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Noue concesiuni MaghiarîlorO?
Brașovu, 8 Februarie v. 1895

E vorba în adeveră nici de mai 
multă, nici de mai puțină, decâtă 
de nouă concesiuni, ce ar fi a se 
face Maghiarilor^ din partea curții 
dela Viena. Ca se pâtă realisa mi- 
nistru-președinte Banffy fusiunea par
tideloră dietale maghiare, ce stau 
pe basa pactului dela 1867, se ceră 
în adeveră nouă concesiuni privitore 
la postulatele naționale maghiare față 
cu armata.

Partida numită „națională" a 
lui Apponyi are în programulă său 
câte-va puncte de mare gravitate, 
la cari, cum asigură organele ei, nu 
pâte renunța și fără de a căroru re- 
solvare favorabilă nu va consimți la 
o eventuală fusiune.

Celă mai de căpetenia este pos- 
tulatulu privitoră la înființarea unei 
academii militare maghiare pentru 
oficerii din armata comună.

In privința acesta se fiice, că 
din partea maghiară s’ar fi aflată 
acelu modă de soluțiune, ca acade
mia „Ludovica", în care se crescă 
oficerl de honvefii, se fia mărită și o 
anumită parte procentuală a oficeri- 
loră din armata comună să se ia în 
viitoră dintre elevii maghiari eșiți 
din acesta academia. Astfelă, se spe- 
reză, s’ar face posibile tineriloră ma
ghiari crescuți în spirits națională 
maghiară, să între în șirurile oficeri- 
loră armatei comune în partea de 
dincoce a monarchiei.

Afară de acesta mai pretinde 
partida lui Apponyi deplină egali
tate în folosirea, emblemeloră și a 
steguriloră la consulatele comune și 
la instituțiuni comune, lângă pajura 
austriacă să se folosâseă în rangă 
egală și pajura Ungariei.

Mai au cei din „partida națio
nală" și dorința, ca portepeurile la 
săbiile oficeriloră din armata comună 
în viitoră să nu fiă numai negru- 
galbene, der soluțiunea acestei ces- 
tiunl secundare Apponyi, fiice-se, ar 
fi înclinată să-o amâne pentr’ună 
timpii mai îndepărtată.

In aceste pretensiuni culmineză 
„aspirațiunile naționale", pe cari par
tida 
față 
nea, 
teză 
fi a

lui Apponii tinde a-le realisa 
cu armata. Va se c].icâ la f'usiu- 
ce este la ordinea fiilei, se trac- 
erăși de none concesiuni, ce ar 
se face Maghiariloru în direc

țiunea de a se introduce dualismulti 
si în armată.»

încă de când cu crisa din ur
mă se scie, că Monarchulu însuși a 
părtinită idea fusiunei partideloră 
ce stau pe basa pactului dualistu. 
In consecență se susține acuma, 
că Banffy n’ar fi intrată în tratări 
de fusiune cu partida lui Apponyi 
și a. lui Szapary, deca nu ai’ fi avută 
în privința acâsta plenipotență din 
partea Majestății Sale.

„Magyarorszăg", care a adusă 
mai întâia soirea despre aceste tra
tări, vre se scie, că ministru-preșe- 
dinte Banffy ar fi lăsată se se com
pună prin consiliarulă ministerială 
Beksics ună memorandu, în care se 
espune detailată întru câtă potă fi maghiare.

■j
ț

realisable postulatele partidei lui Ap
ponyi fără alterarea basei dela 1867. A- 
ceeași fbiă mai află, că contele Szapary 
arjfi plină de speranță, că tractările 
amintite voru duce la unu bunu re- 
sultatu, căci crede, că din partea 
curții se voru face acuma concesiu
nile de lipsă.

Va se fiică pentru ca să se potă 
consolida „raporturile dintre parti
dele dietale", se ceră noue conce
siuni în direcția lărgire! pactului de 
dreptă publică dela 1867. In ade
văr ă, Ungurii ar face cea mai bună 
trebă cu fusiunea din cestiune, decă 
li-ar succede să storcă dela curte 
concesiuni și numai pentru jumătate 
din postulatele „partidei naționale11 
față cu armata.

Der nu este numai curtea, care 
are se hotărască în acăstă cestiune, 
ci aici are ună cuvântă decisivă, cre- 
demă, și partea de dincolo a monar
ch! ei și este mare întrebare, decă 
representanții Austriei se voră învoi 
de-a sacrifica caracterulu unitară ală 
armatei și de a face o concesiune 
principiară de așa mare gravitate 
maghiarismului și nisuințeloră sale 
de separațiune în armată.

De ce nu ară pute pretinde cu 
același dreptă și Croații, și Cehii și 
Polonii etc. ca să se înființeze aca
demii militare pentru oficerii din ar
mata comună cu limba loră?

Este o întâmplare curiosă, că 
în pressa ungurescă se suleveză ces- 
tiunea concesiunilor^ noue, ce ar fi 
a se face în armată nesățiosului 
maghiarism^, tocmai în aceste mo
mente, când în Austria tote privi
rile suntă ațintite asupra catafalcu
lui, pe care este așezată cadavrulă 
archiducelui Albrecht, care a fostă 
celă mai înfocată aperătoră ală ca
racterului unitară ală armatei și celă 
mai mare contrară ală nisuințeloră 
îndreptate în contra limbei germane, 
ca limbă oficială, a armatei comune.

Ni-se pare însă, că afacerea cu 
concesiunile nu se va resolva așa 
de ușoră, cum pare a crede „Ma- 
gyarorszâg®, care, deși este fiiaru 
kossuthistă, s’ar bucura cu dreptă 
cuventu, decă prin fusiune s’ar face 
totdeodată ună pasă, prin care na
țiunea maghiară s’ar apropia mai 
multă de țînta ei finală.

Deja se lanseză de cătră o co
respondență oficiosă scirea, că tra
tările preliminare ale guvernului cu 
bărbații conducători ai „partidei na
ționale11 ar fi rămasă fără de nici 
ună resultată, de-ore ce aceștia din 
urmă ar fi declarată, că ’șl susțină 
programulă în tătă integritatea, er 
guvernulă n’ar fi înclinată de-a primi 

; postulatele „partidei naționale'1 ba- 
sate pe acestu programă.

Plenipotență lui Banffy privi- 
tore la tratările pentru fusiune pare 
a fi deră, în ce privesce corona, forte 
mărginită. Și într’adeveră, situați unea 
deplorabilă, în care se află de pre- 
sentă partidele maghiare și parla- 
mentarismulă maghiară, nu este nici
decum priinciosă planuriloră de a 
storce nouă concesiuni dela curte 
cu privire la postulatele naționale

F u s â u bî e a»
Amii împărtășită — după foile ungu- 

rescl — că ministru-președinte Banffy va 
începe pertractări cu partida apponyistă. Din 
partea guvernului vor lua parte la pertractă
rile despre fusiune: ministrul-președinteBaw^y 
și fostulu ministru de culte și instrucțiune 
publică contele Albină Csăky. Din partea 
partidei „naționale11 va participa la desba- 
terl contele Apponyi și Hordnszky. Dintre 
disidențl voru fi contele Iuliu Szapary și 
Tibăd Antal. Pertractările nu se voră țină 
în palatulă ministrului-preșeciinte, ci în- 
tr’uua din localitățile parlamentului.

Contele Szapary — dice „Magyaror- 
szâg* — sperbză forte multă, că pertractă
rile voră duce la resultată, de-ărece din 
partea curții se voru face concesiunile, ce le 
cerii apponyiștii, față cu armata.

Discusiunea politică — dice numita 
fbiă — se va face mai aleșii asupra aca
demiei militare. E generală părerea, că în 
esență e totO una ori se va înființa o nouă 
academiă militară, ori academia Ludovica 
se va pune în serviciulă armatei pentru a 
cresce pentru armata comună oficerl cu 
educațiă maghiară. Așa-deră, decă Ludo
vica se va transforma și se va mări, ca în 
ea si se crescă ună numeric corespuncțetorii 
de ofițeri pentru armata comună, cum se crescă 
pentru honvedime, atunci se satisface în 
deajunsă dorința, ca tinerii maghiari să 
între în legăturile armatei comune, avendii 
si crescere și instrucția maghiară.

