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1HSERATE se pi'imesc la Admi
nistrațiile în Brașovii și la ur- 
mătdrele Birouri de anuuclurl: 

în Vicna: Jf. Dukes, Heinrich 
Sckalek, Rudolf Mosse, A. Oppelîks 
Naohfolger; Anton Oppelik. J, 
Ihtnnebcr, în Budapesta: A. F. 
Gcldbergcrg, Eclvitân Bernat în 
Busuresoi: Agencc Uavas, Bac- 
cursale de Roumanie; în Ham
burg: Karolyt & Liebmann.

Prețuiri Inserțlunlloru: o aeriă 
garmond pe o colină 6 cr. qi 
80 ar. timbru. pentru o publi
ci oro. Publicări mai dese după 
feariiU și învoială.

Bccisme po pagina a S-u o 
seria 10 cr. sân 30 bani.

„(lazeta-‘ iese ia Bâ-care di.
Abcnamente pentru Austro-Ujigaria: 
Pe un ană 12 fi., pe șoso ituil 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoă 2 fl, pe ană.

Pentin România și străiate:
Pe unu anu 40 franol,pe țdse 
luni 20 ir., po trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 fronol.

Se prenumără la tdte oficioie 
poștale din întru și din atară 

și la dd. eoleoteri.
Ahraamentală pentru Brasova. 

q adminictratiunc, piața wiaî», 
TArguIă Inului Nr. 33 etagtulă 
L; pe ună ană 10 fl., pe goan 
luni 5 fl., ne trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusuin în oaauî Pe unQ and 
12 fi., pe 8 luni 6 fi.5 pe trei lanl 
3 fl. Unu eaemplarîî 6 or. y. a. 
q6u 15 bani. Afătă abonamen- 
tole oâtiî și inserțiuiiile sunt ii 

a so plăti înainte.

Nr. 36. Brașovt, Joi, 16 (28} Februarie

La înmormântarea archiducelui 
Albrecht.

Brașovii, 15 Februarie v. 1895.

In capitala Austriei s’a desfă
șurată erî, la înmormântarea archi- 
ducelui Albrecht o pompă militară 
estraordinară. Der nu atâtă acâstă 
pompă a fostfi, care a făcută așa 
de grandiosă și imposantăacesta ce- 
remoniă funebră, prin care s’a, dată 
ultima onore învingătorului dela Cus- 
tozza, mareșalului și conducătorului 
armatei împărătesei, câtă mai multă 
participarea la ea în numără fbrte 
mare a representanțiloră domnitori- 
loră, stateloru și a armateloru din 
totă Europa.

Pe lângă prinții și trimișii țărilor 
mici a venită din Rusia uncliiulă îm
păratului Nicolae II, marele duce 
Vladimiră cu-o mare suită de repre- 
sentanțî ai armatei rusesci, între a 
cărei mareșali se număra și răposa- 
tulă archiduce, care, bucurându-se de 
simpatii la curtea rusâscă, primi 
acestă titlu de onbre. Din Italia a 
venită la înmormântare ducele de 
Aosta, ca să representeze pe unchiulă 
său, regele Italiei.

Ceea ce a dat și mai mare splen- 
dore și însemnătate maniiestației de 
doliu pentru archiducele Albrecht, 
a fostă participarea în persdnă la 
înmormântare a împăratului Wilhelm 
II alu Germaniei.

Impăratulu germană a prețuită 
multă virtuțile militare ale archidu- 
celui-mareșalu — c}ice organulă mi- 
nisteriului de esterne din Viena — 
inima lui e însuflețită pentru alianța, 
ce a încheiat’o G ermania cu Austro- 
Ungaria, elu o păzesce și o cultivă 
și cu bucuriă a salutată elă de aceea 
înflorirea și desvoltarea imposantă, 
ce-o luase oștirea austro-ungară sub 
consecventa înrîurire și conducere 
salutară a mareșalului Albrecht. Elu 
a pusă bățulă de mareșală în mâna 
învingătorului dela Custozza și l’a 
distinsă cu demnitatea de generală- 
feldmareșală, ce s’a dată eroiloră 
celoră mai mari ai Prusiei, și ’lu 

acoperi cu cele mai mari onoruri, 
cândă archiducele s’a dusă în per
sană la Berlină ca să-i mulțumâscă.

Manifestația de doliu a împă
ratului germană are der în aceste 
momente o însemnătate politică deo
sebită. Elă a voită — cum 4ice ga
zeta oficială de Viena — să dea o 
nouă probă despre raporturile in
time și amicabile dintre puternicele 
case de Habsburg și Hohenzollern 
și dintre țările loră.

Mergândă alături cu monarchulă 
nostru după coștiugulă archiducelui 
Albrecht, împăratulă Wilhelm a adusă 
totodată ună omagiu armatei împă
rătesei, ală căreia conducătoră a 
fostă răposatulă archiduce.

La o asemenea festivitate gran
diosă funebră, la care a fostă repre- 
sentată corpulă oficerescă conducă
toră ală armatei din tbtă monarchia, 
presența împăratului germană în 
fruntea unei mari suite din armata 
germană, nu putea decâtă să con- 
tribue la strîngerea legăturiloră din
tre oștirile celoră două împărății, 
ceea ce, se vede, este dorința cea 
mai viuă a împăratului Wilhelm.

Omagiulă, ce-lă aduce astfelă 
Domnitorulă Germaniei armatei aus- 
tro-ungare este însă și o manifes-, 
tațiă pentru unitatea ei și pentru 
acelă spirită militară, ce l’a culti
vată răposatulă archiduce, și care 
spirită a fostă și este atâtă de multă 
combătută în partea de dincoce a 
monarchiei. *Și din acestă punctă de 
privire are însemnătate presența lui 
Wilhelm II la înmormântarea archi
ducelui Albrecht.

Unti romani politicii italianti.
In numerulă nostru de Dumi

necă amă adusă — după făia ungu- 
râscă „Magyarorszâg" — câteva amă
nunte despre ună romană politică 
italiană scrisă de directorulu aca
demiei technice din Palermo, Gio
vanni Guidotti, sub titlulă „Ebeh. 
Numita foiă revine în n,r. său dela 
26 Februarie asupra acestei impor

tante scrieri, și nu-i prea place, că 
autorulu romanului dă o așa de 
mare importanță Româniloră peste 
totă, și că se esprimă forte favora
bilă despre noi. Credemă deci de 
interesă pentru publiculu cetitoru, a 
da următorulă scurtă resumată — 
după „Magyarorszâg“ — asupra 
părții romanului. în care d-lu Gui
dotti vorbesce de Români. Etă, ce 
4ice fratele nostru italiană:

„România este o coloniă romană, care 
a foștii fortăreța înaintată a Romei nbstre 
puternice străbune, și care fiindă sânge 
din sângele nostru, trebue să ne fiă amică 
și soră! Poporulă Româniloră a sciută să 
resiste cu vitejiă, tot-deuna, vehemenței 
atacuriloră nenumărate ale tirăniei“.

Despre BucurescI d-lă Guidotti (fi00! 
că rivalisâză cu Neopolulă, cu Roma și cu 
orî-eare orașu europână mare. Elă laudă 
forte multa însușirile poporului română și 
amintește, câtă de urbani suntă Românii.

Celă mai interesantă capitulă ală ro
manului, este acela, în care vorbesce des
pre viitorulă României.

D-lă Guidotti începe acestă capitolă 
dicendă, că în monarchia austro-ungară, 
oare este ună mosaică compusă diu cinci 
rasse de popăre (23 milione Slavi, 7’8 mi- 
lione Germani, 6 milione Maghiari, 3 mi
lione Români, 1.5 mdidne Italieni), Ma
ghiarii încetulă cu încetulă acaparâză he
gemonia, și centrulă monarchiei acuși va fi 
Budapesta, fiind-că Austria se redimă totă 
mai multă pe Maghiari. Insă autorulă crede, 
că Maghiarii nu voră fi capabili de-a re
sists, influenței, care atrage pe cei 7 mi- 
libne Germani cătră marele imperiu ger
mană ; influenței, ce-o esercită marea și pu
ternica Rusiă, asupra celoră 23 milibne 
Slavi, pe când Italienii își îndrâptă privi
rile asupra Italiei, Românii asupra Româ
niei — și astfelă Maghiarii rămână cu de
săvârșire singuri.

