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Nr. 37. Brașovu, Vineri, 17 Februarie (1 Martie)

Răsvrătire fără vărsare de sânge.
Brașovu, 16 Februarie v. 1895.

Guvernulu și partida lui suntu 
neobosiți în a fabrica legi centrali- 
sătbre de totu soiulu. Ajunge se se 
spună, că idea conducetbre a cută- 
rui proiecții de lege este întărirea 
„unității naționale maghiare" pentru 
ca imediatu se fiâ captivate tbte 
inimele mamelucesci și proiectulu se 
se voteze.

Dâr prea adese-ori se întâmplă, 
că socotâla de acasă a d-loru legis
latori nu se potrivesce cu cea din 
tergu.

Așa s’a întemplatu și cu noua 
lege privitore la poliția de câmpii.

Acestă lege a intrată în vigbre 
în Noemvre anulă trecută. Ea este 
opera 1 ostului ministru de agricul
tură Bethlen, care a legată multe 
speranțe de ea. Majoritatea a vo- 
tat’o cu însuflețire „patriotică11, pri- 
vindă în ea ună mare „progresă ală 
timpului".

Acum înse, cândă legea e se 
se pună în practică, se constată, că 
ea este fbrte defectuosă și în multe 
privințe chiar absurdă și neesecuta- 
bilă. In Ungaria mai multe comitate 
și orașe au protestată contra nouei 
legi dovedindă, că e absolută impo
sibilă o aplicare a ei.

Pentru Ardeală înse, legea pri
vitore la poliția de câmpii e multă 
mai nepotrivită, decâtă pentru Un
garia, căci, cândă s’a fostă adusă, 
s’au avută în vedere numai rapor
turile economice ale poporului din , 
Ungaria, nu înse și ale celui din 
Transilvania, care trăiesce în condi- 
țiuni economice cu totulă diferite.

Cu tote acestea, pănă acuma 
nu s’au ivită în sînulă poporațiunei 
Ardealului cașuri de opunere fățișe 
la esecutarea nouei legi.

Cei dintâiu, cari au perdută 
răbdarea, suntă locuitorii maghiari 
din comuna Bagină, în comitatulă 

Turda-Arieșă. Aceștia s’au resvretită 
formală în contra autoritățiloră.

O telegramă mai lungă din Turda, 
adresată cjiarului „Magyar Hirl." cu 
data de 26 Februarie, spune, că au
toritățile, cari s’au presentată în co
muna Bagină pentru a esecuta legea 
privitore la poliția de câmpă, au 
fostă huiduite din comună cu putere 
brachială. Solgăbireii, cari se pre- 
sentaseră în comună cu o puternică 
asistență de gendarmi, abia și-au 
putută mântui vieța prin fugă, er 
gendarmii, cari nu cutezară se verse 
nici măcară o picătură de sânge — 
fiind-că era sânge ungurescă, — au 
fostă desarmați de pusei și baionete. 
S’au întâmplată și bătăi strașnice. 
Pentru restabilirea ordinei s’a tri
misă la Bagină o mare trupă de 
gendarmi sub conducerea unui lo
cotenentă, der — după cum se cjice 
în telegramă — e probabil, că va tre
bui se se trimită și milițiă, deorece 
e temere, că gendarmii nu voră 
pute resbi.

Ne aducemă aminte, că în vara 
anului 1892 s’a făcută vestită co
muna Bagină prin aceea, că locui
torii ei maghiari au ținută se se 
distingă și ei cu selbătecii și van- 
dalisme sevîrșite în contra Români- 
loră, imitândă pe ortacii loră dela 
Turda, Aradă, Șimlea etc. Ungurii 
din Bagină năvăliră în me^ulu nopții 
cu ciomege asupra micei colonii ro
mâne din mijloculă loră, pe care 
au maltratat’o în modulă celă mai 
barbară, sdrobindă cu petrii și cu 
pari ferestrile caseloră românesc!, 
er pe mai mulțl locuitori români bă- 
tându-i și rănindu-i.

Peste tote acestea autoritățile 
au trecută atunci la ordinea cj’lei 
și resvrătitoriloră, de sigură numai 
fiind-că erau Maghiari, nu li-s’a smin
tită nici măcară ună firă de peră 
din capă.

Se ne mai mirămă bre, că după 
asemeni precedențe nici însâ-și au
toritățile nu mai potă resbi ac|l cu 

locuitorii maghiari din comuna Ra- 
gină ?

Acum recunoscă și foile ungu
resc!, că poporulu maghiară din Ba
gină e „vestită de bătăușă, cerbi- 
Cosă și îngâmfată". Der când res- 
vrâtirea s’a fostă sevîrșită în contra 
Româniloră, foile unguresc! luau în 
apărare pe resvretitori și selbăte- 
ciile sevîrșite de ei erau taxate ca totă 
atâtea fapte de patriotismă, er au
toritățile, asemenea struțului, își as
cundeau capulă în nisipă pentru 
de-a nu vede și a nu aucfi nimică.

Dâr nu ne este scopulă a vorbi 
acum despre acestea. E faptă de 
multă sciută, că altfelă este tractată 
poporulă română și altfelă celă ma
ghiară; altfelă se portă gendarmii ci 
autoritățile unguresc! când au de-a 
face cu Români și altfelă cândă au 
de-a face cu Maghiari.

Scopulă nostru de astă-datăeste 
numai de-a arăta, că în nemărgi
nita râvnă de-a centralisa și de-a 
întdree totulă pe corda unității na
ționale maghiare", în parlamentulă 
ungurescă se fabrică legile cele mai 
absurde și neaplicabile, pe car! nici 
însu-și poporulu maghiară, pentru a 
căruia întărire, cjice-se, se aducă, nu 
le mai pote suporta.

Majestatea Sa a-’data, din incidentalii 
morții archiducelui Albrecht, următorulă:

Os-iMmâ jse aranatâ.

Stâgurile nbstre se plâcă. ulti- 
mulă salută ală tunuriloră resună în 
onorea inspectorului generală ală ar
matei, a mareșalului archiduce Al
brecht.

Cu jale plină de durere întim- 
pină întrega armată și patria cu 
Mine și cu casa Mea, pierderea ire
parabilă, ce Ni-a impus’o voința 
Atot-puternicului.

Admirațiunea unei vieți fructi
fere, consacrate cu spirită înaltă și 
cu inimă caldă și cu totulă arma

tei ; însuflețirea pentru nobilulă prință 
care, credincioșii șie-șl, nu s’a clăti
nată nicî-odată în vijelii și în peri
cole, care — ca beliduce victoriosă 
— a fostă podbba și mândria ar
matei Mele; și tbte acele sentimente, 
pe cari acum nu le potă esprima: 
tbte aceste se esprimă în mulțămi- 
rea adâncă simțită pentru ,Dumne- 
(jeulă oștiriloră, care a păstrată în 
totă vigbrea vieța bătrânului mare- 
șală, ca pe unulă dintre cei mai de 
frunte ai aleșiloră sâi pănă aprope 
la marginea estremă a etății ome
nesc!.