Dreptă basă a pertractărilor^ voră servi 
nisce proposițiuni ale ministrului-pre.ședinte 
Banffy. ,,Magyar orszcig* dice, că Banffy a 
pregătită ună memoiandă împreună cu con- 
silierulă ministerială Beksics, în care e des- 
voltată în detailă, întru câtă se potă rea
lisa pretensiunile partidei apponyiste, fără 
de a-se vătăma basa dela 67. Se susține, 
că memoranduiu acesta l’a așternută Banffy 
și monarchului. Se fiice chiar, că minis- 
trulă Banffy nu s’ar lăsa în pertractări, 
decă n’ar fi primită autorisațiă dela Majes- 
tatea Sa.

De altă parte oficibsa „Bud. Tud* 
fiice, că fusiunea forte cu greu se va pute 
realisa, de-drece guvernulă nu este aple
cată a satisface dorințeloru partidei appo
nyiste privitoră la armată, er șefii acestei 
partide au deolarată, că partida ține strînsă 
la întregitarea principiiloră ei.

Matricolele de stat'd în strîmtore.
Când s’a adusă legea pentru introduce

rea matrieuleloră civile, guvernulă și partida 
sa contau la sprijinulă administrațiiloră 
comitatense. cari, în adevără, mulțumită 
corteșirei fișpaniloră și presiunei eserciate 
din partea acestora, se arătară fbrte entu- 
siasmate pentru nouăle proiecte de reformă 
bisericescul

Acum însă, când legea e se se pună 
în aplicare, entusiasmulă nu mai e ca în 
palmă. Scimă, că ministrulu de interne a 
însărcinată administrațiunile comitateloră 
cu facerea lucrăriloră pregătitore pentru 
esecutarea legei matrieuleloră de stată. 
Acestea se și căsnescă de mai multă timpă 
se arangeze cercurile și să alegă personele, 
cari să porte matriculele civile, der în lu
crarea acâsta a loră întîmpină greutăți 
aprope imposibile de învinsă. Chiar comi- 
tatulă Pestei este celă dintâiu, care declara, 
că „guvernulă a aruncată în sarcina ad- 
ministrațiuniloră comitatense o problemă 
imposibilă de resolvată".

Acâsta este pentru guvernă o deoep- 
țiune eu atâtă mai mare, fiind-c& nu nu
mai oposiția, ci înși și membrii guverna
mentali ai congregațiunei comitatului Pesta, 
cari erau cei mai pronunțați sprijinitori ai 
proiecteloră politice bisericescl, constată 
acum, că legea privitdre la matricule e ne- 
esecutabilă. Unulă dintre membrii fruntași 
guvernamentali ai acestui comitată deolarâ, 
că va fi imposibilă de-a pune în praxă 
aodstă lege până la terminulă proiectată. 
Protestă în contra tendinței, de-a însărcina 
pe notari cu purtarea matrieuleloră civile, 
de-ore-ce nu este proiectată de-a li-se da 
pentru acestă servițiu niol o remunerațiune, 
er „în cinste nimenea nu doresce a purta func
țiuni*. Decă guvernulă vre să-și afle omeni 
potriviți pentru purtarea matrieuleloră de 
stată, atunci trebue să îngrijescă a-le da 
și plata ouvenită; la nici ună casă însă, 
la funcționarii oomitatensi guvernulă nu 

i pote conta, căci aceștia și așa suntă prea 
împovărați cu lucrările loră.

Acestea s’au clisă chiar din partea 
membriloră guvernamentali, fiindă secun
dați, se înțelege, și din partea membriloră 
oposiționall.

Decă însu-și comitatulă Pestei se de
clară incapabilă de-a lua asupră-șl sarcina 
purtărei matrieuleloră de stată, apoi ce 
voru face ore celelalte comitate, cari suntă 
în împrejurări multă mai grele? Preoții 
purtau aceste matricule fără de-a pretinde 
vre-o remunerația specială. Ce lipsă era 
d6r, de-a lua matriculele din mâna preoți- 
loră și a-le pune în mâna „patrioțiloră", 
cari fără de plată bună nu voră să facă 
nimicii, er plăți nu mai e de unde le da?,.

□iseuB’saBSâîi 
advocatului Dr. Carolfi Lurtz, 

ținutu în adunarea dela 15 l. c. a alegetorilorli 
sași din țera Bărsei.

In adunarea alegâtorilorfi să
sesc! din țâra Bârsei, ținută Vineri, 
în 15 1. c., advocatulii Dr. Caroltî 
L-wlz, prim-representantulfi Sașilorft 
așa numiți ,pereți* (Sașii tineri), ținu 
unu discurstl, pe care îlu publicămd 
aci în estrasâ:

Nu potă să voteză încredere deputa- 
țiloru pentru atitudinea loru în Gestiunile 
bisericescl politice și în timpulă crisei re
cente, deorece ea n’a adusă poporului să- 
sescă nici onore, nici avantagii. Pe noi 
„verfiil" ne-au suspiționată, că agitămă 
pentru interese personale ; da, agitămă și 
vomă agita totdeuna pentru causa adevă
rată săsescă, pentru-că suntemu bărbați li
beri și independenți și nu suntemă avisațl 
la mandate de deputațl. Nu potă aproba 
atitudinea comitetului cercului electorală, 
și mai alesă hotărîrea lui dela 19 Ianuarie 
1895, der cu tbte aceste, pentru clarificarea 
stărei politice, voiu porni din punctulă său 
de vedere.

Minoritatea, care la timpulu său vo
tase contra hotărîrei comitetului cercului 
electorală, fu stigmatisată din partea lui 
„Pester Lloyd* oa o agitațiune periculdsă 
statului. Eu însă trebue sâ respingă o ast
felă de suspiționare, și noi nu vomă lăsa 
să fimă împiedecați în tendințele nostre 
naționale prin astfelă de atacuri nemernice.

Deputatulă Zay caracterisâ pe Banffy, 
ca pe ună omă de onore, cate îșl ține 
vorba. Da, Banffy îșl va ține vorba, dâr 
nu cea dată deputațiloră săsesc!, 3 său 4 
la numără, de numele căroră pote abia îșl 
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aduce aminte, oi îșl va ținâ vorba dată în 
parlamenta înaintea întregii țări. Căci nu
mai după vorbirile-programă ale lui Banffy 
și ale colegiloră săi se pote răspunde la 
oestiunea nefericită a garanțiiloră. Noue nu 
ne trebue garanțiile lui Banfiy, pe cari elă 
le oferă între patru ochi necontrolați dre- 
cărui deputata. Deputatulă Zay ține garan
țiile lui Baoffy ca îndestulitâre și citeză 
din vorbirea-programă a aoeluia numai 
părți, cari sprijinesoă punctulă său de ve
dere, numindQ părțile la cari se provâcă 
oontrarii, „clausule“ neînsemnate. Insă chiar 
aceste clausule suntă mai însemnate pen
tru noi.

Banffy a cțisu, că nu-i convine si se or- 
ganiseze Sașii pe basă națională, deci nouă 
astfela nu ne-ară rămâne alta, decâtă să 
ne validitămă în vieța publică din Ungaria 
celă multă ca ună grupă de alegători li
berali, cari mergă prin fo-ă și prin apă 
cu ori-ce guvernă Și Banffy e ună bărbată 
de onore, care își ține vorba. Acesta e 
cea dintâiu garanțiă a lui.

Banffy amenință, că va cerceta, ore noi 
în adevără amu formulata programulă nostru 
poporală pe basă națională, și că va lua îu 
privința acâsta măsurile de lipsă. Și Banffy 
este unu bărbată de onore, care își ține 
vorba. Acâsta e a doua garanțiă a lui.