E mai pe susă de orl-ce îndoială, că 
gravitarea acestoră elemente de popdre că
tră frații loră de sânge, va lua proporții 
totă mai mari cu progresulu civilisatiunei. 
Prin urmare nici nu e de mirată, că față 
cu atâtea pericole, ministeriulă comună de 
esterne austro-ungară desvoltă atâta șo
văire în drâpta și în stânga.

După părerea d-lui Guidotti, decă în- 
tr’ună mare răsboiu europenă, Maghiarii 
voră să-și susțină independența, atunci 
acâsta nu se pbte altfelu, decâtă dâcă pro
vinciile germane se voră ceda Germaniei, 
părțile italiano Italiei, Ardealulă și Buco- 
viua sudică României, făcendu-se Budapesta 
ună centru pentru ună mare stată federa
tiv, în care s’ar uni Bulgari de-a drepta și de-a 
stânga Dunărei, Croații,Serbii, Polonii, Cehii, 
Moravii și Rutenii cu Maghiarii, constituindă 
astfelă ună statu Dunărână confederată. 
Căci în cele din urmă Italia își va ridioa 
pretensiunl asupra peninsulei Istria și asu
pra Dalmației, er România va pretinde pe 
față Ardâlulă. Insă nimicirea Austro-Un- 
gariei nu este consultă, fiind-că prin acesta 
s’ar asigura Slavismului o putere prepon
derentă, Rusia punândă mâna pe 2/3 părți 
a imperiului, dâcă ar isbucni răsboiulă. Cea 
mai corectă este așa-dâră ideia stateloră 
confederate.

Pentru-ca Ungaria să potă sta față 
cu atâtea pericole și să-și susțină indepen
dența, trebue ca România să devină ofor- 
tăreță de apărare contra Rușiloră, âr acesta 
numai așa se va pută, dâcă Ungaria va 
câștiga prietenia României prin cedarea 
Ardealului acesteia. Și așa pe România o 
supără răpirea Basarabiei,’, locuită de Ro
mâni și nu e mulțămită de locă cu Dobro- 
gea, când ea aspiră la Ardeală. Rolulă re
gatului română va fi același, care a fostă 
rolulă Piemontului, când elă a făcută uni
tatea italiană între Austria și Franoia....

Leopolds Ovâry câtră pressa 
italiană.

Leopold Ovary, cunoscutulu a- 
gentu alu guvernului maghiarii în 
streinătate. publică în 4iarulu italiană 
„Gazgetta di Torino11 dela 23 1. c., în 
fruntea foiei, o scrisore deschisă cătră 
pressa italiană, în care se încercă a 
combate învinuirile contra Ungariei, 
lățite — cum 4ice elu — din parte 
dacoromână și panslavă.

In susă numita scrisore Ovâry nu- 
mesce dacoromanismulă, o armă comună 
a reacțiunei și a panslavismului. Reacțiunea 
tinde intr’acolo, ca să înstrăineze de cătră 
olaltă pe Maghiari și Italieni, aceste două

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

(Reproduoerea oprită.)

Din anii 1848 49.
Memorii, de Vasilie Moldovanii.

(25) 'Urmare).
XXEU. Năvălirea lui lEatvaui în Abrud. 

BHaâ inulți prefecți români ares
tați. Versări de gange. Mrago^u 

omorîtia. EKomanii înving-ă. 
Hatvani fuge. fflortea 

lui Suteanu.

Pe când disputele s’aprinseseră la gra- 
dulă superioră, și când confusiunea era mai 
mare, începu a-se amesteca cliua cu noptea. 
In biserică se simția lipsă de luminări.

Intr’acestea întră pe ușă o servitore, făcu 
lui Iancu ună semnă, la care acesta dispăru, 
așa cjicendu neobservată. După Iancu eșiră 
frații Corcheșit și Clemente Aiudanu, er noi 
ceilalți amă mai continuată cu disputele 
înfocate, pană când vădendă, că Iancu nu 
se mai reîntdree, neodihna mi-se urcă la 
gradulă celă mai înaltă. îmi făcui locă 
pană la Buteanu, care sta în dre-care de

părtare dela mine, l’am trasă de vestmentă 
și amă eșită și noi.

Afară abia se mai cunoscea diua. 
Omenii alergau în susă și în josă stri- 
gândă: „vină Ungurii!“ Hatvani adecă 
năvăli în Abrudă in fruntea unei oștiri de 
1500 omeni și 3 tunuri. Ungurii din Abrudă, 
cam 500 de inși, înarmați se aliară cu oștea 
lui Hatvani, încependă să desarmeze pe 
toți Românii din Abrudă.

Simțindă marea primejdiă de morte, 
eu am alergată numai decâtă la cuartirulu 
lui Buteanu în scola română. Aici servi- 
torulă lui îmi spuse, că Iancu, eșindă din 
biserică, s’a urcată pe cală, a bătută în 
ferâstra lui Ivanovich (comandantă mili
tară), acesta încă s’a urcată pe cală și 4 
inși au alergată în galopă cătră Câmpeni.

— Pe cai și la Câmpeni! îmi dise 
Buteanu.

— Așteptă numai atâta, pănă îmi 
voiu aduce armele și straița cu scrisorile 
dela cuartiră, i-am răspunsă.

In fugă mare am alergată dela scolă 
cătră casele popii din Isbita, unde eram 

încuartiratu. Când am ajunsă însă în ca- 
pătulă uliței strimte, și am dată în piață, 
a trebuită se-mi modereză pașii, ca să 
nu-mi atragă prin fugă vre-unu glonță, 
căci prin piață erau mestecați cetățeni cu 
soldați, âr eu preferiam să cadă în luptă 
fățișă, decâtă pușcată din întâmplare.

Am ajunsă în pace la cuartiră, mi-am 
luată straița, pistolele, și sabia am ascuns’o 
subsuoră. Când am dată să iesu din casă, 
artileria și o mulțime de călăreți erau pos
tați în portă, și Ungurii din locă cugetai, 
că vreu se răstorne orașulă cu „eljenll-url“.

Nu era modru de a pute pătrunde cu 
armele; mă întorcă, mă urcă pe trepte în 
susă și-mi aședă armele în hornă, ceea ce 
putui face, căci cuptorulă era stricată. 
Fiindă vorba de morte, ori viață, îmi re
culegă tote puterile, iesă pe portă și, cam 
pe lângă păreți, îmi facă locă și iesă prin 
piață pănă la scolă. Mi-se păru, că am șe
zută unu secolă. In acestă timpă Buteanu 
putea fugi, der inima lui cea nobilă nu 
l’a lăsată, ci m’a așteptată.

Ne aruncarămă toți trei pe cai, îi 

strîngeamă din pinteni, der abia amă tre
cută pe lângă 5—6 case, și audirămă stri- 
gătulă Maghiariloră, cari se încuartirau pe 
acolo. Totă cu acea repeejiune ne-amă re- 
întorsă, ne-amă dată josă de pe cai și amă 
alergată la Dragoșă.

Aici facă observațiunea, că deși se 
pare cam curiosă, ca în timpă de resboiu 
inimiculă sâ potă pătrunde neobservată, 
totuși cine cunosce valea Cerniței dela 
Abrudă pănă la Vulcană, acela scie, câtă 
de rare suntă pe acolo casele și ușoră își 
pote esplica intrarea neobservată a lui 
Hatvani, cu atâtă mai vertosă, că „armis- 
tițiulă“ lui Kossuth și asigurările lui Dra
goșă, ușurară pe Români de tote grijile. 
Este adevărată, că nl-a venită scire despre 
sosirea Unguriloră, der ea a venită așa 
de târdiu, încâtu abia s’a putută folosi 
Iancu de densa, căci c’o jumătate de oră 
mai târdiu, sortea lui și a lui Ivanovich 
n’ar fi fostă mai bună, decâtă a lui Bu
teanu și a mea.