Eterna amintire a archiducelui 
Albrecht remâne tocmai așa ca acea 
cunună de lauri, ce împodobesce pe 
eroulă dela Novara și Custozza : pen
tru armata Mea, pentru- cele doue 
armate teritoriale ale Mele, și pentru 
marina Mea de resboiu, ună pala- 
diu ală credinței, ală statorniciei și 
ală încrederei în victoriă.

Ordonă, ca regimentulă de in- 
fauteriă Nr. 44; regimentulă de dra
gon! Nr. 9; și regimentulă de arti- 
leriă Nr. 5, se porte pentru tbte 
timpurile numele: „mareșală archi
duce Albrecht".

Viena, 26 Februarie 1895.
Franciscft Iosifiî m. p.

Afacerea șicanelor!! poștale 
s» Senatul» Romiuui.

Respunsulă ministrului de esterne Al. .Lalio- 
vari la interpelarea d-lui V. A. Urechiă.

D-lă ministru de esterne Al. Lahovari 
dioe, că ori de câte-orl o îndatorire inter
națională va fi violată de guvernulfi ungu
rescă, d-sa va fi celă dintâiu să protesteze 
și să câră dreptate (Aplause). Trebue însă 
să vedemă pănă unde mergă aceste înda
toriri naționale.

Discursulii d-lui Urechiă a fosta inte
resanta, der nu tocmai sistematică, ames- 
tecândă necontenita fapte de administrația 
interidră și cestiuni de dreptă, de ună 
ordină internațională.

£ OILETONULD „GAZ. TRANS. “

(Reproducerea oprită.)

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

(26) (Urmare).

Pe o uliță laterală amă ajunsă la 
Boeriu, unde era încuartirata Dragoșă. Aici 
era plină casa de prefecți și tribuni, pe 
cari îi ajunse aceeași sorte, ca și pe noi. 
Intre alții era și d-lă Adrianii, fosta mai 
târdiu ministru în România, apoi ună tî- 
nără boeră cu numele Vițianii. Mai de
parte prefecții Dobra, Botteanu (elă se scriea 
Bottyân), vice-prefectulă Nicolau Mureșianu, 
tribunii Andreica, N. Begnescu, Alesandru 
Arpadi, Simionă Moga, Molnar (pe care 
îlă pușca Hatvani în 8 Maiu).

Intrândă în casă Buteanu luă aspru 
la răspundere pe Dragoșă, făcendu-i cele 
mai grele imputări și apostrofându-lă de 
trădătorii.

Dragoșă, în confusiunea sa, nu putu 
dice alta, spre consolarea nostră, decâtă 

că pe Kossuth nime nu-lă pote compro
mite în nimbulă seu.

— Ai avută o purtare infamă și nu 
meriți, decâtă blăstemele nostre și ale ce
rului ! îi clisei eu.

Intr’acestea bătură la ușă și intrară 
5 oficerl maghiari. Pe celă dintâiu îlă agrăi 
Dragoșă dicendă: „ugy-e ornagy ur, az or- 
szâgot es annak kormânyzojât senki sem 
fogja compromitâlni ? (Așa e, d-le majoră, 
că nime nu pote compromite țera și pe gu- 
vernatorulu aceleia ?) — Nem! (nu!) fu res- 
punsulă rece ală oficerului.

Aici am gătată! Intre cei de față uni- 
culă eram îmbrăcată în vestminte româ- 
nescl (țărănescl). Ga se nu fiu observată, 
nu m’am putută apropria de Buteanu, ci 
m’am retrasă în odaia laterală, și am mai 
ascultata puțintelă. Apoi cu N. Mureșianu 
și cu Arpadi am eșită în cuină, de acolo 
în uliță și pe urmă la cuartirulă lui Bu
teanu, sperândă, că elă ne va împărtăși 
cele întâmplate.

Aici, fără de-a aprinde lumina, amă 
concepută planulă, ca sosindă Buteanu, să 

o luămă cătră Câmpeni, pe vre-o cărare, 
care elă, caAbrudeană, negreșită, că trebuia 
să o scie. Arpadi era optimista, și nu se 
unia cu planulă acesta, cjicendă și visândă, 
că Iancu va depune armele, ca mâne, Ro
mânii voră trimite deputațiune la Kossuth, 
și alte ilusiunl, pe cari le luâ din creril 
și gura lui Dragoșă.

La jumătate pe 12 ore sosesce Bu
teanu, însă, fără a dice ună cuvântă se 
trântesce pe pată, se raclimă cu spatele de 
părete, își aședă manile pe palme între ge
nunchi. Consternațiunea lui era atâtă de 
mare, încâtă lungă vreme, nu am putută, 
scote cuvântă din gura sa.

I-am împărtășită planulă meu de mân
tuire, clicendu-i: Măi omule, amă așteptată 
după tine, ca să vii și se mergemă îm
preună ; n’amă voi se răsplătimă bunătatea 
și nobleță ta, mergendă și lăsându-te aici 
în gura morții.

La acesta Buteanu se scula, scose o 
cheiă, deschise ună coferă și luândă din 
elă nisce vestminte îmi dise:

— Moldovene, tu singură ești cu cio- 
recl, călțum, șerpară etc.; acestă portă și 

aseră a fostă prea bătătoră la ochi; na 
aceste vestminte, îmbracă-te și la mântuire 
să nu ne gândimă, căci vedetele dușmani- 
loră suntă aședate deja în jurulă Abru
dului. Sciu, că Iancu nu va depune ar
mele, cum crede Dragoșă și Ungurii, der 
resultatulă încercărei lui e dubiu, căci trupa, 
care a intrată astă sără, e numai avant- 
garda trupei, ce va urma mâne. Ce sciu 
și mai sigură e, că îndată-ce se va arăta 
oștire românâscă, noi vomă fi cei dintâiu 
jertfiți. Dâr cu tote acestea, nu putemă 
fugi, căci noi numai în direcțiune cătră 
Roșia amă pute scăpa, der tocmai punctele 
aceste suntă cele mai întărite, și încă la 
tote posturile suntă împărțițl Maghiari din 
locă, cari suntă cunoscuți cu tote potecile.

Pote că acesta a fostă destinulă lui 
Buțeanu!

începu să ne cuprindă descuragiarea. 
Totă noptea nu amă durmită. Amă petre- 
cut’o, când grăindă vorbe nearticulate, când 
oftândă, când sărindă în susă și preum- 
blându-ne prin odaiă, ca omenii nebuni.