Aceste suntă succesele mărețe ale po
liticei nâstre ofioiale săsesci. Dâcă va merge 
totă așa, în fine cu aceste succese vomă 
politisa pănă la morte.

Și acum la legea de naționalitate. Câtă 
de tristă ar fi, când noi amă preamări, ca 
ună succesă politică, dâcă ni-se garanteză 
o lege sancționată de Majestalea Sa. Și cum 
garanteză Banffy acâstă lege? — Intru 
câtă permite unitatea statului națională ma
ghiarul Adecă Banffy voiesoe să ne arunce 
nisce fărîmăturl de pe masa bogată a sta
tului națională maghiară, după ce s’a să
turată molochulă șovinismului maghiară, și 
cu acâsta noi să ne săturămă. ț)ău, cu ast 
felă de garanții vomă peri de fome națio
nală. Și Banffy e omă de onore, care-șl 
ține vorba.

Și pe terenulă instrucțiunei ce ne ga
ranteză ministrulă Wlassies? Elă amenință 
școlele nostre, seminarulă nostru, voiesce să 
caseze legea șcăleloră poporale și să le dea 
inspectoriloră de școle în mână jurisdic- 
țiunea. încă multe garanții de aceste, și noi 
lăsămă să ni-se „garanteze41 mortea națio
nală. însuși „Sib. D. Tageblattu nu- 
mesce renovările intenționate de ministrulă 
de culte ca o declarare de resbelă cătră 
poporulă săsescă.

Deci pretindă eșirea deputațiloru să
sesci din partidulă guvernamentală 1 Dâcă 
deputății noștri voră sta într’ună colță ală 
camerei, voru duce o politică curată să- 
sesoă și voră lupta pentru interesele po
porului săsescă, atunci colțulă, în care voră 
sta, va fi locuia celă mai frUmosă și mai 
curată din camera depuțațiloră. Nu voimă 
să fi mă cetățeni liberali, seu oposiționall, 
ci voimă se fimă Sași, și ca atari represen- 
tațl prin deputății noștri în cameră. Ce am 
câștigată noi dela 1890 înoooe? Nimica! 
Politica nostră a fostă espusă tuturorăsus- 
piționărilor, vieța nostră noțianală a ațipit. In 
hatârulă „fidelității11 amăjertfită totulă pen
tru partidulă liberală, care niol odată nu 
ne-a considerată, ci celă multă ni-a arun
cată câte ună osă de roșă!

Afară de ori-ce partidă să stea de
putății noștri ; numai afară de ori ce par
tidă voră sta nisuințele loră politice la 
înălțimea chiămărei. Să nu se vorbescă 
despre „solidaritate11. Solidaritatea nostră 
se manifestă numai în abandonarea bunuri- 
loră nostre naționale; în luptă n’amă fostă 
nici odată solidari.

Apeleză înc’odată Ia inima săsâscă, 
liberă și independentă de ori-ce presiune 
și rogă să fiă primită urmățârea. propu
nere :

„Considerândă, că ministrulă Banffy 
nu numai, că n’a dată garanțiile cerute de 
comitetulă cercului electorală în ședința sa 
dela 19 Ianuarie, privitoră la recunoscerea 
programului poporală săsescă din 1890, și 
la respectarea legei naționalitățiloră din 1868 
cică ministrulă-presidentă Bânffy, în vorbi
rile sale programă pronunțate în parlamentă 

pune la îndoâlă poporului săsescă dreptulă 
de a se închega pe basa națională, — pre
cum este vorba în programulă săsescă, — 
că tăgăduesce legalitatea organisării nostre 
naționale de adî;

„Considerândă, că ministrulă-presi
dentă asigură respectarea legii despre na
ționalități numai într’atâta, intrucâtu o per
mită recerințele statului naționalu-maghiară ;

„Considerândă mai departe, că minis
trulă culteloră și instrucțiunei publice, în 
vorbirea programă a sa, pune în pers
pectivă înovări, prin cari așezăminte im
portante ale autonomiei nâstre bisericescl, 
dâr mai alesă afacerile nâstre școlare e- 
vang. săsesci suntă primejduite în celă mai 
mare gradă, chiar în rădăcinile loră;

„Considarândă în sfîrșită, că prin tre
cerea administrației în manile statului, pusă 
în vedere de cătră ministrulă de interne, 
aședăminte importante ale autonomiei nos
tre comunale și municipale suntă amenin
țate, și că astfelă îngrijirile trezite în po
porulă săsescă prin aducerea aminte de 
trecutulă ministrului-presidentă apară ca și 
cu desăvîrșire justificate, tocmai în urma 
declarațiuniloră făcute de elă în ședința 
publică a dietei;

„Adunarea alegătoriloră sași din Țâra- 
Bârsei, ținută în diua de 15 Februarie 1895 
decide, ca:

„Domnii deputațl din cameră, re- 
presentanțl ai Țării Bârsei, șă fiă prevocațl 
a eși din partidulă guvernamentală11.

8 (20) Februarie.

Persecuțiuni. Din Blașiu primimă 
soirea, că judele investigatoră din Alba- 
Iulia, Oelberg, se află acolo de mai multe 
dile. Causa este o in vestigațiune în afacerea 
parochului Ioană P. Păcurariu și a învăță
torului George Făgărășană din comuna în
vecinată Tur. Judele a citată o mulțime 
de martori în oausa părintelui Picurariu, 
care e învinuită cu agitațiune încă de pe 
timpulă procesului Memorandului, când d-sa 
a întâmpinată, în frunte cu poporulă său. 
pe membrii comitetului centrală din Sibiiu 
la gara din Blașiu spre a-i saluta și a-le 
dori isbândă. E ună secretă publică aici, 
că denunțătorulă părintelui Picurariu și a 
învățătorului Făgărășană este fisolgăbirăulă 
Blașiului. — Suntemă curioși să vedemă, 
ce sfirșită va avâ și acâstă comediă, ce se 
face în detrimentulă libertății individuale 
și politice, sub era lui Bânffy.

— o —
0 mărturisire sinceră. Foia clericală 

„Fejermegyei Naplo“ publică ună articolă 
scrisă de contele Ferdinandă Zichy, în care 
acesta definesce atitudinea, ce trebue s’o 
aibă „partida poporală11 față de celelalte 
partide politice din țâră. Intre altele, con
tele Zichy, șefulă acestui partidă, Zice : „Pe 
noi nu ne importă și nu ne potu interesa ni
suințele naționalitățiloră și ideia modernă de 
naționalitate. Noi nu putemă se așteptămu 
nici ună bine dela acestea''1. — Zichy se 
pote lua de mână cu Bânffy, că totă de-o 
pănură suntă amândoi.

—o —
JLigă secuâscă. Foile de aZl aducă 

scirea, că în Sepsi-St.-Georgiu s’a formată 
o ligă secuâscă, ou scopă de a promova in
teresele culturale și economice ale SScui- 
loră. Liga acesta va sta în legătură cu 
„Kulturegylet“-ulă și „Kârpât-Egylet“-ulă 
din Olușiu.

— o —
Viscole și întreruperi de comunicația 

în România. Cetimă în „Timpulă11 de acll: 
Viscolulă continuă în tâtă țâra. Din causa 
acâsta trenurile circula cu cea mai mare 
greutate și unele chiar suntă înzăpădite. 
Așa trenulă, care a plecată erl de dimi- 
nâță la Călărași, se află înzăpădită la gara 
Sărulești; celă care trebuia să sosâscă a 
sâră, a rămasă întroenitu la Lehliu. Tre- 
nulu de Călărași nici n’a pornită &Zl di" 
mineță din gara de Nordu. Trenulă la Iași 
și celă de IțcanI suntă înămolite între sta
țiile Putna-Sâcă și Focșani, Trenulă din 
BucurescI, plecată a sâră pentru IțcanI, a 
rămasă ia Focșani. Liniile întrerupte suntă: 

Buzău-Brăila, Făurei-Feteștt, Ciulnița-Slo- 
bozia, BucurescI-Fetești și CosteștI Turnu- 
Măgurele. Câte-va din firele telegrafioe ale 
drumului de fleră, cari fuseseră restabilite, 
au fostă din nou rupte de viscolă. In par
tea muntosă a Moldovei zăpada e înaltă 
de peste cinci metri, așa îneâtă acopere cu 
totulă casele locuitoriloră.