(Va urma). 
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pripone de căpetenie ale libertății (!!), pănă 
cândă panslavismul^ ațîță pe Maghiari și 
pe Români unii contra altora, de dre-oe 
aceștia ambii suntă chemați să dea peptti 
cu invasiunea slavă.

E regretabilă, că simpatiile Italieniloră 
pentru Maghiari, în urma defăimăriloră 
daco-române, s’au micșorate. „Pe noi luptă
torii vechi ai lui Garibaldi" esclamă Ovâry, 
„oarl amă luptată în sute de resbele pentru 
libertatea poporeloră, câtă de adâncă tre- 
bue să ne măhnâscă aceste triumfe ale 
reaoțiunei!“

Ovâry provdcă pe membrii pressei 
italiene, să vină în personă în Ungaria, 
pentru ca să se orienteze asupra stărei 
Româniloră din Ungaria, și să nu se lase 
a fi folosiți, ca unelte ale reacțiunei, și 
acâsta cu atâtă mai multă, de dre-ce dela 
Alpi și pănă la Carpați, Italia nu are pe 
nici unfi prietină mai bună, decâtă pe Ma
ghiari (Bravo Poldi!!)

Astielu lucră agcntulâ Ovâry în 
Italia, der sigurii de gdba. Nobilulu 
popord. italianu a ajunsă se cunoscă 
forte bine pe Maghiari, și suntemd 
firmu convinși, că nu se va lăsa a 
fi sedusă de trasele gble și de atâtea- 
ori cântate de pseudo-sirenele per
ciunate îmbrăcate în „Kalpak" și 
„ Attila".

La aniversarea de 70 ani a lui 
MileticI.

Din incidentulu aniversărei de 
70 ani a conducetorului serbescă 
Svetozar MileticI (jiarulu vienesu „Par
lamentar11 publică unu articolașu fârte 
interesantă, pe care îlă publicămu 
aci în întregimea sa:

Vinerea trecută îșl serba Svetozar 
JMiletlc't în singurătatea sa, ală 70-lea ană 
dela nascerea lui.j Și chiar și în singură
tatea acâsta l’a căutată stima și iubirea 
poporului serbescă și l’a acoperită cu "feli
citările cele mai sincere și cordiale. Cum 
să și uite Serbii pe acestă prototipă stră- 
lucitoră ală patriotismului serbescă. Mile- 
ticl este o stea de primulă rangă pe ori- 
sontulă serbescă, și chiar și din singură
tatea, unde trăesce, îi lucesce serbismului 
tinără lumina celui mai curată patriotismă 
și a iubirei de libertate.

Mergeți, Serbiloră, pe calea marelui 
vostru MileticI și vă va suride reușita fe
ricită ! Bătrâneța, trupulă și spiritulă slă
bită, nu potă înfrânge pe luptătorulă și în- 
vingătorulă erou, elă stă față pănă la ul- 
timulă seu răsuflete, chiar decă să și re
tragă din frică mii dintre conluptătorii săi. 
MileticI n’a dată nici cu ună pasă îndă- 
rătă. Nici temnițl, nici posturi de Voivodă 
nu l’au făcută să se clatiue. Numai astfelă 
de eroi, numai astfelă de oaractere potă 
conduce pe popâre la învingere.

MileticI e ună oratoră, scriitoră și or- 
ganisătoră politică talentată. Vorbirile sale 
însuflețescă, scrierile sale încuragieză, or- 
ganisațiunea sa a stricată multă dușma- 
niloră săi; elă a fostă ună bărbată des
chisă. Minciuna nu treoea peste buzele lui. 
Organulă său „Zastava* ținu susă și tare 
stegulă conducerei naționale: MileticI îlă 
ținu, stândă fără grijă și fără frică în oele 
de dintâiu rânduri. De vorbirile sale tună- 
tdre în p ari a men tul ă pestană, tremurau ti
ranii maghiari. Și pentru de-a scăpa de 
elă, s’au folosită de arma, nu neîndatinată, 
a tradărei de patriă. Domne Dumnedeule, 
dre ce nu se pâte timbra în Maghiaria, ca 
trădare de patriă! Ne potu istorisi despre 
acesta și conducătorii români. Ce însemnă în 
cașuri de acestea imunitatea unui deputată, 
oe însemnă legile fundamentale ale sta
tului !

MileticI a fostă aruncată în temniță, 
pentru ca acolo să potă cugeta asupra 
imunității și dreptății, asupra legiloră fun
damentale ale statului și asupra liberalismu
lui maghiarii. Tiranisarea lui MileticI cere 
dela Dumnedeu resbunare, și va rămână 
pentru veciă o pâtă de rușine pe maghia- 
rismă ! MileticI prin chinurile îndelungi și 
îngrozitore ale temniței, a fostă înfrântă 
trupesce și sufletesoe — acesta le-a tre

buită hieneloră — și pentru aoeea MileticI 
nu e numai martiră, mai multă, elă pentru 
Șerbi e unii sfântul

14 (26) Februarie.

Jertfă nobilă pentrn cultura română. 
O soire îmbucurătore ne vine din Selagiu. 
George Filipu, generosulă și neuitatulă ad
vocata română, oare a răposată cjMel® tre- 
cute, a dăruită, „Asociațiunei transilvane*, 
prin testamentă, suma frumosă de 20,000 
florini, âr pentru scopuri bisericesc! 4000 
florini. — Fapta acesta generosă asigură 
neuitatului Filipă recunoscință veclnică din 
partea nemului său, pentru a cărui înain
tare și cultură a jertfită o parte așa de 
însămnată din agonisela vieții sale.

— o —
Din Brașovu i-se scrie lui „Budapesti 

Hirlap* o corespondență, în care se vor- 
besce de adunarea Sașiloru și de viotoria 
morală a „Ver(jiloră“. Ce ne impârtă pe 
noi din acâstă corespondență este următo- 
rulă pasajă: „E caracteristică în lucru, că 
pe când cercurile săsescl, cari suntă în 
oomitatele dirigiate odinioră de Bânffy 
și de Bethlen Gâbor, au aprobată poli
tica deputațiloră sași, pe atăncl Sașii din 
Brașovă, guvernați cu mână blândă, au 
pornită o luptă desperată contra lui Bânffy. 
Că unde va duce acesta se pote prevede; 
e sigură și aceea, că posiția fișpanului Mau
rer e sguduită. Comitatulă lui este acela, 
în care naționalitățile unite atacă totă ce 
este ungurescă. De aici pornesce ori-ce miș
care de naționalitate; aici e cuibulu Daco- 
rcmaniștiloră; aici vină Dumineca matadorii 
principali ai Ligei valahe; cțiarele naționale 
de aici înjură flilnicu și pe față pe Maghiari; 
aici ținu adunări ascunse și pe față naționa
litățile: și tâte acestea sub mantaua poli
ticei de pace. Bânffy, care este avisată așa 
de multă la spriginulă Sașiloră, nu se va 
bucura multă de amiciția de arme a Bra- 
șoveniloră".

—o —
Stoguri confiscate. Din Reșița se scrie 

lui „Pest. LI.", că ou ocasiunea balului 
arangiată de Români în 14 1. c., sala de 
bală a fostă decorată cu stâgurl naționale 
române. Poliția de acolo confiscă trei Z'l0 
mai târdiu stogurile și le duse la fisolgă- 
birăiată, care apoi le-a predată judecătoriei 
cercuale din Bocșa. Ce voră mai face „pa- 
trioții" maghiari și dintr’asta? Dor voră 
intenta procesă oeloru, cari au luată parte 
la bală?

—o—
Generalulii Poenarfi la Majestatea 

Sa. După o telegramă a „Agenției Ro
mâne", d. generală Poenaru, miuistrulă ro
mână de râsboiu, care s’a dusă să represinte 
pe M. S. Regele Carolă la înmormântarea 
archiducelui Albrecht, a fostă primită alal- 
tăerl în audiență privată de cătră M. S. 
monarchulă nostru.