(Va urma).
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Cestiunea o împarte în 3 părți: Ges
tiunea diareloră, cestiunea telegramelor!! 
și cestiunea sorisoriloră.

După convențiunea uniunei poștale, 
fiă care stată are dreptulă absolută de a 
aplica cjiareloră din țările vecine tote legile 
sale interiâre, de a-le primi, de a-le res
pinge, de a-le arde chiar în piețele publice, 
dâcă ar voi să facă acesta inutilă ceren o- 
niă, și care ce e dreptă nu prea intră în 
moravurile nostre actuale. Prin urmare 
acestu dreptă de a interzice diarele, este 
ună dreptă absolută și ală Ungariei cum 
este și ală nostru. Cum dâr a’șl pute eu 
se reolamă, în contra unui textă precisă 
și să ceră, ca Ungaria să primescă diarele 
românescl, pe cari nu vrea să le admită la 
densa. Ceva mai multă. Nu numai, că are 
•dreptulă să nu le permită distribuțiunea pe 
teritoriulă său, dâr are dreptulă să refuse 
și trasitulă loră, art. 16 în § 5 este forte 
categorică.

D-lă Urechiă a citită acestu paragrafă 
cam repede. Elă spune apriată, că „se re- 
servă dreptulă guvernului orl-oărei țări din 
uniune, de-a nu efectua pe teritoriulă său 
transportulă său distribuțiunea atâtă a 
obiecteloril, cari se bucură de moderațiunea 
taxei în privința cărora nu s’au îndeplinită 
legile ordonanțele său decretele, cari regti- 
lâză condițiunile publicațiuniloră, seu a 
circulațiunei loră în acestă țâră, câtă și a 
corespondențeloră de orl-ce natură, ce con
țină într’ună visibilă inscripțiunl, desem- 
nurl etc. oprite de dispositiunile legale, său 
regulamentare, în vigore în acestă țâră.

Obiectele, cari se bucură de „modera
țiunea tacsei“ însemnâză în stilă poștală : 
cărțile, Ziarele, imprimatele înganese. Pentru 
aceste obiecte nu numai distribuțiunea, 
der transitulă loră e la discuțiunea țării, 
prin care trecă.

SoițI, că și Rusia a iscălită conven
țiunea. Vă îuchipuițl der lesne — cunoscețl 
regimulă pressei în Rusia — că decă Ru
sia a iscălită asemenea convențiune, n’a 
putută să-o facă, decâtă fiind-că asemenea 
restricțiune îi da garanțiile cele mai com
plecte. Prin urmare, Ungaria pote și dânsa 
a-se sluji de același tecstă. Și noi avemă 
absolută același dreptă și voiă spune mai 
târdiu, pentru-ce credă, că nu trsbue să 
usămă de densulă.

In ce privesce transitulă diareloră, 
numai acele diare, cari suntă distribuite în 
modă fățișă sub bandă, cadă sub disposi- 
țiunile aceste. Obicinuită se face însă ună 
coletă poștală pentru țâra de destinația, și 
acelă coletă ciroulă nesupărată ; nici odată 
nu s’a întâmplată, să se oprâscă vr’odată de 
țâra prin care transită.

Să trecemu la cestiunea telegrameloră. 
In art. 7 ală oonvențiunei, fiă-care stată 
șl-a reservată dreptulă de censură asupra 
telegrameloră private, tâte țările usâză de 
densulă și adese-orl și noi amă oprită te
legrame din țări streine, cari nu ne oon- 
veniau, și nimeni nu ni a făcută nici o 
obiecțiune. Acum, că acestă dreptă în 
practioă pote să fiă dusă la escesă, să se 
oprâsoă o telegramă în ofensivă — ca cea 
cu șuncile — se pote. Der dreptulă esistă, 
usulă, care se face de densulă pote se fiă 
arbitrară adesea, câte odată neinteligentă; 
ună amploiată mărginită pote împinge 
forte departe asemenea putere. Insă tot- 
dâuna se pote face o reclamațiune.

A dice, că se violeză sistematică dis- 
posițiunile unei convențiunl internaționale 
de cătră unu guvernă, său a sprijini, că cu
tare amploiată a făcută abusă, este altceva 
cu totulă. De una potă se răspundă eu, mi
nistru de esterne; de alta nu potă să răs
pundă.

Să venimă la scrisori.
Principiulă secretului scrisoriioră este 

consacrată chiar în Constituția la noi; elă 
este prevăzută de convențiunl și chiar de 
legile interiore ale diferiteloră țări; însă 
și aici este o restricțiune, care nu atârnă 
de mine, cum nu aternă nici de guvernulă 
ungară.

In cașurile, în oarl magistratulă ju- 
deoă, bine seu rău, că pentru descoperirea 
unei crime seu delictă, se pote deschide o 
scrisâre, legile îi dau dreptulă, se o facă. 

Va fi, evidentă, răspundătoră de abusulă 
acestei facultăți. Nu dică că este bine, c|ic 
numai, că principiulă dreptului esistă și că 
de aplioațiunea lui în anumite cașuri eu 
nu potu răspunde. Dâcă judecătorii noștri 
nu usâză de acâstă dreptă, ce se practică 
în tote țările din lume, este, că noi sun- 
temă forte liberali în tâte privințele. 
(Aplause).

Să dicemă însă, oă în Ungaria se abu- 
sâză de acestă dreptă cu scrisorile cele mai 
inocente. Ei, ce urmâză de aici? Potă să 
faou, la rendulă meu, o reclamațiune și să 
cjică: în cutare casă s’a făcută rău usă de 
acestă dreptă, ceră să se pedepsâscă func- 
ționarulu, său să se dea ordină, să nu se 
mai ia asemeni măsuri; der dreptulă în sine, 
pe care și eu îlă eseroiteză în țeră la mine, 
nu-’lă potă contesta.

Vine apoi la casulă cu mandatulă 
poștală de 500 Lei, adresată lui Marcu 
Pompeiu la Pesta, șicjice, că nu merită de 
a fi adusă la tribuna senatului; crede, că 
politica n’are nimică de a face cu elă, Ges
tiunea Transilvaniei nu aternă de densulă. 
Faptulă dovedesce, că administrația poște- 
loră din Ungaria, a făcută o greșâlă, pe 
care în urmă a reparat’o. S’a scrisă pe man
dată numele „Marcu Pompeiu“ și oum sorie- 
rea, probabilă, era forte prostă și repede, în 
locă de Marcu Pompeiu, s’a cetită Maria 
Pompară. Printr’o coincidință ciudată aceste 
două persone locuiau în aceeași stradă și 
în aceeași casă.