— o —
Societatea filarmonică din Brașovă 

va arangia ună concertă, cu concursulă d-lui 
prof. Frideric Wellmann și sub direcțiunea 
d-lui Anton Brandner, la 23 1. c. în sala 
otelului centrală. Programulă: 1. Beetho
ven Septett Op. 20; 2. a) Haydn: Recita
tiv și Arie di „Schdpfung“ ; b.) Brahms: 
Von ewiger Liebe; c) Seidel: Mein Herz 
thu dich auf; 3. Spohr-Monett op 31. In- 
oeputulă la 8 ore sera, intrarea permisă 
numai în pausă.

— o—
Neînțelegere între Franci» și Turcia. 

„Daily Neivsu află, că o comunitate catolică 
francesă din lsmidt, în Turcia, aparținendă 
ordinului Assompțiunei, intreprinZândă acum 
două săptămâni nisce reparațiunl la mănăs
tire, mutașerifulă ’i interZise eseeutarea 
acestoră lucrări; ea le continua totuși, dâr 
superiorulă fu arestată, violându-se tratatele, 
care protegâză pe m sionarii străini. Cam- 
bon, ambasadorulă Franciei din Constanti- 
nopole, ceru pedepsirea culpabililoră și 
scuse. Autoritățile primiră să facă scuse, 
der refusară urmărirea culpabililoră. Cam- 
bon declara atunci, că superiorulă va fi re
instalată cu mare ceremoniă. ’I se obiectă, 
că acâsta ar fi o insultă pentru autoritățile 
turcescl, elă răspunse însă că prima insultă 
atingea Francia și persistă în hotărîrea sa. 
Avisulă francesă „Petrei11 fu trimisă la Is- 
midt și debarcă pe marinarii săi, oarl în 
capă eu drapelulă tricoloră, reinstalară în 
modă solemnă pe prelată.

— o —
Petrecerea cu dansă a voluntariloră 

ces. și reg. dela Regimentulă de Infanterie 
Nr. 50, ce avea să se dea la 26 Febr. n. 
c. sub protectoratulă D-lui Generală-ma- 
joră Cristian cavaleră de Kerczek, din 
causa încetării din vieță a Alteții Sale Ar 
chiducelui Albrecht, se amână.

— o—
Portretulâ lui Mitridate. „Figaro" 

spune, că în museulă Louvre din Parisă 
se află ună portretă ală lui Mitridate. 
Acâstă descoperire se datoresce unui învă
țată germană, Dr. Winter, dela museulă de 
anticitățl din Berlină. Dr. Winter ar fi do
bândită proba cu ajutorulă documenteloră, 
ce posedă d-lă Teodor Reinach, că frumosa 
statuă, cunoscută sub numele „ună rege 
recă în formă de Hercule11, n’ar fi în 
realitate decâtă portretulă lui Mitridate 
Eupator, lucrată de ună scuip toră din 
Rodhos.

Cătră On. I)-ni membri ai reuninnei în- 
vețătoresci rom. gr. or. din districtul'! X 

IJrașovu (desp. I)
Prin acâsta vi-se aduce la cunoseință, 

că adunarea generală a despărțământului 
nostru se va ținâ în 9 Martie v. c. în loca
litățile școlei rom. gr. or din Cernatulă Să- 
celeloră. La acâstă adunare suntă invitați 
toți membrii despărțământului nostru, pre
cum și alțl Româul iubitori de promovarea 
intereseloră școlare. Adunarea se va ținâ 
după următorulă

Programă'. 1) La 9 ore a. m. deschi
derea adunărei prin presidiu; 2) Tractarea 
practică e părțiloru secundare ale propo- 
sițiunei servindă de basă descrierea unui 
obiectă, de Anast. Bârsană. 3) Referada 
comisiunei alâsă în adunarea gener. a des
părțământului din Hermană asupra temei: 
„Uniformitatea terminologiei în obiectulă 
limbei materne.11 4) Referadă asupra temei 
date de comitetulă centrală : „Cari suntă 
manualele cele mai practicabile din obiec
tulă religiunei și ală limbei materne spre 
a putâ fi folosite cu succesă în scolele nos
tre elementare11. 5) Referadă asupra teme- 
date de comitet, oentrală : „Oare ar fi mai 
terialulă celă mai potrivită din obiectulă 
limbei maghiare pentru scâlele ndstre po
porale conformă legei, împărțirea lui după 

cursuri și modulă de propunere11. 6) Descri
erea sobolului, prelegere practică pentru 
cursulă ală 4-lea de scâlă, temă dată de 
comit, centrală. 7) Visitarea reohisiteloră 
de învățămentă dela scola din Cernată. 8) 
Propuneri de sine stătătore. 9) Inchierea 
adunărei.

Atragă atențiunea On. D-nl membri 
asupra acelei împrejurări, că în urma unui 
oonclusă luată în adunarea generală a re- 
uniunei nâstre, fiă-care membru e îndato
rată a-se pregăti cu temele date în așa 
măsură, înoată, fiindă provocată de presi
dio, să fiă în stare a prelege, respective a 
diserta despre materiile din programă, și 
mai alesă asupra temeloră de sub punc
tele 3, 4 și 5.

Preșmeră, 2 Februarie 1895.
Georgia Ludu, 

președ.

A P E L U.
Crescere și cultură!

Aceste două ținte mari le-a urmărită 
dela înființarea sa și pănă în Z’lelo nâstre 
Asociațiunea transilvană pentru literatura 
română și cultura poporului română, acâstă 
vechiă și cea mai de frunte asociațiune cul
turală aRomâniloră de dinedee de OarpațI.

Vădendă terminată și asigurată prima 
sa creațiune mare: Școla de fetițe cu in
ternată, menită a da generațiiloră viitore 
crescetore demne de numele poporului ro
mână, — Asooiațiunea transilvană a luată 
inițiativa pentru O nouă lucrare, prin care 
să se apropie cu ună pasă însemnată de 
oealaltă țintă mare, ce urmăresce, de lă
țirea culturei în sînulă poporului nostru.

Popularisarea sciințeloră și arteloră, și 
lățirea cunoscințeloră fiflositore, suntă cele 
mai eficace mijloce pentru promovarea pro
gresului culturală ală unui poporă.

Poporulă română însă în cea mai mare 
parte este lipsită de acei factori, cari la 
alte popore au contribuită și contribue ne
întreruptă la înaintarea loră în cultură. Nu 
avemă orașe, cari prin institutele și socie
tățile loră culturale și sociale, prin coatin- 
gerea continuă a inteligenței, sunt totă atâtea 
centre culturale și sociale, adevărate foculare 
pentru popularisarea soiințeloră și; arteloră 
și pentru lățirea cunoscințeloră folositore. 
Nu avemă apoi, mai alesă pe terenulă sci
ințeloră naturale, o literatură poporală bună 
și eftină, din care cea mai considerabilă 
parte a inteligenței nostre, preoțimea și 
învețătorimea resfirată pe la sate, și prin 
acâsta poporulă, s’ar pute ține în curentă 
cu progresulă sciințeloră și arteloră.

In vederea acestora,, comitetulă Aso- 
ciațiunei transilvane a decisă edarea unei

Enciclopedii poporale,
care ținută de-ocamdată într’ună cadru mai 
restrînsă, se va putâ introduce în cercuri 
câtă mai largi și va fi publicului cetitoră 
română unu sfetnică și conducătoră pe tote 
terenele sciințeloră și arteloră.