— o —
Cărți școlare pentru ținuturile lo

cuite de naționalități. Reuniunea școlară 
centrală a profesoriloră dela scdlele medii 
din Budapesta a adresată o rugare cătră 
miuistrulă de culte și instrucțiune publică, 
în care cere, oa pentru scâlele medii ale 
naționalitățiloră să se compună manuale 
de limba maghiară deosebite. Acâsta se 
motivâză prin împrejurarea, că manualele 
de atjl, cari se folosescu în soolele medii, 
suntă pre grele pentru elevii gimnasiiloră 
oonfesionale, deorece cei mai mulțl nu în- 
țelegă limba maghiară în stilă mai mare și 
mai adâncă. Afară de acâsta mulțl școlari 
nu au banii necesari pentru procurarea de 
manuale scumpe, și profesorii suntă forte 
îngreunați la propunere din manuale, pe 
oarl cei mai mulțl elevi nu le pricepă. — 
Scopulă acestei rugărl este evidentă. Das
călii unguri vrâu, ca maghiarisarea să pro
greseze mai repede și mai ușoră. Se mai 
cjioă apoi cineva, că n’au „durere11 Maghiarii 
de bietele naționalități?

—o—
Despre cele done proiecte de lege 

politice-bisericescl, organulă olericală-ca- 
tolică din Alba-regală, „Fejermegyei Naplo“ 

scrie următorele: „Decă tote au să se în
tâmple pe cum plănuesce guvernulă și 
după cum au anunțată foile maghiare ofi- 
ciose, atunci camera magnațiloră încă pe la 
începutulă sâptâmânei viitore din nou va 
ave înaintea sa proieotele despre libera 
esereiare a religiunei și despre recepțiunea 
ovreiloră, cari încă în tomna trecută au 
fostă odată respinse din partea magnați- 
loră. Pertractările, ce ministrulă-presidentă 
Bânffy le-a avută cu câțl-va magnați din 
oposițiă, în ceea ce privesce mai alesă ne- 
confesionalitatea, n’au avută nici ună re- 
sultată, și ast-felă amintitele proiecte, după 
totă probabilitatea, din nou voră avd se fiă 
respinse. Oposițiă în politica bisericâscă a 
casei magnațiloră îșl are neschimbată punc- 
tulă său de vedere: se luptă pentru prin
cipii, âr nu pentru vorbe gâle și pentru 
ast-felă de modificări, cari ar lăsa neatinsă 
esența numiteloră proieote. In ceea ce pri
vesce acum pertractarea acestoră proieote, 
trebue să ceremă. ca mai întâiu proiectulă 
despre libera esereiare a religiunei să se 
pună în desbatere, pentru-că numai acesta 
va limpedi situațiunea. Presupunendă, dâr 
neadmițendă, că acestă proiectă ar avâ să 
fiă votată, atunci recepțiunea nu mai pdte 
forma obiectă de diseuțiune, ci devine sim
plu de prisosă. In proiectulă despre libera 
esereiare a religiunei se cuprinde deja tre
cerea, pre cum totă în acestă proiectă se 
cuprinde și cu privire la Ovrei atâtă edu- 
cațiunea religiosă a copiiloră, câtă și tre- 
oerea. Va să cjică, totă ceea ce aflămă în 
numitulă proiectă cu privire la Ovrei, se 
espune înc’odată separată și în proiectulă 
de recepțiune. Prin urmare to tulă depinde 
dela votarea asupra primului proiectă".

— o—
Fracțiunea Ini Justli, care s’a desbi- 

nată de cătră cea a lui Ugron-Polonyi, s’a 
constituită sub numirea de „partida inde
pendentă și dela 48“. Foile ungurescl spună, 
că ei ’i se va alătura și fracțiunea-Eotvos, 
și că îndată după reîntoreerea sa din Nea- 
pol, Francisoă Kossuth va păși înaintea 
opiniei publice cu ună manifestă-programă. 
Se chee, că numârulă acestei partide raliate 
cu fracțiunea Eotvos va fi de 52, adecă 
majoritatea.

Afacerea șicanelor!! poștale,
în Senistiihî KamArsu.

Interpelarea d-lui V. A. Urechiă clesvoltată în 
ședința dela 28 Ianuarie v. 189b.

Interpelarea mea, <j’se d Ureohiă, 
nu are nici ună scopă dușmănescă, ci e 
numai o deșteptare, o tragere de clopotă 
de alarmă, ca să audă cei, cari ne guver- 
nâză, pentru a-se gândi, ce se face cu 
corespondența nostră poștală, prin care ne 
punemă în relațiuni cu lumea și cu frații 
noștri de peste munți.

Afirmă, că reciprocitatea cu privire la 
respectarea convențiuniloră telegrafo-pos- 
tale nu e deplină din partea Ungariei. 
Pe căi arbitrare guvernulă dela Budapesta 
a călcată și nesocotită convențiile interna
ționale. Nu numai telegramele nu potă 
transita pe teritoriulîi Ungariei, dâeă tex- 
tulă lor nu convine șovinismului oelui mai 
ignorantă mică impiegată dela birourile 
telegrafice ungurescl, dâr nici colete poș
tale închise nu mai putemă trimite cu 
siguranță fiă pentru Ungaria, fiă pentru 
transită. Și când e vorba de corespondența 
poștală închisă, nu numai secretulă scriso- 
riloră este violată, dâr nicl'măcară așa vio
late, scrisorile n’ajungă la adresele loră.

Ga ilustrare spune, că o telegramă, 
în care corespondentula cerea să ’i se re
serve ună numără de șunci, a fostă secues
trată, cjicendă, că are cheiă, că șuncile în- 
semnâză o combiuațiune neamică statului 
ungară. Ei, cândă e vorba de șunci se 
pune în periculă statulă ungara. (Ilaritate).

Citeză apoi art. 4 și 16 din conven- 
țiunea poștală internațională, revisuită la 
Viena în 1891, și dice, că în contra dispo- 
sițiiloră clare a acestora articole, guvernulă 
ungară a secuestrată în numărdse rânduri 
colete poștale și colete espediate cu calea 
ferată, și nu numai, că nu li-a acordată 
transitulă, dâr le-a secuestrată definitivă.

AcestorO colete secuostrate li- s’a re- 

servată o sârte neprevăzuta, s’au dată în. 
judecată (mare ilaritate), și judecătorii le-au 
condamnată nu numai la confiscare, der la 
ardere, ca sub inchisițiă, autodafe în o piață 
publică (Murmure). Vorbitorulă însu-șl a 
trimisă ună coletă cu cărți italienescl 
pentru Italia; acelă coletă s’a arsă în 
piața publică, bine înțelesă, afară de esem- 
plarele, cari s’or fi secuestrată din curio- 
sitate, chiar de judecătorii condamnatorl, 
pe sâma loră.

Dâr și mai gravă, decâtă afacerea co- 
letelorO, este aceea, a nerespectului, a vio- 
lărei seoretului corespondenței private.

Art. 2 din convențiunea telegrafică și 
poștală internațională din Parisă ,elice: 
„Guvernele contractante, se îndatorâză a 
lua tote disposițiunile necesare pentru a 
asigura secretulă corespondențeloră și buna 
loră espediare".

Art. 7 reservă stateloră contractante 
„facultatea de-a opri transmiterea unei te
legrame periculose pentru siguranța statului, 
sâu care ar fi contrare legiloră țârei, ordinei 
publioe, sâu buneloră moravuri".

In cari din aceste categorii pune-vomă 
telegrama cu șuncile? Dâr și acestă reservă 
nu se referă la transitulă telegrameloră, 
ci numai la espediarea loră în interiorulă 
statului.

Der las3 telegramele. Să mi-se arate 
însă ună singură articolă, în care se auto- 
risâză violarea secretului epistolară, ori în 
care se autorisâză nepredarea scrisoriloră 
închise la adresa loră? Etă tocmai ce se 
petrece de mai multa timpă în vecina țâră.

Asâră primii o scrisore de la minis- 
trulă actuală de justiția din Fraucia, D. 
Trarieux, răspundendu la o salutare a nos- 
tră, a acelora cari, ca și mulțl dintre 
D-vostră, faceți parte din „Conferința in
terparlamentară pentru pace". D. Trarieux, 
miuistrulă unui mare Stată, îmi scrie: „avani 
tout, justice*.