Acum mă resum:
In cestiunea (Jiareloră, fiă-care stată 

are dreptulă să împedece distribuțiunea la 
sine a diareloră, cari nu ’i convină și chiar 
transitulă loră; însă, acestă disposițiune 
este cu desăvîrșire inefioaoe, fiind-că cla
rele se potă transmite prin colete închise, 
cari tot-d’auna ajungă la destinațiune, căci 
coletele nu se potă deschide.

In privința telegrameloră, telegramele 
suntă supuse la censură absolută; orl-ce 
stată are dreptulă să împedece trecerea pe 
teritoriulă său a unei telegrame dintr’ună 
altă stată, ală cărei conținută nu i convine, 
căci când" se d'ce convențiune: „sigu
ranța statului și legile țăreiu, acesta va să 
clică bunulă placă ală acelui stată.

Ei bine, de acestă bună placă Un
garia useză față de noi, după cum și noi 
usămă forte de multe ori, față de Ungaria 
și de alte țări

In privința scrisoriioră, în principiu, 
secretulu scrisoriioră esistă, elă nu trebue 
să fiă violată de câtă în anume împrejurări 
și cu forme judecătoresc!, și, dâoă este unu 
casă în oare seeretulă scrisoriioră este vio
lată în afară de legile și măsurile legale 
ale țârei, orl-cine va ave dreptă să ridice 
o reclamațiune, der o reclamațiune indivi
duală, er nu o reclamațiune ue principiu, 
căci chiar seeretulă scrisoriioră nu este ne
țărmurită și nemărginită; căci tot-d’auna 
magistrații potă să urmărescă o crimă pre
supusă, ună delictă presupusă, o cestiune 
chiar politică, îu care ar fi vorba de-o con
spirația îu contra statului, despecetiuindă 
și oprindă scrisorea, care ar fi transmit 6- 
tore acestora înțelegeri, cari suntă în con
tra legiloră publice și a siguranței stateloră. 
In aceste condițiunl, nu putemă să cjicemă, 
că Ungaria a violată, în modă sistematică, 
convențiunea poștală internațională.

Pote să fiă cașuri de exagerațiune, de 
aplicare rea, de violare individuală pentru 
ună faptă âre-oare; și de acele fapte, ori 
de câte ori voiu fi însciințată, voia reclama, 
cu condițiune, să fiă ceva mai seriosă de 
câtă cestiunea lui Marcu Pompeiă, pentru 
mandatulă de 500 lei.

Acum, fiind-că am stabilită, cari suntă 
drepturile Ungariei, să vedemu, cari suntă 
drepturile nostre.

Ele suntă absolută aceleași.
Astăcjl pote ministrulă de interne să 

dea ună ordină, ca tote diarele ungare să 
fiă oprite...

D. V. A. Urechiă: O s’o facă acesta 
vr’odată ?

D. minittru de externe, Al. Lahovari: 
Ga tote rjiarele ungare să nu mai între în 
țeră, și nu voiu ave nici o reclamațiune, 
și să nu credeți, că tema ne opresce de a 
da asemenea ordine, ci renumele de bunulă 
simță și de liberalismă luminată ală națiu- 
nei române. (Aplause).

D. V. A. Urechiă: Aci te aplaudeză 
și eu.

D. ministru de externe, Al. Lahovari: 
Nu trebue să imitămă pe alții în ceea ce 
este rău și exagerată la dânșii. In privința 
siguranței statului română, nu credă, că jur
nalele unguresci, ori câtă de violente ar fi 
cătră noi, turbură spiritele în țâra nostră, 
și nu este nici o măsură de luată contra 

loră (aplause), de câtă aoeea condusă de 
□nă spirită de liberalismă ticsită și cam 
nebăgătoră de sâmă, de care am dată do
vadă în asemenea cestiunl. Ast-felă statulă 
română va menține reputațiunea sa de stată 
înțeleptă, moderată și liberală. (Aplause 
prelungite).

D-lă V. A. Urechiă replicându <4Ice, 
că scie, că ună ministru nu pâte să vor- 
bescă deschisă, cum vorbesce d-sa, seu al- 
tulă, care n’are legătură apropiată de gu
vernă. D. ministru a luată din interpelarea 
sa părțile incidentale, episodele, der a tre
cută iute asupra fapteloră principale. Nu 
a fostă în desacordă cu guvernulă asupra 
telegrameloră, asupra cjiareloră. A arătată, 
ce se petrece în administrația poștală un
gurescă și a cerută să se ia măsuri de re- 
represalii, pănă voră înțelege și cei dela 
Budapesta, oă au aceleași obligațiuni față 
cu cjiarele române. Telegrama ciudată cu 
șuncile și casulă cu mandatulă poștală, le-a 
semnalată numai ca episâde și nu insistă 
asupra acestora puncte. Punctulă asupra 
căruia insistă este, că nu avea dreptă gu
vernulă ungurescă, se dea o circulară, ca aceea 
a lui Beta Lucacs, că pentru țera romândscă 
numai sc» se aplice violarea secretului cores- 
pondențcloră.

Mulțămesce d-lui ministru, că asupra 
acestui punctă nu a scusată procedimen- 
tulă ungurescă, și doră s’a mărginită a da 
vina pe sâma unoră funcționari nepregătiți 
din birourile poștale unguresci. Este ori
cum o desaprobare a circulației d-lui Bela 
Lukacs, der asupra acestui punctă totă n’a 
rămasă mulțămită cu răspunsulă d-sale.

D-sa cere d-lui ministru alte măsuri, 
decâtă tocmai acelea, pe cari d-lui a disă 
că le va lua, în cjiua când se voră aduce 
reclamațiunl.

Desideriulă d-sale este: că guvernulă 
româneseă să-și facă datoria față cu vio
larea secretului corespondenței, garantată 
de convențiune, mai alesă avendă în ve
dere, că circulara lui Lukacs prevede nu
mai scrisorile din România.

Până când guvernulă nu’șî va face 
datoria, pe care nu se îndoesce, că șl-o va 
face, d-sa rămâne în reservă cu totă încre
derea, ce-o pote ave în românescilo simțiri 
ale d-lui ministru de esterne. (Aplause.)

îmormentarea archiducelui Albrecht.

Deja de două cjfi0 odihnescă rămăși
țele părnentescl ale archiducelui Albrecht 
în mausoleulă Capuciniloră diu Viena.

La îmormentarea celui dintâiu soldată 
ală Majestățil Sale, s’a desfășurată o pompă 
militară estra ordinară. Pompa și însămnă- 
tatea acestei îmormentărl a ridieat’o mai 
alesă presența împăratului germană Wil
helm.