Cu conducerea acestei publicațiunf, co- 
mitetulu a însărcinată pe membrulă său, 
Dr. Gorneliu Diaconovich.

Aducendă acestea la cunosoioța pu
blicului română, comitetulă subsemnată rogă 
pe toți cei chiămațî, a conlucra la realisarea 
acestei întreprinderi importante pentru des- 
voltarea culturală a poporului nostru, să 
binevoiască a da numitului conducătoră ală 
primei Enciclopedii române totă concursulă 
posibilă, ca să-și potă împlini misiunea sa 
cu succesă câtă mai mulțămitoră.

Modalitățile publicării și procurării 
„Enciclopediei Române" se voră comunica 
la timpulă său.

Din ședința comitetului Asociațiunei 
transilvane pentru literatura română și cul
tura poporului română, ținută în Sibiiu, la 
7 Februarie 1895.
1. M. Moldcvanu, Dr. V. Bologa,

presidents. secretarul II.

Legea mineloru.
llaportulu d-lui Gr. G. Tocilescu.

II.
Dâcă însă legea mineloră este abso

lută necesară și presintă o așa însemnătate, 
cu atâta mai mare a trebuită să fie aten
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țiunea comitetului delegațiloră d-vostrâ în 
studiulă proiectului, mai cu semă față de 
scrupulele constituționale ridicate în unele 
secțiuni, și de agitațiunea provocată în 
țâră da nisce adversari, cari caută a face 
■din totă, ca și din legea mineloră, o mină 
de exploatată în servioiulă politicei mili
tante a fiilei.

Desbaterile amănunțite, la cari an 
■dată nascere în sînulă comitetului art. 7, 
■8, 45 și 55 din proiectă, voiu ave onâre 
să le semnaleză în partea a III a raportu
lui nostru. Aci țină numai se arătă, că gu- 
vernulă, doritoră de a tăia scurtă orl-ce 
echivocă în privința constituționalității le- 
gei, a oăfiută de acordă cu unanimitatea 
comitetului delegațiloră în înlocuirea con- 
cesiunei perpetue, cu o concesiune vremel
nică] în fixarea termenului de 75 ani pentru 
durata concesiunei, în acordarea de drepții a 
■concesiunei cătră proprietarulă suprafeței la 
expirarea termenului de 75 ani, în introdu
cerea, în fine, a altoră modificări, pentru 
ca ast-felă proiectulă de lege să se pre- 
sinte într’o concordanță perfectă și neîn- 
doelnică ou principiile puse în art. 7, 
alin. V., art. 19 și 132 din Gonsti- 
tuțiune.

Acestea cjise, putemă să treoemă la 
prima cestiune și cea mai de căpeteniă, 
fiind-că domină întrâga materiă, la cestiu
nea: cui aparțină minele, decă proprietarulă 
solului este și ală fondului minerală; cu 
alte cuvinte, care e principială proprietăței 
mineloră ?

Asupra acestei cestiunl juriseonsulții 
au stabilită opiniunl cu totulă contradic
torii. Am credută, că este bine a expune, 
în modă câtă să pâte mai succinctă, prin
cipalele sisteme, ce s’au propusă; în ce 
modă a resolvată cestiunea legislațiunea 
nostră anterioră, codicele civilă și, în fine, 
proiectulă de lege, ce desbatemă.

Primulă sistemă, minele se consideră ca 
accesoriulă suprafeței; prin urmare, ele tre- 
bue să aparțină proprietarului suprafeței, ca 
nisce dependințe ale acesteia. 0 asemenea 
■teoria se întâmpină la origina mai tutuloră 
legislațiuniloră: proprietatea solului trage 
după sine proprietatea subsolului până în 
adâncimile pământului: Qui dominus est soli, 
.dominus est coeli et infcrarum. Acesta doo- 
trină a dreptului romană primitivă, înlătu
rată la Roma de codicele Theodosiană, o 
-vedemu adoptată de fisiocrați, în capă cu 
doctorulă Quesnsy și alcătuesce astă-fil 
basa proprietăței minerale în Englitera și 
Ștatele-Unite. Contra ei s’au adusă argu
mente de ordine naturală, juridică și eoo- 
nornică: a) de ordine naturală: pentru-că 
între mină și suprafață nu este nici iden
titate de natură, nici conformitate de con
figurație, nici comunitate de usagiu, niol 
corelațiune de vre-ună felă. Chiar prin con- 
«tituțiunile loră geologice, una nu pote fi 
asimilată cu cea l’altă.

Ast-felă, pentru a cultiva suprafața, 
trebue s’o faci parcele și cu câtă o frac- 
ționezl, cu atâta îi măresci fertilitatea; poți 
câtă de multă s’o lucrezi, fără ca s’o faci 
.să dispară.

Cu mina din potrivă: urmărindă cur- 
sulă caprițiosă alu vineloră metalifere în 
•sînulă. pământului, ești silită sS percurgl 
spațiurl subterane întinse, și une-orl să te 
afundl în pămentă, ca să descoperi gismen- 
tulă, cândă sub masa de apă ce'lu acoperă, 
■când sub terenurile morte ce’lă înfășoră. 
De asemenea, extrăgândă mineralele din 
mină, sleescl conținu mina pănă ce o des
ființezi, fără speranță de a se mai re
produce;

(Va urma.)

Cestiunea națională în Senatulu 
românii.

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

(Urinare.)

S’au rostită de pe banca ministerială 
■cuvintele lui Ioană Brătiană: „Ca depu
tată de oposițiune, pote cineva sâ vorbescă 
despre tote și în modulă cum i-ar plăce: 
nu totă în aceeași posițiune ootnodă se află 
ună ministru^. Așa este, Ioană Brătianu, 
.acelă mare și neasemănată Română, seia ce 
■vorbesce; der Ioană Brătianu nu a vorbită, 

ca din eausa comodității miniștriloră să se 
înece interesele naționale.

Cu acâstă ocasiune mi-am adusă însă 
aminte de ună proverbă strămoșescă, fârte 
dreptă și fdrte adevărată: quod licet Jovi, 
non licet bovi — (ce e iertată lui Joe, nu 
e iertată unui bou).

Să ne gândimă numai la cestiunea 
națională, ar fi în adevără, ună lucru peste 
măsură de mică, și prin urmare ună ase
menea cuvântă este o vorbă în aeră, ca să 
soapl de împrejurarea cestiunii. Cine sim- 
țesce românesce, și prin urmare e Română, 
acela trebue să se gândâscă la cestiunea 
națională și să făptuâscă totă-odată pentru 
densa, cu vorba și cu oondeiulă, în Ro
mânia și afară din România, în guvernă 
sâu afară de guvernă, și acesta pănă ce 
Maghiarii voră veni la firâpta cunoscință 
și la drâpta chibzuâlă a lucruriloră.

Er cei, cari ședă astădl pe banca mi
nisterială și se socotă omeni mari, boieri 
de nemă, nobili de secoll, aceia să-și aducă 
aminte de proverbulă franceză: Fais que 
tu dois, advienne que pourra. (Fă, ce-țl fiice 
datoria, întemplă-se ori-și ce.)

Să nu uitămă nicl-odată, că D-fieu 
de susă vede tote faptele nâstre. De aceea 
să ne facemă datoria plină și întrâga, și să 
nu dorimă dela densa. De aceea sunteraă 
și noi trimiși de țâră în acestă parlamentă, 
ca să ne facemă datoria cătră densa și că
tră nemă. De aceea suntă renduițl și miniș
trii. Trebue să lucrămă cu toții într'ună 
singură gândă și într’o singură cugetare, 
ca să scie Maghiarii, că șovinismulă loră 
duce la o ruptură cu România. Noi voimă 
să fie train amicală, sinceră, leală cu Ma
ghiarii; der pentru-ca să fie așa, ei trebue 
să împace pe Români, în modă creștinescă, 
în modă leală și în modă reală.

Acâsta este singura politică, căreia se 
cuvine numele de leală și de romândscă.