întrebă, după care justiție se oprescu 
corespondențele, pe cari ie trimitemă peste 
munți și se violâză secretulă loru ?

Suntemă departe de definițiunea, ce 
Voltaire da poștei. ’Ml place să facă pu
țină literatură, când sunt față cu ună 
domnfi ministru în adevâră literată, D. Al. 
Lahovari.

Voltaire cjicea, că poșta este : „legă
tura tuturora afaceriloru, a tuturora nego- 
eiațiuniloră, absenții devină prin ea presențl, 
ea este consolațiunea vieții".

AstădI, în Ungaria, cu guvernulă pre
tinsă liberală, nu mai pote ave cine-va 
afaceri cu nimeni, nu mai potă exista reia- 
țiunl comerciale, industriale; nu mai poți 
vorbi cu ună absentă iubită ală tău, nu 
mai poți consola pe ună amărîtă, de câtă 
cu soirea, cu învoirea guvernului ungurescă, 
și în măsura, ce lui îi convine!.... (Bravo).

Ne-amă întorsă la timpurile de cari 
vorbea Montesquieu, timpuri în cari posta 
nu era pentru trebuințele comeroiului, in
dustriei, a relațiuniloră de tâtă natura, ci 
mijlocuiă, ca guvernulă si cunoscă tote scri
sorile supușiloră sei, sub pretextă, de a se 
apăra contra conspiratoriloră de statu.

E multă mai râu astăzi în Ungaria, 
decâtă pe timpulă, pe care’lă înfierâză Mon
tesquieu, totă mai era pe vremea aceea 
ore-care pudore ; nu se viola secretulă epis
tolară, mărturisindă, că s’a violată. Era sis- 
temulă cunoscuta sub semnele de „cabine- 
tulii negru*, unde pe furișă se deschideau 
plicurile, se citea scrisorea, se punea apoi 
la locă în plică, și' se da la adresă, după 
ce se luau informațiunile dorite.

AstădI Ungaria a făcută progrese; 
miuistrulă poșteloră, D-lă Lukâts Bela, sub 
pretextă de a-șl apâra statulă contra nu 
sciu căroră fantastice conspirațiunl, nu mai 
are nevoiă de „cabinetulă negru" ; nici mă- 
cară justiția n’a pus’o la serviciulă birou- 
riloră poștale, ci o administrația, durerosă, 
docilă din punctă de vedere ală arbitraru
lui. Oăpitanulă, prefectulă, polițaiulă vine 
la biroulă poștală și se ocupă de fiă-care 
scrisâre, ce sosesce din România. Săracii 
împiegațl unguri! Trebue să le mărescă 
lâfa, căci au multă trâbă!

S’a supărată rău Ungaria, că amă acu- 
sat’o în lucrările nostre și în pressa străină 
de făptuirile ei față cu Bomânii de peste 
munți. Dâr nu-i va fi lesne nici acum, sâ 
se spele de oprobriulă, ce va acoperi în
c’odată cavalerismulu și așa disulă libera- 
lismă ală acestui stată, prin asemeni pro- 
cederl poștale. (Voci: așa este!)
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Arată apoi cum procedeză guvernulă 
ungarii pentru a viola secretulu scrisoriloră 
bmeniloră celoră mai liniștiți. Arată cu- 
prinsulă ounoscutei ordinațiunl a fostului 
ministru Lukats Bela. Citâză casulii cu 
Dr. Vuia, căruia ’i s’a inhibată la Aradă o 
scrisore sosită dela ună clientă ală său, 
archimandritulă dela Bușteni. Oitesce cita- 
țiunea, ce a primit’o Dr. Tripon la Bis
triță, în care e provocată să se presenteze 
la poștă, ca să primescă o epistolă reco
mandată dela PitescI (dela ună clientă ală 
său) și se adauge: „Te facă atentă, că decă 
nu te vei presenta la timpulă hotărîtă, 
epistola se va întorce la loculă predării, 
ca neînmânabilă“.

Cu asemeni proeederl arbitrare s’au 
vătămată și se voră vătăma totă mai multă 
interesele materiale de totă feliulă ale oe- 
loră din România. Este der datoria guver
nului ca să se pună capătă acestei barbarii 
— nu mă sfiescă a-o numi așa, că așa 
este.

Apoi nu numai sorisorile nu mai ajungă 
la destinația loră, der cunoscă cașuri când 
nici chiar mandatele poștale nu maimergă 
la adresele loru. — Citeză aici numai ună 
casă, în care s’au trimisă 500 Lei unui 
Pompeiu Marcu cu mandată poștală la Bu
dapesta, catulă 4-lea, Kalaputza (ilaritate) 
Nr. 20. Acesta n’a primită banii, cari au 
fostă predațl unei persons, care în locă de 
Pompeiu Marcu, a subscrisă Maria Pompao.

N’așI voi să înegrescă administrația 
unei țări vecine; nu facă anume casă din 
mandatele neajunse la destinațiă, der nici 
voiu, ca Ungurii să torne o barilă. de cer- 
nălă asupra convențiuniloră poștale, cari 
să nu mai fiă respectate. Speră, oă guver- 
nulu ungurescă va reveni asupra circularei 
necalificabile a fostului ministru Bela Lukats. 
Notați, că omulă, care este chiămată la 
postă este prevestită, că de nu va veni 
esactă la ora cutare, nu se va mai pută 
întâlni cu scrisărea. In puterea cărui arti- 
culă din convențiunile poștale s’au inven
tată aceste termene de retragere a scriso
riloră? VădurățI cum Dr. Triponă n’a pu
tută îndeplini misiunea sa de advocată, și 
comerciantului din Pitești ’i s’au cășunată 
pagube.

Lasă o sumă de cașuri, cari ar ilustra 
interpelarea, și voiu se rogă pe guvernulă 
nostru, de a lumina și convinge direcțiunea 
poștală de pesta munți, că cetățenii Româ
niei suntă jigniți într’ună dreptă, ce le e 
garantată de constituția țării și de con
vențiunile poștale, când nu mai potă tri
mite dincolo de munți, cu siguranță, oă 
voră ajunge scrisorile și pachetele poștale, 
fără ca conținutul ă loră să fiă cunoscută 
publicului întregă ungurescă, cu marea vă
tămare a intereseloră comerciale și cu mare 
jicnire a adresanțiloră, cărora li-se deschidă 
scrisorile trimise din țeră. Ințelegemă apli
carea de regulamente la corespondența 
osendițiloră în temnițe, dâr ore Ungaria 
întregă este o temniță universală? (Apla- 
use), că nu se mai pote coresponda cu cei 
din Ungaria fără controlulă guvernului său. 
(Aplause).

Esistă în convențiunea poștală ună 
singură casă, când scrisorile potă fi îna
poiate, cu respectarea secretului loră. Art. 
16 alin. 5 dice, că numai acele corespon
dențe nu se distribue pe teritorulă unui 
stată „cari conțină, într’unu modă visibilil, 
inscripțiuni, desemnuri etc.44 Bine, să se 
oprescă la birourile poștale o scrisore, care 
ar arăta în modă visibilă — ce sciu eu? 
pe liberalulă d. Wekerle spenzurândă Ro
mânii, Sașii — ori ce sciu eu ce caricatură, 
din momentă ce aceste suntă visibile. Potă 
să le oprescă, căci așa cjice convențiunea 
dela 1891; der atâtă și nimicu mai multă ! 
Cu ce dreptă der, se procedeză în Ungaria 
la violarea secretului corespondenței ga
rantată ?!...

Se prevede în art. 23 ală conven- 
țiunei hotărîtă oă în cas de conflicte avemă 
dreptulă să apelămă la judecarea arbitriloră 
din uniunea poștală. Și aci nu mi-se va 
spune, că nu putemă interveni. Ei bine, 
guvernulă, dâcă nu va fi ascultată amical- 
minte asupra reclamațiuniloră ce este da
toră să facă în urma interpelării mele, va 

fi datoră să facă apelă la arbitrii prevă- 
(juți de convențiune, ca să impună guver
nului țării vecine reintrarea în convențiune.