Sosirea lui Wilhelm în Viena a fostă 
o adevărată sărbătâre. Aprope întregă Viena 
era de față la gara de Nordă înainte de 
11 bre, Marți. Aici erau aprope toți archi- 
ducil și prinții, cart se aflau în Viena. 
înainte de sosire Majest&tea Sa a inspec
tată compania de onore și a rugată pe 
prinți să se pună în rendă, căci vre să 
conducă pe înaltulă ospe pe dinain
tea loră.

Când trenulă a sosită, musica a in
tonată „general marsch“-ulă germană, er 
împăratulă Wilhelm, care purta uniforma 
regimentului său de husari, dându-se josă 
din cupeu, îmbrățișa și săruta pe Majes- 
tatea Sa monarchulu nostru. După acesta 
’i s’au presentată din partea monarchului 
membrii suitei sale, pe carl Wilhelm i a 
salutată, ca pe vechi cunoscuțl, apoi împă
ratulă germană ocupândă locă de-a drept» 
împăratului nostru, au plecată în trăsură 
închisă la Hofburg.

Intre amâcji, împăratulă Wilhelm a 
făcută visite archiduciloră și personagieloră 
stateloră străine, cari după prândă i-au 
reîntorsă visita. La 5 ore, Wilhelm s’a dusă 
pe josă la. Hofburg la palatulă ministeriu- 
lui de esterne, unde a făcută o visită de 
o jumătate de oră ministrului comună de 
esterne contele Kâlnoky.

îmormentarea archiducelui s’a făcută 
la 3 ore d. a. la care oră s’au presentată 
în capela Burgului monarchii Franciscă 

Iosifă și Wilhelm, apoi toți representanții 
curțiloră străine. Plebanulă Burgului a 
sfințită cosciugulă și camerarii și lacheii 
au scosă cosciugulă pe ună cară funebru, 
la care erau prinși 6 cai suri. înaintea cos
ciugului mergeau br. Birct, măestru de 
curte, adjutanții decedatului, oficerii de ser- 
vioiu, ce i-a avută în urmă, deputăția foș- 
filoră ofițeri de ordonanță și servitori.

Oei doi monarchl, personele princiare, 
archiducii, deputățiile ofițeriloră din străi
nătate, mergeau după cosciugă.

Când oonductulă a plecată, resunară 
de-odată tâte clopotele biserioeloră din 
Viena. Ooeanulă de lume distinsă și curiosă 
sta cu capulă descoperită. Conductulă a 
percursă prin Ringstrasse, Operngasse, Al
brecht-platz, Tegetthofstrasse, pănă la bi
serica Capuciniloră, unde a ajunsă după 
72 oră. In naia bisericei erau deja adunați 
toți aceia, cari nefiindă militari, n’au luată 
parte în conductă.

Biserica era îmbrăcată tâtă în postavă 
negru și ici colo embleme de-ale archidu
celui. Pe marea cruce de pe altară era in
scripția: ,,Albertus archidux Austriae, M.D. 
C.C.C X.C.VU.

La U/.j s’a' anunțată, că conductulă 
se apropie. Preoțimea, în frunte cu princi
pele primate Gruscha, s’a dusă în Neue 
Markt, ca de acolo să se pună în fruntea 
conductului. Ajungendu în biserioă fîă-oare 
îșl ocupă loculă prescrisă. După acâsta 
cardinalulă Gruscha sfinți cosciugulă, la 
ceea ce capela curții și cântăreții cântară 
Libera. Apoi cosciugulă a fostă aședată în 
criptă. Aici cosciugulă a mai fostă sfințită 
odată, îu tirnpă ce Maiestatea Sa ou îm
păratulă Wilhelm au urcată trăsura curții, 
care i-a dusă la Hofburg.

Sâra la 6 ore s’a dată unu prânejă la 
curte, la care au participată: împăratulă 
Wilhelm, marele duce Wladimir, ducele de 
Aosta, cele-l’alte personagii princiare, ar
chiducii și archiducesele. După prânefă îm
păratul germană s’a despărțită de Majestatea 
Sa și la 7*/2 s’a dusă la ambasaderulă ger
mană ^contele Eulenburg, unde a stată o 
y.2 oră.

A doua di sera a plecată la Berlină.

„Cărți valahe confiscate**.

Sub acestu titlu publică „Magy. 
Hirl.“ dela 27 Febr. unu articulu, 
în care istorisesce următârele :

La mica gară a căii ferate Cața (lângă 
Cohalmă) s’a întâmplată cu câte-va luni 
înainte de asta, că au sosită nisoe lădl, 
despre cari, după o minuțiosă cercetare 
făcută din parțea solgăbirăului, s’a consta
tată, că în acelea se află cărți trimise din 
Valachia pentru școlele române din Ardelli. 
D-lă solgăbirău a fostă atâtă de isteță, că 
a trimisă cărțile procuraturei reg. din Clușiu 
pentru a-le cerceta. Procuratura însS le-a 
trimisă ministeriului de culte și instruc
țiune publică, care la rendulă său a pre
dată afacerea consiliului regnicolaru ală 
instruoțiunei publice pentru a-și da pă
rerea. După o temeinică studiare de câte va 
luni, acestă consiliu a aflată, că 17 dintre 
cărțile venite din România suntă pline ou 
tendință anti-patriotică și că acelea nu nu
mai trebuescu confiscate, ci merită se fiă fi 
oprite, ba ar merita chiar, ca în contra tri- 
mițătorului, seu în contra râspânditorului 
necunoscută ală cărțiloră să se pornescă cu
venita cercetare. Ministeriulă nici n’a întâr
ziată a încunosciința despre acesta procura
tura r. din Clușiu. Astfelu pote că peste 
câte-va săptămâni procuratura va fi in plă
cuta posițiune de-a face în obiectulă acesta 
pafii necesari pentru punerea sub acusațiune, 
seu de-a veni pote cu o altă propunere 
concretă.

Acestea suntă „informațiunile“ 
date de fbia ungurbscă. Vomă vede 
acum, ce ispravă va face procura
tura din Clușiu. Afacerea a stată as
cunsă timpu de aprbpe unic anii și 
jumătate. De sigură, în cele din urmă 
se va adeveri, că și aici a fostă 
vorba de-o simplă șicană și volniciă.
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SCIKiLE OiL'EiBs
15 (27) Februarie.

Raritate. S’a întâmplata ceva neo
bicinuită și rarii în țera ungurâscă. încă, 
vara trecută, cândă cu prooesulă Memo
randului, trei frați de-ai noștri din St. Mi- 
clăușulă-mare (Stoianescu, practicant d" 
advocată, Minișană învățătorii și tăbx 
rulă Kotozmam'i') au voită să trimită o de
peșă de salutare lui Dr. Rațiu și soți la 
Clușiu. Fisolgăbirăulă Lestyânszky însă a 
oprită la timpă trimiterea depeșei. In urmă 
s’a inițiată printre poporă o colectă. Din 
pricina acesta fisolgăbirăulă a citată la sine 
pe numițil domni, a ținută cu ei judecată 
și i-a pedepsită ou oâte 10 cj'L închisore 
și câte 50 fi. amendă. CondamnațiI au 
aplctă la ministrulă de interne, care di- 
lele cestea a nulificatu sentința adusă de 
fanaticulă fisolgăbirău.