D-lă Carp a fiisă ună cuvântă umili- 
toră și fără temeiu: „De ce voițl să deș
teptați în Românii de dincolo o speranță 
de ună ajutoră, care nu le pote fi de nici 
o valdreu. Dâcă Românii de dincolo nici 
în România nu potă găsi ună ajutoră, 
atunol trebue să li-se strige ou Dante: lă- 
sațl orl-ce speranță. Omenescă faptă este 
acesta? Creștinescă faptă este acesta? Pa
triotică faptă este acesta ? înțeleptă și pre- 
vădătoră faptă este acesta? Și de a trîm- 
bița, că ajutorulă regatului nu le pâte fi 
de nici o valore, nu dovsdesce acâsta, că 
celă care rostesce asemenea cuvinte, înjo- 
sesce posițiunea și importanța regatului? 
Deoă acâsta semnifică prevedere politică, 
ași voi să sciu, ce va să fiică nepricepere? 
Pentru mine aceste cuvinte suntă oribile, 
totă atâtă de oribile, ca și alte cuvinte ros
tite totă de d-lă Carp despre chestiunea 
națională: „frase gole; asaltă de popula
ritate pe spinarea țării11. Eu răspundă des
pre cuvintele d-sale : frase gâle, asaltă de 
servilismă pe spinarea țării.

Câtă e de neounoscătoru guvernulă 
de acâstă mare și grea situațiune, se ve- 
desce din prevederile sale, anunțate în 
anulă trecută cu o îngâmfare profetică, și 
cari au fostă tote desmințite prin faptele 
întâmplate. In 29 Noemvrie 1893, doi mi
niștri, cari adese se bată în capă în certe 
de preponderanță personală, anunțară într’o 
perfectă și dulce armoniă, că Maghiarii se 
voru muia, că suntă semne caracteristice 
despre acâsta, că dreptatea și înțelepciunea 
voră lumina pe Maghiari. Nu a trecută o 
jumătate de ană, a venită procesulă dela 
Clușiă și 14 bărbați fruntași ai Româniloră 
au fostă condamnați la 28 de ani și 8 luni 
de închisore. Singură preotulă Lucaciu a 
fostă condamnată la 5 ani de temniță și 
mai târdiu încă la unu ană și jumătate, 
în totală 6 ani și jumătate. Pe Coroianu 
l’a trasă din temniță în judecată pentru 
falsificare de pasaportă, „Tribunei11 ’i s’au 
f'ăoută peste fieoe procese, și dîlnică preoții 
și fruntașii Româniloră suntă condamnați 
și duși în temnițele maghiare.

Etă prevederile miniștriloră, ale aces- 
toră bărbați de stată oonsumațl și în
țelepți.

Noi, d-loră senatori, suntemă datori 
să cugetămă unde ne duce acestă politică 
vrășmașă nâmului nostru. Inima nostră 
plină de îngrijire nu ne pâte lăsa indife
renți, pentru-că se creâză o situația nouă 
neprevăzută. Se ereâfiă abis între Maghiati 
și Români.

Dâr guvernulă conservatoră vrd ca 
tocmai abisulu acesta s& se formeze. Acâsta-i 
țelulă întregei sale acțiuni.

Singurulă adevără eșitu din gura dom
nului Cârpă, suntă următorele ouvinte: 
„Prevederea cea mai elementară face ea 
statulă română la vreme să caute ună spri
jină, ună radimă unde-vau. Der a turbu
rată acestă adevără imediată cu adaugerile 
ce a făcută. Etă ce a mai clisă: „Nu am 
păreri concepute. Voițl alipirea cu tripla 
alianță? Poftimu! Voițl alipirea cu alianța 
franco-msă? Poftimu!'1 De sigură d-vostră 
ați admirată cu mine genialitatea acestui 
bărbată de stată, care vă elicea: alegeți 

între două alianțe, ce vă propună; și avendă I 
prin urmare, nu o alianță, ci mai multe | 
alianțe cn puterile cele mari, gata, pregă
tite in buzunarulă d-sale, nelipsindu-ne nouă 
decâtă alegerea după pofta inimii. Și pu
ține minute după acesta vă declară, că aju
torulă României nu pâte fi de nici ună 
folosă Româniloră din Ungaria.

Și mai departe, pentru-ca întrâga sa 
genialitate să se manifeste câtă de splen
didă, d lă Carp apostrofâză senatulă ast- 
felă : „La timpulă oportună nu se face ni- 
mioă. Lucrulă acesta se pregătesce mai di
nainte și de aceea vă fiică: Voițl una, 
alegeți o! Voițl pe cealaltă, alegeți-o! Dâr 
o politică, care se pretinde politică de pre
vedere și nu alege nici pe una, nici pe 
alta! Pentru Dumnezeu, de ce sunteți așa 
de copii 1“ D lă Carp termină ou aceste 
ouvinte fără miedă: „Dâcă voițl, ca guver
nulă să se pronunțe, atunol indicați-i pe 
față o linie de purtare, și vomă ave a ne 
pronunța11.

Se pote, d-loră, acâsta? Este acesta 
așa? D-sa tratâză pe tâtă lumea, care nu 
gândesce ca d-sa, de copilă. D-sa cere, ca 
să i-se indice de parlamentă calea de ur
mată, dâr nu fiice parlamentului, precum 
este datoră să o facă: ce gândesce d-sa? 
Ce gândesce guvernulă? Ce voră amândoi? 
Lumea întrâgă scie, că d-lă Cârpă e celă 
mai înțeleptă bărbată de stată, că este 
omulă care scie și toca îu ceră. Nu sun- 
temă în dreptă a i fiice: spuneți cuge* area ? 
Spune-țl, d-ta cugetarea, d-ta care ești ini
țiată în tote secretele diplomatice euro
pene și ești peste acâsta și atotștiutoru.

Dâr după cum domnii miniștri trăescă 
în contradicțiune cu dânșii înșiși și cu tote 
oestiunile, de asemenea ei se contradică și 
în cestiunea națională. Este însă cineva 
între miniștri, care are o părere făcută și 
gătită în cestiunea acâsta. Ea trebue să 
servâscă de aeoperișă la decisiunl luate în
tr’o direcțiune. Ea trebue să servâscă de 
pregătire, nu pentru ca să se îndeplinâscă 
poftele d lui Cârpă, poftimă alegeți, oi pen- 
tru-ca să se îndeplinâscă ceea ce era deja 
hotărîtă.

(Va urma).

Literacy 8" âB
Cărți bisericesc!. D-lă Titu Budă, 

vicarul Marmaureșului, anunță, căîn decur- 
sulă acestui ană are de gândă se publice 
rVidța Sânți.loru*, opă, care pănă aoum nu 
s’a publicată în limba românâscă cu litere 
latine. Opulă va consta din 70 — 80 cole 
de țipară și va fi împărțită în trei tomuri, 
constândă fiă-care tomă câte 1 fi. 50 cr. 
Autorulă face ună căldurosă apelă la de
rula și poporulă românescă, dela ală căruia 
sprijină atârnă tipărirea opului. Prenumera- 
țiunile suntă a se iusinua celă multă pănă 
la finea lui Aprilie a. c., banii însă se voră 
putâ plăti și numai după primirea opului 
ală căruia editoră va fi însu șl autorulă.

De același autoră se mai află de vân- 
fiare următorele opuri:

îndreptării practică pentru preoți, 
proprietatea Tipografiei diecesane din Gher
la, cn prețulă soăfiută dela 2 fl. 50 la 1 fl. 
50 cr.

Cuvântări fnnebrale și iertăciuni, în 
locă de 1 fl., cu 60 cr.

Catechese pentru pruncii școlari, 
ediția II, proprietatea tipografiei „Aurora11 
din Gherla, în locă de 1 fl. cu 60 cr.

Tipicii prcoțescii, în comisiune la 
tipogr. A. Todorană în Gherla, 55. cr.

Ritualii pentru pruncii școlari, ediț. 
2-a proprietatea tipogr. diecesane din Gherla 
20 cr.