Este timpulă și loculă, d-loră, ca să 
vă atrag atenția și asupra unui altă punctă : 
asupra procedimentului guvernului ungu
rescă în privința organeloru nostre de pu
blicitate. Cari suntă, rogu-vă, actualmente 
jurnalele române, cari străbată dincolo de 
munți? Nici chiar gazetele oficiose ale gu
vernului nostru nu mai străbată a<ll din
colo. îmi aducă aminte unu faptă petre
cută, — eram tînără pe atunci și lucrulă 
m’a impresionată, — e ună faptă petrecută 
sub domnia lui Cuza-Vodă. Ungaria a îm- 
pedecată intrarea în Ardelu a Olarului 
„Românulu11, Costache Roseiti în o bună 
dimineță se duce la Cuza-Vodă, care pe 
timpulă acela abia fusese recunoscută de 
Domnă ală Principatelor- Unite — nu era, 
deci, nici Domnă ală României. Oostache 
Rosetti îi dise: „Măria Ta, jurnalele nâs- 
tre cele 2—3, ce avemă în BucurescI și 
lași nu mai trecă-peste graniță, pe când 
ceie din Ungaria vină cu duiumulă, ou 
maldările“.

AtuucI Cuza-Vodă chiemâ îndată pe 
Liebricht, pe atunci directorulă poștei oră 
și telegrafeloră, și-i ordona să aplice Un
gariei peiâpsa talionului, se împedece in
trarea în țâra nostră a diareloră ungurescl, 
atâtă timpă pănă când și gazeteloră nostre 
li-se voră lăsa liberă trecere peste hotare 
în Ungaria. Așa se făcu și pănă în câteva 
tjile „Românului și alte foi fură admise în 
Ungaria. Așa se petreceau lucrurile pe tim
pulă când unui Domnă ală țârei i-se de- 
nega pănă și dreptulă de a-se numi Domnu 
alu României. Acum, când trăimă în alte 
timpuri, pentru numele lui Dumnedeu, mă- 
cară gazetele guvernului nostru de adl, să 
nu potă pătrunde fără nici o pedeoă în 
Transilvania și în celelalte provincii un
guresc! ?

ț)ice apoi, că în fiă-care di vină peste 
frontieră diarele ungurescl, pline cu insulte 
pentru Țeră, și chiar pentru tronă, și că 
aoeste infame acusărl și batjocuri cetite 
în țâră de mulțimea de Unguri, potă să 
devină perioulâse.

Ei bine, d-loră, aci nu păte fi de altă- 
ceva vorba, decâtă a lucra românesce, și de 
acestă indemnă în adevăru nu aveți nevoe, 
fiind-că e certă, că și D-vostră hrăniți ace
leași sentimente, ca orl-ce bună Română. 
De e așa, atunci veți dice, ca și Cuza: să 
se aplice foiloră ungurescl măsuri prohibi- 
tore, cu cari Ungaria a întâmpinată pe' 
cele românescl dela noi. De ce se temă 
guvernanții dela Budapesta de câte-va deci 
de jurnale române, cari ară trece și ară fi 
cetite în Ungaria? Cine ar fi atâtă de naivă, 
care să afirme, că ună diară, indiferentă, 
care din România liberă, din BucurescI, 
ori din vre-o altă localitate, ar putâ răs
turna, nu guvernulă, dâr întregă regatulu 
S tului Ștefană!

Ei, se sciu, d-loră, vinovațî greu că- 
tră nâmulă românescă de dincolo, și de 
aceea se temă se nu fie deșteptați Ro
mânii prin publicitate. (Aplause)....

Avemă ună altă vecină putinte, Rusia, 
la care unulă din d-nii miniștri mă tot tri- 
mite’adesea să reclamă o provincie. Ei bine, 
barem! cu puternica Rusie, scimă „ow nous 
en sommesa.

In Rusia scimă, ce avemă de făcută; 
scimă, că scrisorile nostre mergă sigură, 
totdâuna sigură, că nu suntu violate se
cretele scrisoriloră nostre. Scimă erășl, că 
telegramele, cari nu convină, se secvestreză. 
Scimă de asemenea, că mandatele poștale 
mergă în siguranță. Scimă, că, dâcă nu pu- 
temu trece pachete de cărți, decă nu pu
temă trece jurnale, avemă însă mijloculă 
de a-le trece. Nu avemă decâtă a-le su
pune la censură prealabilă, — nu alergămu 
la mijloculă de contrabandă, la care ună 
amică ală meu de pe acele bănci avea ae- 
rulă a mă trimite. In Ungaria cea pretinsă 
cultă, — nu ești totă asemenea sigură, care 
carte, care jurnală potă fi acolo admise? 
Starea acesta de lucruri este în adevără 
netolerabilă....

D. St. Borănescu: Este liberală.
D. V. A. Urechiă: Liberalii de acolo. 

Eu nu sciu cum voră fi în viitoră liberalii 
noștri, der sciu, că altă-dată ei au asigu
rată comunioațiunea nostră telegrafo-poștaiă,

D-lă Urechiă încheiă interpelarea sa 
rugândă pe d-lă ministru de esterne, în in- 
teresulă comeroiului, ală industriei, ală re- 
lațiuniloră de tbtăjnatura'și în marginea con
vențiuniloră poștale, să bine-voiâscă a inter
veni, ca să se dea la o parte barbara 
circulară a lui Lukats. (Aplause.)

Dare de semă și mulțămită pubiică.
Lipova, 12 (24) Faur 1895.

Cu ocasiunea petrecerei de dansă 
arangiată de femeile române din Lipova,

în favorulă copiiloră săraci dela scolele ro
mâne din locă, la 8 (20) Ianuarie c. — au 
binevoită a contribui cu oferte marini- 
mâse următorii:

II. Sa d-lă Dr. Iosifă Gall, G. Fau- 
reanu (Turnu-Severină) câte 10 fl. Th. D. 
Speranția (BucurescI) 10 .volume din opulă 
său, Omeră întinerită, în preță de 10 fi. 
D-na Aurora Perlea (Brăila), M. Moisescu 
(BucurescI), câte 20 franci = 9 fi. 86 or. 
II. Sa d-lă Zeno Mocioni, Rvds. d-nă 
Vasilie Beleșă, — câte 5 fi., Rvds. d-nă 
Dr. Traiană Puticiu, Emanuilă Ungureanu, 
Ioană Suciu, (B. Camloșă). Vasilie Dehe- 
leanu, D-na Cornelia Sala, câte 3 fi., 
Ioană Oiuciu (Galați) 5 franci — 2 fi. 46 
oruoerî.

D-na Iacabfii, Laurențiu Maximiliană 
(Brașovă), Melentie Suoiu, Iuliană Puticiu, 
Valerie Malesiu, Vasilie Bugoiu, Dr. Wal- 
tier câte 2 fi.

D-na Barbara Antonescu (Aradă), Dr. 
Liviu Marcu (Lugoșă), Nicolae Garoiu 
(ZernescI), I. Beleșă (Odvoșă), George Tra- 
ilă, Ecaterina Deutsch, Dr. Onou (Aradă), 
văd. Ema Girndt, Iancu Maximiliană, Ioană 
Fogorași, Iosifă Daliciu, Ștefană Mihailo- 
viciu, Laurențiu Barzu, N. Tisch, Aurelă 
Micu, Pavelă Rotariu — câte 1 fi. La 
olaltă 108 fi. 18 cr. v. a.

SuprasolvirI la cassă: Voicu Hamsea, 
Kishalmy Ferencz, Ioană Crișană, Vanay 
Gustav., Ecat D-na Scala, d-na David P. Si
mon, câte 3 fl. Dr. Ioană Suciu (Aradă) 
2 fl., Bughi Balint, Zach Iosef, Fogorasy 
Balint, Alexandru Ciugudeanu, Lazar Ernb, 
Tolek Bela, Popă Lemeny Gavrilă, Teo
doră Cosma, Iosifă Sârbă, Dr. Severă 
Bocșană, Dr. G. Popescu, Isidoră George- 
viciu, Cornelă Iorgoviciu, Klep Miklos, 
Benko Pal, Konopan N. Fabrițiu Manuilă, 
Nicolae Lungu, Svarz Armin, Partenie 
Popoviciu, câte 1 fl. Blasiu Neagu, Bruner 
Rosa, N. N., Grunzveig Miklosi, Pavelă 
Felnecană, câte 50 cr. La-olaltă 42 fl. 50 
cr. v. a.