— o—
Corpurile legiuitdre române suntă 

convocate în sesiune estra-ordinară pănă 
la 15 Martie.

—o—
Corona prețiosă și bogată, ce a dus’o 

împeratulă Wilhelm la Viena, ca s’o pună 
pe cosciugulă archiducelui Albrecht, n’a 
avută norocă să-și ajungă destinația. Etă 
de ce : archiduoele Albrecht a intercjisă 
prin testam entă a i-se pune corâne pe cos- 
oiugă. Astfelă cordna împăratului germană 
a fostă pusă pe cosciugulă moștenitorului 
de tronă Rudolf.

—o—
întâlnire de monarch!. Din Cincl-Bi- 

■sericl se scrie, că la manevrele de tâmnă 
ale armatei austro-ungare, cari se voră face 
în stilă mare, va lua parte și împăratulă 
Germaniei și regele Saxoniei.

—o —
Madama Ioniaux, făimâsa otrăvitore 

din Belgia, despre a cărei procesă și con
damnare anunțasemă la timpulă său. acuma 
a înaintată o rugare cătră regele, în care 
afirmă, că e nevinovată și îlă rogă să 
■schimbe osânda de morte în esilare, promi- 
țândă, că va merge în esilă la Brasilia.

— o —
Nusicele militare din România. Mi- 

nisterulă română de resbelă va angaja pe 
ună mare musieantă italiană pentru orga- 
nisarea musiciloră militare.

—o —
Încurcături în Serbia. Coresponden

tul din Belgradă ală diacului „Kolnische 
Zeitung11 scrie acestei foi, că guvernulă 
serbescă se află în mare încurcătură, fiind
că regele Alexandru e hotărîtă să schimbe 
sistemulă politică. In țâră se ivescu oposi- 
țiuni îngrijitore, se împartă proclamații, în 
cari poporală e ațîțată contra regelui și a 
lui Mflană, provocândă să se opună cu 
forța la intrarea loră în țâră.

— o —
Exposiția francesă din 1900. Invita

țiile de a participa la espoziția universală 
de la 1900 se voră adresa peste câte-va 
dile de președintele Republicei tuturoră pu- 
teriloră străine.

Contele Leo Tolstoi
cătră Țarulu Nicolae Ii.

RespunsulQ Țarului Nicolae II, 
datu în luna trecută cu ocasiunea 
primirei deputațiuniloră din diferi
tele părți ale Rusiei, la petițiunea 
Zemstvosilora din guvernamentultî 
Twer a dată nascere la mare desa- 
măgire și deprimare între elemen
tele progresiste din Rusia. Acuma 
se anunță, că contele Leo Tolstoi, re
numitului scriitorii rusescă, a adre
sată în 31 1. tr., adecă imediată după 
cunoscutele enunciațiuni ale Țarului, 
o „scrisore deschisă cătră Nicolae 11“. 
Acâstă interesantă scrisore e de ur- 
mătorulu conținută:

Acuma Te-ai declarată, și acâstă de- 
clarațiune a sburată prin întregă Rusia, 
prinîntrega lume civilisată; de alaltăerl ești o 
mărime hotărîtă, care nu mai este scutită 

de „visuri absurde1*. Nu scirnă, că ore înțe
legi starea, ce s’a creată prin declarațiunea 
D-tale, oredemă însă, că într’atâta ești de 
înstreinată de lumea reală, încâtă nu-o pri
cepi. In prima liniă e faptă, că ești rău 
informată asupra direcțiunilor ii, despre cari 
ai vorbită. In nici unu Zemstwo nu s’au 
ridic' ‘ă yocl contra autocrației, ci Zemst- 
wosele cele mai liberale cerură numai o 
înțelegere intre Țarii și poporu. cale deschisă 
la ironii, libertate de pressă și delăiurarea ar- 
bitrizdui administrativii, scurtă, cerură nimi
cirea păretelui despărțitoră birocratioă dela 
curta, ce desparte pe Țară de poporă. 
Aceste suntă tendințele Zemstwoseloră, pe 
cari imediată după suirea-Țl pe tronă le-ai 
timbrată oa „visuri absurde11. Elementele 
luminate ale societății rusescl sciu, că la 
acestă pasă neprecugetată te-au condusă 
representanț'i acelui părete despărțitoră bi
rocratică, cu a căroră domniă nu se va 
împăca niol ună Rusă. In apărarea super
fluă a autocrației, pe care nu are de gândă 
s’o atingă nici ună Zemstwo, ai mersă așa 
de departe, încâtă vedl ună pericolă pen
tru autocrațiă în faptulă, dâcă Zemstwo- 
sele voră lua numai parte la administrarea 
internă. Societatea rusâscă scie, că D-ta la 
29 Ianuarie n’ai fostă purtătorulă de vorbă 
ală acelei autocrații ideale, pe oare credl 
a-o representa, ci din gura D-tale a vor
bită acea birocrațiă, care îșl păzesce cuja- 
lusiă atotă-puternicia. Enunciările D-tale 
au dovedită din nou, oă tăte încercările 
representațiloră societății de-a trage aten
țiunea coronei asupra lipsei strigătore 
la ceră a poporului rusescă, făcute chiar și 
în modulă celă mai umilită, se respingă în 
modă aspru.

Inteligința rusâscă lucră fără obosire 
și ou jertfe, pentru a deslega cestiunl în
semnate din viâța poporului, din acea 
viâță, care și în epoca' acâsta mare a li
bertății este ună isvoră ală năcasuriloră și 
dureriloră. Și acum, în looă sâ vestesc! era 
dreptului, a legalităței și a libertății de 
pressă, cari dor suntă principiile funda
mentale ale orl-cărui stată, reamintescl re- 
presentanțiloră poporului atot-puternici a 
D-tale, și prin acesta dovedesel din nou înstre- 
inarea Țarului de poporă. Țiua de 29 Ianuarie 
a nimicită splendârea, care pentru mulțl Ruși 
strălucea din fața necunoscută tinără a D-tale. 
Der nu e vorbă aci numai de popularitatea 
D-tale personală. Deoă autocrația se iden
tifică în vorbă și în faptă cu birocrația 
atot-puternică, decă ea pote esista numai 
cu eschiderea publicității și cu sprijinulă 
poliției, atunci ea însa-șl îșl sapă mormen- 
tulă, și mai curendă sâu mai târdiu trebue 
să cedeze loculă puteriloră mai vitale ale 
societății. D-ta le-ai aruncată representan- 
țiloră poporului rusescă, și prin acâsta în- 
tregei societăți rusescl, o provocare, după 
care nu le rămâne alta, decâtă se alegă în
tre progresii și autocrația. In urma răspun
sului bruscă, ce l’ai dată ia dorințele mo
deste și legale ale societății rusescl, cu ce 
să mai rețină omulă pe tineretă pe calea 
legii și să-o apere de peire ? Ce efectă voră 
ave enunciațiunile D-tale? Cei, cari trium- 
feză, nu potă fi luațl în considerare, însu-țl 
Te vei convinge despre neputința loru. 
Aoele puteri însă, cari se simtă adâncă o- 
fensate prin vorbele D-tale, se voră dedica 
cu îndoită zelă luptei pentru libertate și 
dreptă; alții erășl voru întrebuința tote mij- 
locele pentru de-a combate sistemulă urgi
sită. Insu ți ai inițiată lupta, care în scurtă 
se va continua.