Abonamentele a se trimite d-lui autoră 
în Sat-Sugatag (p. u. Akna-Sugatag, Mara- 
mureșă.)

*
„Convorbiri literare11, anulă XXIX, 

Nr. 2, a apărută cu numătorulă sumară : 
Henrik Ibsen: Copilulă Eyolf, dramă în 3 
acte (act. I) ;N Basilescu: Catullus, Carmen 
VII, ad Lesbiam; Gr. M. Buiucliu: Cântă 
de jălire asupra Armeniloră din țâra Vla- 
hiloră, de diaconulă Minas Tokatți, tradu
cere din limba armeană; Duiliu Zamfirescu: 
Viâța la țâră, romană, (urmare). Petru P. 
Negulescu: Socialismulă și arta (urmare și 
fine); Dumitru Evolceanu.• Cronică literară. 
I. Poesiile lui Gheorghe din Moldova; Mi- 
chailă V. Demetrescu: Două ehrisâve dela 
Mateiu Basarabă; Revista publicațiuniloră. 
Prețulă unui esemplară 2 lei. De venfiare 
la tipografia Gutenberg în BucurescI, unde 
se facă și abonamentele.

*
A apărută: „Detorințe și drepturi. 

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

DJVERSE,
Statistica vieții omenescl. După so- 

cotela unui statisticiană de rănume, ună 
omă, care trăesce50de ani, muncesce pănă 
la etatea acâsta 6500 de fiile, dârme 6000 
de fiile, petrece 4000 de fiile, se preâmblă 
800 de fiile, cu mâncarea și băutura perde 
1500 de fiile, âr 500 de fiile este bolnavă. 
In decursulă acestui timpă omulă mănâncă 
8500 chile de pane, 8000 chile de carne, 
2300 chile de legume, ouă și pesce. Bău
tură consumă în totală 28,000 litre.

Câtu costă camera‘lorfiiloru. Camera 
lordiloră cuprinde șâpte departamente. Pen
tru departamentulă lordului cancelară se 
cheltuescă anuală 140.000 de franci, cuprin- 
fiendu-se în acâstă sumă și lâfa marelui 
cancelară, în calitatea sa de președinte ală 
Camerei, ceea ce măresce încă cu 100.000 
diurna de 150.000, ce mai primesce, ca 
cancelară ală regatului. Pentru departamen
tulă raportorului diferiteloră comisiunl, se 
cheltuescă 110.000 de franci. La secreta- 
riată suntă preveduțl 556.000 de franci pen
tru lefuri și pentru a preîntâmpina diferite 
alte cheltuell, anume: 1000 pentru chel 
tuell de bibliotecă, 1000 de franci pen
tru cheltuell de trăsură, etc. Pentru depar
tamentulă bibliotecarului se cheltuesc 35.000 
de franci. In fine departamentulă „husaru
lui vergei negre11 (Blalc Rod), care costă 
47.500 de franci. Din acâstă sumă hu- 
sarulă primesce singură 50.000. Camera 
deputațiloră a decisă, ca aceste lefuri să fiă 
reduse L. e jumătate pentru succesorulă ac
tualului funcționară. Afară numai de nu 
și-ar schimba colorea varga ! Lordulă mare 
șambelană primesce 114.850 de franci pen
tru cheltuelile departamentului său. După 
ce și-a luetă partea sa de leu, nu rămâne 
multă pentru subalternii săi și este chiar 
o fericită întâmplare, ca oele un-spre-fiece 
femei de serviciu, să potă încă primi fiă- 
care câte 14 shillinge (17 fr. 50) pe săptă
mână! Și cu tote aoeste legislatorii au 
prevăclută 25.000 de franci pentru cheltu
elile mărunte.... Așa dâr budgetulă anuală 
de cheltuieli ală Camerei lordiloră e de 
1.039.775 de franci. Camera deputațiloră 
găsindu-lă de mare, a refusată sancțiunea 
sa. Lordii caută, cui ar putâ să-i reducă, 
salarulă și... pe nimeni nu găsescă. Cu tote 
acestea nimică mai simplu : Să se reducă 
simbria femeiloră de serviciu, care câștigă 
14 shillinge pe săptămână. E colosală de 
multă ! Ele potă fârte bine să trăiâscă și 
cu 10 shillinge, și mai alesă deoă n’ar avea 
mulți copii fie hrănită. In fine faoă-se ori 
și ce, numai să nu se atingă de cei 50.000 
de franci ai „husarului vergei negrei11 și 
de sfertulă de milionă ală lordului cance
lară, președintele Camerei lordiloră, căci 
acesta ar însemna sfirșitulă Camerei lor- 
fiiloru în Anglia.

Nenorociri pe mare în anulu trecutn. 
Biroulă „Vcristas* publică lista pierderiloră 
și accidenteloră de oorăbii întâmplate anulă 
trecută. 855 năi cu pânze și 203 vapore, 
avendă ună tonagiu totală de 478.202 tone. 
S’au pierdută: 548 prin scufundare; 91 
prin ciocnire; 33 prin incendiu ; 98 au 
pierită ; 111 au fostă părăsite ; 110 condam
nate; 67 se presupună pierdute. Din cele 
855 corăbii cu pânze, 253 purtau pavilio- 
nulă englesă, 152 pavilionulă norvegiană, 
139 pe celă americană, 61 pavilionulă fran- 
cesă, 66 pavilionulă germană, 38 pavilio
nulă italiană, etc. Din cele 203 vapore 
pierdute: 127 au fostă englese, 14 germa
ne, 13 norvegiane, 9 francese, 8 americane, 
6 spaniole, 4 italiano, 4 japoneze, eto. 3097 
de corăbii cu pânze și 3213 vapore au fostă 
avariate; 1889 prin scufundare, 1710 prin 
ciocnire, 197 prin incendiu, 463 prin apă, 
1380 prin furtună, 161 prin accidente de 
mașină. Din cele 3097 corăbii cu pânze 
avariate, 1160 au fostăenglese, 654 ameri
cane, 421 norvegiane, 169 germane, 157 
franceze, 137 suedeze, 18 daneze, 95 ita
liano, 85 ruse. Din cele 3213 vapâre, 2139 
au fostă engleze, 266 germane, 177 nor
vegiane, 135 franceze, 97 americane, 87 su
deze, etc.

Proprietarii: kîb*. Amfeî fftwpeșsanM.
EedactorU responsabili: Gregoriu
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DiarsssS 3a din

Din 19 Februarie 1895.
Seina ung. de aură 4% . . . 124.35
lenta de corone ung. 4% • • 99.70
•mpr. căif fer. ung. în aură 41/î°/0 . 127 75
Lr.pr. oăil. fer. ung. în argint 4l/a°/0 104.—
Gblig. eâil, fer. ung. de ost. I. emis. 125.25 
Bonuri ruraie ungare ..... 98.45
Scutiri rurale croate-slavone. . . 98.25
'.cn pruni, ung. cu premii .... 163.—
LoeurI pentru reg. Tisei și Segedin. 153.25 
E.enta de hârtie austr..........................102.10
Renta de argint austr. .... 102.15
Renta de aur austr. ..... 125.45
Dosuri din 1860 . . .... 160.25
A-Cții de-ale B&noei ung, de oredit. . 501,50
Acții de ale Băncei auatro-ungară , 1107.— 
Aeții de-le Bânoei austr. de credit. 413.60 
Napf’leondorI........................ . 9.831/.,
Mărci imp. ger.........................   . 60.57’/2
London (lire sîerlinge)........................ 124.10
Rente de corone austr................... 101 15

pieței fcașowâ.

Din 20 Februarie 1895.
Bancnote rom. Curnp 9.74 Vând. 9.77 
Argint român. Curnp. 9.70 Vând. —.— 
Napoleon-d’orI Curnp. 9.77 Vând. —.— 
Galbeni Curnp. 5.85 Vând. 5.90
Ruble rusesel Curnp. 132.— Vând, —.— 
Mărci germane Comp. 60.20 Vând. —.— 
Scrin, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75 
Lire turcesci Cump. 11.15 Vând. —.—

Bursa d e B u c u r e s o I
din 13 Februarie n. 1895.