In taxe de intrare s’au incassată 173 
fl. De totă s’au încassată la cassă 215 fl. 
50 cr. v. a., la carl adaugându-se ofertele 

' marinimâse, dau ună venită brută de323 
fl. 68 cr., din cari detrăgendu-se spesele de 
78 fl. 97 cr., resultă ună venită curată de 
244 fl. 71 cr. v. a.

Dreptă aceea, comitetulă arangiatoră 
ală femeiloră române, îșî împlinesce o prea 
plăcută datorință, când și pe acestă cale 
esprimă cea mai căldurosă mulțumită tutu- 
roră aceloru P. T. Domni și Domne, cari 
au contribuită atâtă prin participare câtă 
și prin oferte și suprasolvirl la succesulă 
satisfăcătoru alu susă numitei petreceri.

Pentru Comitetă:
Ecaterina Scala, Elena V. Hamsea,

presidentă. oassieră.Sein telegrafice.
Viena, 27 Februarie. Majestatea 

Sa adresă, o scrisore-ordinii cătră 
generalulii de cavaleria Piret, în care, 
pentru de-a dovedi raportulu nobilii 
față cu archiducele Albrecht, dispune, 
ca regimentulti 9 de dragonî, aid 
cărui proprietaru-colonelu este Piret, 
se porte pentru tot-deuna numele 
iui Albrecht. Piret fu decorată cu 
marea cruce a ordinului S. Ștefană.

Viena, 27 Februarie. Imormentarea 
archiducelui Albri cht a decursă con
formii ceremonialului. împăratule 
Germaniei Wilhelm merse alăturea cu 
MonarchulQ nostru schimbându din 
când în când câte unu cuventu unulă 
cu altulu. O conglomerară atâtu de 
mare de omeni, ca ieri, încă nu s’a 
vecțutu în Viena. Numerulu priviton- 
loru se taxeză la 400.000. ImbulȚela 
era câte într’unh loch atâtu de mare, 
încâtu erau în pericolil viețile bme- 
nilorO.

Sera la 6 bre se dădu la Ma
jestatea Sa unu dineu familiarii, la 
care luară parte: împeratulu ger
mană și toți representanții potenta- 
țilorfi țeriloru streine.

Imperatulti Wilhelm făcu visite 
archiducilorfi și prinților^ străini apoi 
făcu dup’amăȚl o visită de mai multe 
ore la contele Kâlnoky. Wilhelm plăcă 
astă săra cătră Berlin.

Viena, 27 Februarie. Ministrulu- 
președinte Bănffy conferă ÎDainte de 
amecji cu ministrulu comunu de 
finance, Kdllay și plecă, împreună cu 
ceilalți miniștrii, sera spre Buda
pesta.

Literatură»
Raporturi economice ale legațiuni- 

loru și consulateloru României. Seria XI 
Noemvre 1894. Buouresol. Imprimeria sta
tului — Acestă seriă din colecțiunea ra- 
porteloră economice a fostă publicată de 
curândă de cătră departamentulă afaceri- 
loru comerciale și consulare ală ministeru
lui de esterne. Ea conține raporte eoono- 
n ice si comerciale forte interesante și in- 
stuctive dela agenția din Sofia și dela con
sulatele din: Amsterdam, Anvers, Stockholm, 
Wurttemberg, și statele Hohenzollern, 
Berlină, Scheveningen, Brema, Breslau, 
Veneția, Neapolă, Barcelona, Hamburg, 
Lipsea, Helsingfors, Ostende, Petersburgii, 
Paris, Christiania, Kcppenhaga, Gothenburg 
(Svedia) și Rusciucă. — Se află în deposită 
la librăria Socecă & Comp. Calea Victo
riei 7. Pretulă 7 Lei.

*
Scimă, că Institutulă de editură Ralian 

și Ignatu Samitca din Craiova a luată pe 
la începutulă acestui ană hotărîrea de-a 
edita o publioațiune periodică sub titlulă : 
„Biblioteca de popularisare pentru litera
tură, știință și artău, a căreia memire 
este de-a face cunoscută publicului ro
mână cele mai de valdre scrieri literare, 
sciințifice și artistice ale tuturoră popore- 
loră culte. Primele două volume apărute, 
pe oarl le-amă anunțată la timpulă său, 
suntă: Iubita, romană de Traiană Deme- 
trescu, și Glume și Povești poporale, de 
Dumitru Stăncescu. Aoum au apărută alte 
dâuă volume, dintre cari unulă conține o 
colecțiune de vre-o 17 novele, întitulate 
„Fiă-care la rendulu seu", a oăroră autoră 
este cunoscuta nostră soriitore Sofia Nădejde. 
Form. 8° de 240 pag., hărtiă fină și țipară 
curată. Costă ună esemplaru 2 lei. — Ce- 
lălăită volumă conține o colecțiă de Nove
le siberiene, de Vladimiră Kocolenlto, tra
duse în românesce de 1. Hussară. Form, 
8° de 105 pag. Prețuia numai 30 bani 
(15 cr.). In aceeași colecțiune voră apăre 
în curândă : Din anii tineri, poesii de Vir- 
gilă N. Cișmară și Realiste, poesii de Dum. 
Teleoră.

NECROLOG!?. Inconsolabilii: .Sevas- 
tia, ca soțiă; Eugenia, Elena, Gabrielă, 
Maria, Aurelă, Clara, Ionelă, Margareta și 
Traiană, ca copil; Ioană Russu Abrudea- 
nulă, ca ginere; căpitană Tereozescu și 
Sevastia Tereozesou, ca oumnată și cum
nată, au adânca durere a vă face cunos
cută perderea, ce au suferită în persona so
țului, tatălui, socrului și cumnatului loră 
Gabrielu Andreiașu, funcționară superioră 
la Direcția generală a poșteloră și telegra
feloră, cavaleră ală ordinului „Oorâna Ro
mâniei14, încetată din vieță în cjiua de 12 
Februarie v. c. ora 7.40 min. dimineță, în 
etate de 58 ani. înmormântarea s’a făcută 
Marți, 14 Februarie, în cimitirulu Co- 
lentina.

București, Februarie 1895.DIVERSE.
0 pasere din Norvegia în Ungaria. Erna 

grea și lungă a mânată o pasere din părțile 
nordice europene în Ungaria de Sudă. E 
ună esemplară din așa numitele „Bombicilla 
garrulla“, cari trăescă în Norvegia, Dane- 
marka și Germania de Nordă. pilele tre- 
cuie a fostă prinsă de copii; bătrânii pre- 
vestescă din acestă casă o ernă lungă.

Proprietarii: Dr*. EftS&areșiansr.
ReMoră rcsponsaljlltt: Gregoriu KSaâorâ.
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CesB’sasSffi psețee
Din 26 Februarie 1895.

Bunonote rom. Cump. 9.74 Vend, 9.77
Argint român. Cump. 9.70 Vend. —.—
Napoleomd’ori Cump. 9.77 Vend.
SaibenI Cump, 5.85 Vend. 5.90
Huble russscl Cump. 132.— Vend. —.—
'sferei germane Cump. 60.20 Vend. —.—
8oris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
hire turoesol Cump, 11.15 Vend.

Nr. 4327-1895.
szb.

Pentru întregirea postului de 
medicii ală comunelor!! din cerculu 
Branului devenitu vacantă prin di- 
misionare, se scrie concursă cu ur- 
mătdrele emoluments:

1) Salariu anualii de 600 fi. v. a.
2) Pausialu de călătorie anuală 

■le 200 £L. v.
3) Cuartiru naturală în edificiul!! 

ceutialu alu comuneloru Brănene.
4) Șese (6) stănjin! de lemne 

i.l e focă.
5) Pentru fie»care visită dela pa- 

cienț! ună minimum fi de 50 cr., eră 
în locuința pacientului afară de vec- 
î.ură, pentru fie care jumătate cți ună 
minimum!! de 1 fi., și pentru fiiua 
îritregă 2 fi. v. a., eră săracii pe ju- 
mătete ă conto comunei respective.