fOcmvocaB’®.

Reuniunea română de gimnastică și 
cântări va ține adunarea sa generală pe 
anulă 1894 Duminecă in 26 Faurii v. a. c. 
la 10 âre a. m. în sala de desemnă a scole- 
loră nostre medii.

Domnii membri suntă rugați a lua 
parte la acâstă adunare.

Brașovă, în 16 Faură 1895.

Nicolae Bârseaufi, George Chelariu,
secretară. v.-președinte.

Proverbe japonese. Japonesii au multe 
însușiri frumose. In ei avemă de-a admira 
zelulă celă mare, cu care umblă să-și în- 
sușescă cultura europenă, îi admirămă peu- 
tru-că suntă militari atâtă de bravi; ei 
s’au distinsă chiar și în pictură, avendă 
opere, oarl suntă admirate de pictorii noș
tri. Mai puțină ne este însă cunoscută li
teratura și filosofia loră poporală. Filosofia 
poporală se arată mai alesă în proverbe, 
în privința cărora Japonesii rivalisâză cu 
ori care dintre poporele europene. Ei au 
proverbe, în cari se esprimă aceeași gân
dire, ca și în unele dintre proverbele nos- 
tre, dâr într’ună modă multă mai potrivită. 
Servescă, ca esemplu, următorele proverbe 
japonese: „Decă lauda e mare, marfa pu
țină plătesce“. — „Cine vrâ să aibă pui 
de tigri, trebue să intre în vizunia tigrului11. 
— „Mai bine se fi ascultătoră, decâtă vor- 
bitoră“. — „Florile cădute, nu se mai în- 
torcă pe arbore". — „Chiar și maimuța 
cade de pe arbori11. — „Seminția brâscei, 
totă brâscă este“. — „Dâcă virtutea cuiva 
nu este mică, de sigură îi este mică veci
nătatea11 etc.

Cele mai marî tuuele din lume După 
datele statistice, cele mai mari tunele din 
lume suntu următorele : Tunelulă St. Gothard 
în Elveția, cu o lungime de 14,990 metri, 
va să dică 15 chilometri sâu aprope două 
mile; tunelulă Mont Cenis în Francia, cu 
o lungime de 12,220 metri; tunelulă Al- 
berg în Austria, lungă de 10,270 metri; tu
nelulă Ronzow în Italia, lungă de 8279 metri; 
tunelulă Colon în India britanică, lungă de 
8000 metri; tunelulă Hoosalt în Statele 
Unite, lungă de 7640 metri; tunelulă Se
verin în Anglia, cu o lungime de 7250 
metri; tunelulă M.arianopoli în Italia, cu o 
lungime de 6480 metri; tunelulă Sutro în 
Statele Unite, cu o lungime de 6000 metri; 
tunelele Staubridge și Woodhed, fiăcare cu 
o lungime de 4980 metri; tunelulă Nertlie 
în Francia, 4620 metri; Sant-Lorenzo în Ca
nada, 4570; Bello în Italia, 4240; Cokern 
în Germania 4240 ; Blaizy în Francia, 4100; 
Argentera în Spania, 4043 și Mersey în An
glia, 4000 metri.

Englesii și uniforma. O însușire par
ticulară a Englesiloru este, că ei nu vădă 
de locă cu ochi buni uniforma militară. 
Săptămâna trecută s’a întâmplată ună casă 
forte interesantă de antipatia contra uni
formei. La ună bală publică din Londra 
doi subofițeri voiau să ia parte în uniformă 
la baiu. Ei și-au cumpărată bilete, der când 
au pășită în sala de dansă numai decâtă 
au fostă provocațl s’o părăseseă, dâcă nu 
vreu se fiă espușl la neplăceri. Causa acestei 
provocări a fostă, că suboficerii purtau 
uniformă militară. Suboficerii vătămațl au 
raportată casulă generalului, care a provo
cată pe otelieră, să-șl câră iertare, decă 
voesce să mai aibă concesiunea de-a aran- 
gia baluri.

Credințe superstițiose despre coloră 
la popornlu rusescă. Devastările, ce le 
face colera și fometea în poporulă rusâscă, 
au dată nascere la felă de felă de credințe 
superstițiose despre căușele și isvorele aces- 
toră rele. Poporulă cjioe, că începutul reu- 
lui este de a se căuta la inimicii sei, între 
cari cu deosebire suntă doctorii și veteri
narii, cari suntă priviți toto-dată și ca duș
manii Țarului. Ei, cjLe poporulă, formeză 
societăți secrete, cari stau în legătură cu 
necredincioșii din Anglia, Germania și din 
alte țerl, de unde apoi îșl primescă remu- 
nerațiunile pentru fiăcare omă înveninată 
seu îngropată de viu. Intențiunea loră este 
să se micșoreze numărulă poporațiunei, ca 
așa apoi necredincioșii să potă ușoră bate 
pe Țarulu într’o luptă. Chinezii încă jocă 
ună însămnată rolă la actulă acesta, ei 
adecă înainte de peirea lumei au să inun- 
deze și să învingă întrâga lume. Peste 
totă poporulă rusăscă vede în coleră și în 
fomete premergătorii peirei lumei.