Valori ■A
Q.g

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b Ați.-OCI. 100.’/.,
Renta amortisabilă..................... 5C/U 98?/4

>1 „ (Impr. 1892 . . . 5"/o lan.—Iul. 97 ’/4
r* „ din 1893 ^l0 D t» 97.7,
jț „ 1894 int. 6 mii. h°lo Ați.-Oct.
n „ (Impr. de 32. ’/, mii. n lan.-lnlie 84.-
n „ (Impr. de 50 mii. n b 86 '/,
n „ (Imp. de274 m 1H90 •V/n 86-7.
n „ (Imp. de45m. 1891 4“/o h n 86 7.
n „ (Im. de 120 iul. 1894 47o 86 7,

Oblig. de Stătu țConv. ruraloj. 67n Mai-Nov. 102 —
Oblig, Casei Pensiunilor fr. !<iK 10 280-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/« lan.-lnl. 91.</2

1) „ ,. din 1884 5’7o Mai-Nov.
„ „ din 1888 5“/r lnn.-Dec. —

•J „ „ din 1890 5"/o Mai- Nov. 93 7,
Scrisuri fonciare rurale . . . 5"/o lan.-lnlie 91 72

„ urbane BucurescI 67o IOl.—
5, n i> 67 c « n 86 7fl

J5 „ „ Iași . . f7o 78.-
Oblig. Soc. de basalt artificialii 67o -

V. N
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1585.
Banca agricolă........................... bCO 150 v. 168.-
Dacia-România uit. div. 35 ie: 200 într. v. 380.-
Naționala de asig. uit. div. 43 le’ 200 H 103.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —-
Soc. Rom. de Oonstr. uit. div. 151. 250 120.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. - 100 —
„Patria" Soc. de asig. ultd. 4 lei 1C0 115.-
Soc. rom. de petrol i em. u. d. (. 200 —»—

, „ ,, 2 em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 80,,1' 1000 —-
Societ. p. const, de Tramways 200 •> H —.—
20 lrancî aurii 20.12

S C O MP TUBÎ:

Banca naț. a Rom. «7o Paris .... 2’/27o
Avansuri pe efecte 77o Petersburg . . i’/Z/o
Casa de Depuneri 7'/2 Berlin ....
Londra .... 27n Belgia .... 37o
V iena...................... 47o Elveția .... 87o

H
[»]
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MWISU. ►
Am ondre a aduce la cunoscinta on. public din Brașovu 

din afară, că am asortată ramăMARE MAGAZIN de PESCE
.11.

atâtă SEOTU ©Mm și PROSP
Terguln Inului Hr. 30, casele d-lui A. Mureșiam

Precum: MorântL, Crapii, Cigă, Șalău, Lacherdă (Lapard.),~etc. 
Asemenea KCMSE flftCg’Ce si l’OSâî, moi și tescuite ; câtă și 
BAS BJNE, care le vendă cu prețurile cele mai ieftine.

WF" Vânzarea numai en gros. ""Wi
Invită cu tbtă stima pe P. T. publică, a visita magazinul IW. 

meu și a me încuragia cu plăcutele comande, căci va remâne | 
satisfăcută în totă privința. 1

4-4

ICu stimă:
mCOLAE GHIGmmTZA I

BB.AȘ®V, Tergwlsi Inului NTr. 3®.

Nr. 8490-1895.

publicați™ 
reSeritos’e Ba incassarea eoiiipe- 

tințel®i‘ii afeă.
Aprobânduse prin ordinațiunea 

înaltului ministeriu de Interne din 
23 Ianuarie a. c. Nr. 17G3/III b. dis- 
posițiunile ulteriore la statutulu pen
tru apa, statorite în ședința repre- 
sentanței comunale orășenesc! din 
6 Noembre 1894, a căroru vigbre se 
începe cu 1 Ianuarie 1894, se aduce 
la cunoscința generală, cumcă spre 
scopulu statorirei și încassărei corn- 
petințeloră pentru apă după tarif se 
va 9useepe în procsimele cjile couscri- 
erea, tuturoru aceloră case și realități 
panecsiale la rețeaua conducerei de 
apă, seu aflătore în acele strade și 
pe asttelu de locuri, cari se atingă 
de acestă rețea. Conscrierea se 
estinde mai departe asupra localită-

țiloră, bucătariloră, lucrătoreloru, 
prăvăhiloră, magazineloru, despărțe- 
minteloră de baia, asupra vitelorfi, 
cari se află îu raionulu aceloră 
case și pe astfelu de realități, și în 
fine asupra trăsuriloru menite pen
tru transportarea persbneloru.

Se provbcă deci toți posesorii 
ăstorfelă de realități și case, precum 
și chiriașii, ca se dea cu tbtă acu
rateța comisariloru de conscriere 
datele referitore la statorirea chiriei 
pentru apă, concedându-le totii deo
dată și oculațiunea. singuraticeloru 
localități și a altorii obiecte de con- 
scriere. Ne acurata amintire seu 
refacerea obiecteloru pentru couscri- 
ere, precum și ne acurata amintire 
a chiriei de casă se pedepsesce, ca 
contravențiune.

Brașovft, în 15 Februarie 1895 

628,1—2. S^agistratulO orășenescu

Cu

foi 
de

P,ș phar^ciae CaM ȘhWsțes:
flrimni lin Mnn ce^ ma,i mirostt de bradh, curăță aerul ti din odaie
UllUlll U.U liUli, și întăresce organele de respirațiune, celu mai alinătorft 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiilor!!.
QUI’IIH HT-'W P flP KTflll 0^eră escelente serviții pentru tuse, pentru 
Ijjllljj Dl |)(1Dl111U llU liullj regtișeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganelord de respirațiune.

Lîiiioliii Crsaiiis. °ei mai bun remediu’
Depoulu generalii la farmacia

592,8—14

pentru fineța și albirea manilor.

în Terguîu grâului. "^Sg}

QiQi

E. Mansberger 
ceasornicar

Brasovu, strada Ports Wr. 32..» ■ >

Recomandă dejBOSltllfiă seu bine asor- 
de ceasornice de buzunar din Hei- 

veția, precumu și tote felurile de ceasornice 
de părete, panadrafle, ceasornice 
deșteptat ore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală. 

Reparaturi 
se efectueză consciințios, prompt și ieftin.

Nr. 603 8—12.
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la abeamoU!
1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente

fia

făiă ilustrată pemta°w famâBâi.
„VATRA“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
uni! din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiun! splendidă reușite, dintre carT o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este cea mai fi’CS- 
pâsadită revistă ilustrată sfi ©crapă R-raSă Bocă îm 
literatura toefietrîstficâ română.

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

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe umi anu este . .

1/ n » r> / 2 » « ■ *
Cei ce dorescă a se abona, suDtu rugați se binevoiescă 

trimite costulă abonamentului, prin mandată poștală la librăria 
editors, C. Sfetea, BllCliresCi, căci „Vatra11 ni se trimite de câtu 
celoră cari plătesc abonamentul înainte.

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

600,10—30

fi. 12 
,, 6

a

ABONAMENTE
„GAZETA TAHSILVAfflEr*

P.3
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

X

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni.
anu .

trei
șese
unu

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

3
6

12

V

X

«

10
20
40

ir.
Ir.
fr.

M
X

Abonamente Ia. numerele cu data de Duminecă.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

â
1

fi. --
11. -

50 er.
X
M

Pentra Âustro-Ungaria:
anii.
șese luni 
trei luni

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

Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se vorft abona din nou, să binevoiescă 
a scrie adresa lămurită, și a arăta și poșta ultimă. 

Âdmmâstrațmiwa „Gazetei TraisiharJei/4
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X
X
X

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,.