6) Pentru misiunile administra
tive seu judecătoresc! diurnele pre
scrise.

7) Până uu esistă în Branfi apo- 
tliecă formala, mediculu va întreți
nea apothecă de casa.

8) A vends a conducă cura cli
matică, din acesta încă va avea ve
nitele amesuratu activitațâei sale.

Concursele instruate cu docu
mentele de lipsă au să se trimită la 
Pretura din Branîî (p. u. Târcsvăr) 
până la 20 Martie a. o.

Concurenții vor!! dovedi că po- 
ședil perfectă limba româuă.

ț)iua de alegere se defige pe 
26 Martie a. c. st. u. în localulu ofi
ciului pretorialu în Branu.

Brană, în 10 Februarie 1895.
D. Benedek,
pr o o pretore.

Hr. 14457—1894.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulu asigurărei lucrări- 

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

Se învită deci oferenții, de a-ș! 
așterne celu multă până în 7 Martie 
a. c. 12 bre la prân$u primăriului, 
seu locțiitoriului seu, ofertele scrip- 
turistice, sigilate, provecțute cu tim
bru de 50 cr. și cu unu vadiu de 
10% din suma anuală oferată, ob- 
servându-se, că după 12 6re a amin
titei cple nu se mai primesce nici 
ună ofertă.

Ofertele se potă oferi asupra 
tuturoru lucrăriloru de curățire în 
întregulii orașu, seu asupra singura
ticeloru părți ale orașului, și anume: 
Cetate, Scheiu, Brașovulu vechiu, 
Blumena.

Pe cuverta ofertului este a se 
arăta, că asupra căroru lucrări se 
estinde ofertulu; în ofertă 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 fliua 
pertractare! 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 Magistratuîu orășenescu.

Ds pharmaciae Carol Schuster, 
fldmill do Mnil ce^ ma* P^cu^ mirosi! de bradti, curăță aerul!! din odaie 
Uliuill du llUii, și întăresce organele de respirațiune, celu mai alinătoru 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiilor!!.
QirPllll QÎ TiQQtîllP lip KTnil °^eră escelent6 serviții pentru tuse, pentru 

Ui pliULlllu Uu iiull, regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 
ganelorii de respirațiune.

Lanolin Grme, cel mai bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

QepoulO generalii la farmacia în Tergulă grâului. "SM 
592,9-14

E. Mansberger 
ceasornicar

Brașovu, strada Porii Nr. 32.
Recomandă deposltlllu seu bine asor

tată de ceasornice de buzunar din Hel
vetia, precumu și tote felurile de ceasornice 
de părete, pandule, ceasornice o 
deșteptâtore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală, 

Reparaturi 

se efectueză consciințios, prompt și ieftin.
Nr. 603 10—12.

Cu.

$
0
0

foi 
de

Insciințare^
I)-nii membriii ai societății de împrumută 

și păstrare
„AURORA" 

suntu invitați a participa la 
adunarea generală a XXI-a, 

care va ave locă Duminecă în 24 
Martie 1895 la 10 âre a. m. în sala 
școlei fondaționale populare supe- 
riore din Năseudu.

Pentru casulu, cându acâstă adu
nare nus’ar pute ține din lipsa 
voturiloru recerute, prin acesta se con- 
■vocă tot-odată a doua adunare, care va 
ave tocă în 7 Aprilie 1895 la ora șillo- 
culu fixații, în care voru aduce hotă- 
rirî valabile membrii presenți.

O rdinea dalei:
1) Raportulu direcțiunei și al 

comisiunei censurătore.
2) Statoiirea bilanțului pe anul 

1894, distribuirea profitului și darea 
absolutoriului pentru anulă de ges
tiune espiratu.

3) Alegerea aloră doi membrii 
în consiliulu administrativă.

4) Alegerea comisiunei censură- 
tdre.

5) Propunerile consiliului admi
nistrativă și eventuală alte propu
neri Insinuate în sensulu statuteloru.

Năseud, 23 Februarie 1895.
DIRECȚIUNEA.

Nr. 1490 — 1895.

PUBL1CAȚIUNE 
B,e£eri$OM,e Sa îneassarea. compe* 

tânțeloim dupft apa.
Aprobându-se prin ordinațiunea 

înaltului ministeriu de Interne din 
23 Ianuarie a. c. Nr. 1763/1II b. dis- 
posițiunile ulteribre la statutulu pen
tru apă, statorite în ședința repre- 
sentanței comunale orășenesc! din 
6 Noembve 1894, a căroru vigbre se 
începe cu 1 Ianuarie 1S94, se aduce 
la cunoscința generală, cumcă spre 
scopulu statorirei și încassărei com- 
petințeloru pentru apă după tarif se 
va suscepe în procsimele cjil© conscri- 
erea tuturoru aceloră case și realități 
panecsiale la rețeaua conducerei de 
apă, seu aflătore în acele strade și 
pe astfelu de locuri, car! se atingă 
de acestă rețea. Conscrierea se 
estinde mai departe asupra localită- 
țiloru, bucătariloru, lucrătoreloru, 
prăvăliiloru, magazineloru, despărțg- 
minteloru de baiă, asupra viteloru, 
cari se află în raionulu aceloră 
case și pe astfelu de realități, și în 
fine asupra trăsuriloru menite pen
tru transportarea persbneloru.

Se provbcă deci toți posesorii 
ăstorfelu 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 totă deo
dată și oculațiunea singuraticeloru 
localități și a altoru obiecte de con
scriere. Ne acurata amintire seu 
retăcerea obiecteloru pentru couscri- 
ere, precum și ne acurata amintire 
a chiriei de casă se pedepsesce, ca 
contravențiune.

BrașovO, în 15 Februarie 1895. 

628,1—2. Magistratul ii orășenescu.

I
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hvta© te abmsmiii!
1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu 

Ia
MS" „T7" T ZS

foia ilustrată pentm familii.
„VATRA.“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiați scriitor! români, avend totu-deuna 
unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiun! splendidă reușite, dintre carî o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescă, câtă 
și ia artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este CCO BBâal res- 
pândită revistă Sinistrată și ocaapa S-nBu locă în 
literatura iDeletristică română.

„VATRĂ/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 col! mar! 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra-velină.

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

i) n » ^2 » ”
Cei ce dorescu a se abona, suntu rugați se birievoiescă a 

& trimite costulu abonamentului, prin mandată poștală la librăria 
? editors, C. S fete a, Ekcurescl, căci „Vatra11 n.i se trimite de câtu 
t celoru cari plătesc abonamentul înainte.
f Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescă broșate cu
* 12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scorțele cu fl. 1.50.
I 600,12—30

fl. 12 
,, 6

O

$

0

Nn eraștop dște fanrt
(Este ună proverb!! vechiu.)

Acestu proverbu se potrivesce la stabiltnaentulu meu celu mare, care cum
pără cantități mari de mărfuri; avendu cheltuieli puține potu vinde și eftină.

n pentru mușterii privați gratis și franco. Oaete cu mostre, cum 
EviUdll U CI. C&țjblUa u nu s’aft mai vedutft pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe perta’&g âmb^ăcământe-
Peruvăen și Dosklnțj pentru inaltulii cleru, stofe prescrise pentru uniformele func- 

ționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocâ), și trăsuri. — Asortimente f<irte bo^atn de LODEW din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, w1»' cu prețuri originale ale fabricei, oe 
nu i pote oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălatu, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. T6te cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescu nici câtu cusutulb croitoriului, s6 se adreseze la

Job. Stikarofsky m Brm. (ManGhestern Austriei.)
liepositu pernianentu de postavuri peste y2 milidne florină.

sv*' Trimiterea numai cu ramfourse.
cumpărătorii de agențl și mamulari, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky1* oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu venrlu 
sub nici o condiție marfă. 629,1—24.

Tipografia. A. Mursșianu, Brașov.


