului:

Nr. 14457-1894.

PUBLICAȚ1UNE.
Spre scopulu asigurărei lucrări- 

loru curățirei stradeloru și canaluri- 
lorii în orașulu Brașovu și suburbi1, 
pe durata din 1 Iulie 1895, până îu 
30 Iunie 1900, se va ține Joi în 7 
Martie a. c. o pertractare scrip- 
turistică de oferte.

Se învită deci oferenții, de a-șl 
așterne celu multă până în 7 Martie 
a. c. 12 6re la prâncju primăriului, 
seu locțiitoriului său, ofertele scrip- 
turistice, sigilate, provecjute cu tim
bru de 50 cr. și cu unu vadiu de 
10°/0 din suma, anuala oferată, ob- 
servându-se, că după 12 bre a amin
titei cțile nu se mai primesce nici 
ună ofertă.

Ofertele se potu oferi asupra 
tuturoru lucrăriloru de curățire în 
întregulu orașă, seu asupra singura- 
ticeloru părți ale orașului, și anume : 
Cetate, Scheiu, Brașovulu vechiu, 
Blumena.

Pe buverta ofertului este a se 
arăta, că asupra căroră lucrări se 
estinde ofertulu; în ofertu are de a 
se aminti în cifre și litere suma 
anuală de rebonificare.

Ofertele au se pbrte subscrierea 
oferentului, pe lângă declarațiunea, 
că oferentului îi suntu cunoscute con- 
dițiunile de oferte și cele contrac
tuale, și că se supună loră necondi
ționată.

Condițiunile de oferte și cele 
contractuale se află, până la cjiua 
pertractărei de oferte, în odaia de 
expediția a acestui magistrată, spre 
esaminare din partea fie-căruia. Des
chiderea oferteloru așternute se va 
face în 7 Martie a. c. la 4 bre p. 
m. în odaia ședințeloră magistratu- 
ale (Strada Porții).

Brașovu, în 13 Febr. 1895. 
629,1—2 Magistratulii orășenescu.

Bart. Baiulescu, 
președinte. 615,3-3

Lazar Nastasi, 
notară.

ABONAMENTE
„GAZETA TAHSILVAÎHEI“

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
P entru Austro- Ungaria: 

luni 
luni 
ană

Zeller*
cari au efectă escelentă în contra tu- 
turoră boleloru de stomachii, suntă ună 
medicamentii neaperatiâ de 
8âg»s& |»CE»ta*a& oa-i-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosi! greu, vân
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machii, flegmă gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capu, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 40 ea-. Sticla îndoită 
de mare cr, Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheitu cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeiler veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Fram Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, II. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

8
>»<
»-<

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

Abonamente la numerele cu. data de

Pe
Pe
Pe

?

3
6

12

fl.
fl.
fl.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

gs

2
1

n. -
a. —

50 cr.

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

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

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

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațmm „Gazetei Transilvaniei/4

Sosirea si plecarea trenuriloro în Brașovu.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei 
ă 5 cr. se potR cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu și în 
tutungeria I. Gross.

Anunciuri
(taserțiuai și reclame)

Sunt î a se adresa subscrise, 
administration!. 9n casuiu pu- 
biicârii unui anunciu mai muSt 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mai de multe-orî.

Âdministrațiunea 
„GAZETE! TRANSILVANIEI."

Sosirea trenurilor^ în Brașovu:
I. Dela Pesta la Brașovii:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă aceel.: 2 ore 9 mm. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă aooel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă: 7 ore 1 minute sera.
Trenulă aceel.: 10 ore 37 minute sbra.
Tr. expr. Română : 10 bre 19 m. sera.

3. Dela Zernesoi la Brașovii.

Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 bră 44 min. după am’ 
Trenulă mixtă: 0 bre 00 min. sera.

Dela Brașovu la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persbne: 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin.
Trenulă mixtă: 4 bre 50 min. dimin.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

XI
X
g
XX

Plecarea trenuriloru din Braș.
I, Dela Brașovii la Pesta

Trenulă mixtă: 5 bre 8 min. dimineța- 
Trenulă accel.: 2 bre 45 min. după am. 
Trenulă de persbne: 7 ore 43 min. sbra^ 
Tr. expr. Român: 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu Ia Bucuresci:

Trenulă aooel.: 4 bre 59 minute dimin.
Trenulă mixtă: 11 bre înainte de amecjl.
Trenulă aooel.: 2 bre 19 min. după am,. 
Tr. expr. Română: 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesoi:

Trenulă mixtă: 8 bre 35 min. diminbța, 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 bre 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 bre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 bră 51 m. d. am. 
Trenulă mixtă: 7 bre 20 min. sera.