Farmece bulgăresc!. Cetimă în „Tim- 
pulău. Ună prietină comunică unui con
frate următorea scire haslie: Trecândă prin 
comuna Baia și Sodolu din județulă Gorju, 

plaiulă Novaci, în tomna trecută, am au
dits din gura mai multoră locuitori, că în 
Baia suntă 14 Bulgari, cari lucreză la gră
dină, dintre cari numai doi sciu limba ro- 
mâneseă și ună băiețașă română le păzia 
boii. In timpulă verei, prin Iulie, băâtulă 
de Română a venită .în sată și a spusă, că 
grădinarii au farmece, cu cari oprescă ploia, 
ca sătenii se nu facă zarzavată și să cum
pere dela grădina loră. După stăruința mai 
multoră locuitori, în cliua de 20 Iulie au 
mereu cu primarulu comunei Baia și avendă 
informațiune dela băiatulă acela, unde stau 
farmecele, au săpată sub vatra, unde gră- 
dinării aveau focă, și au găsită ună bur- 
dufă cu apă și 5 capete de șârpe legate 
unulă de altulă cu o sforă. Băiatulu spune, 
că apa din burdufă este rouă din noptea 
sf. George și șerpii prinși din luna Martie, 
și că grădinarii când vedeau nori ridicați 
și semne de ploie, cșiau cu farmecele și 
plimbându-le prin grădină, se râspândiau 
norii. Primarulă a închisă în arestulă co
munei pe grădinari, ținendu-i 4 dile, de 
unde prin stăruința d-lui Barbu lonă Mi- 
hailă, arândașulă din localitate, au fostă 
liberați fără a-i supune judecății.

SErăcia în Anglia. După datele din 
urmă, cari se referă la anulă 1892, numă
rulă personeloră în etate de peste 65 ani, 
cari suntă avisate la ajutorulă publică, în 
Londra este: 27.238 bărbați și 37.541 femei, 
er în cele-l’alte părți ale Angliei și în Va- 
lisia 136.392 bărbați și 200.733 femei, la 
olaltă 163.630 bărbați și 238.724 femei. 
Din suma întregei poporațiunl a Angliei 
29’28 procente de bătrâni suntă siliți a 
duce vieța de cerșitori. Pentru Irlanda pro- 
centulă este de 26’87.

Literatură»

In editura librăriei Carol Muller din 
Bucuresc'I (Calea Victoriei 53) a apărută : 
Studii de economie politică și finanțe, cu- 
prindândă, pe lângă expunerea elemente- 
loră sciinței, analisa legiloră, aședăminte- 
loră și intereseloră economice și financiare 
românescl, de Nicolae Idieru, candidată în 
filosofia și litere dela facultatea din Bruxela 
candidată în dreptă, doctoru în sean
țele po’itice și administrative dela facul
tatea de dreptă din Bruxela, fostă profe- 
soră de economiă politică și istoria la fosta 
școlă comercială din Biicuresci, profesori! 
de geografiă, și istoriă la școla comercial:! 
de gradulă I din Bucuresci. Volumulă I. 
Prețulă unui esemplară, care e forte volu- 
minosă, cuprindândă ca la 700 pag., e nu
mai 4 lei 50 bani. O scriere de feliulă 
acesta, atâtă de complectă și bogată, pănă 
aoum n’a apărută în limba română, și în 
lipsa ei, tinerimea română universitară, ca 
și particularii, trebuiau sâ se folosesoă de 
scrieri streine, — lucru, ce în viitoră nu 
voru mai fi nevoițl se-lă facă.

*

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

jj:

Schițe, de I. C. Panțu. (In plasă; In 
Baltă; Cale grea; La Code; La cârciuma 
lui Tiriplică.) O broșură formată mică de 
112 pag. Se pâte procura la librăria N. I. 
Ciurcu, Brașovă, cu 30 cr.

*

LogofEtulfi Matei, novelă de I. C 
Panțu, formată mare 105 pagine. Costă 
40 cr.

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr, 
francate. De vendare la administrația 
nostră.

Proprietarii: Or. Aurel KSure^iamui.

Redactori responsabili: Gregoriu F^ajsrâ»
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CufsuS ia bursg din Viessa.
Din 26 Februarie 1896.

lenta ung. de aură 4% . . . 123.90
■'ienta de eordne ung. 4% . . 99.—
«apr. oâil fer. ung. în aurii 41/3°/o • 128 —

I npr. căii. Ier. ung. în argint 41/2°/o 104.35
.Jblig. căii. ier. ung. de ost. I. emis, 125.75
tonuri rurale ungare.................... 98.10

Bonuri rurale oroate-slavone, . . 98.25
Onprum. ung. ou premii .... 161.20
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 149.75
Renta de hârtie austr.......................... 101.20
• lenta de argint austr..........................101.15
-lenta de aur austr..............................124.85
Dosuri din 1860 .......................... 158.25
i.?,ții de ale Băncei austro-ungară . 1077.— 
kcții de-ale Băncei ung. de credit. . 459.75

•4:eții de-le Băneai austr. de credit. 394.75
lapoleondorl......................... . 9.81
dârei imp. ger. ...... 60.37 */2
London (lire sterlinge)........................123.60
Rente de oorone austr................... 100 70

CmpsmSu pieței Erașovu.
Din 27 Februarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Q-albenl Cump.
Ruble rusesol Câmp. 
Hârci germane Cump. 
5oris. fono. Albina 5% 
Lire turcesci Cump,

9.74 Vend, 9.77
9.70 Vend. —.—
9.77 Vend.
5.85 Vend, 5.90

132.— Vend.
60.20 Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75
11.15 Vend. _ # —

AnunciurI 
unserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
adminâstraiiunL En cașul u pu> 
bEicăris unui anunciu mai muSî 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtă pubiicapea 
se face mai de muEte-orf.

Administrați u nea
.GÂZEȚEI TRANSILVANIEI?

Numere singuratice 

din ^Gazeta Transilvanieia 

ă 5 cr. se potîi cumpera în 

librăria Nicolae Ciurcu.

„Bistritana“ Institut de credit si de economii în Bistriță.
CONVOCARE.

Pe basa conclusului subinsemnatei direcțiuni I 
din 25 Februarie 1895 Nr. 69 se convâcă prin acesta

a opta adunare generală ordinară,
a institutului de credită și economii „BISTRIȚANA“, 
terminulu spre ținerea aceleia se defige pe 23 Martie 
1895 la 9 6re dimineța și despre acesta se încunos- 
ciințeză P. T. Domni acționari.

Obiectele pertractarea sunt:

1) Raportulu direcțiunei și alu comitetului de re- 
visiune, apoi cu acestea statorirea dividendei pe anulă I

de gestiune 1894 și în genere împărțirea profitului 
curată.

2. Alegerea aloră doi membri în direcțiune și 
anume a unuia în loculu celui, ce conformă § 34 din 
statute va fi sortată, eventuală realegerea aceluia și 
a altuia, care conformă §. 35 s’a alesă în modă pro- 
visoriu în decursulă anului 1894, eventuală alegerea 
aceluia de definitivă.

3. Regularea salarieloră funcționariloră.
4. Alte propuneri, ce s’ar mai face.

Bistriță, în 25 Februarie 1895.
Mihăilă Mihăilasch, 

directoră esecutivă.

Iiwhierea socoteleloru cu 31 Decemvre 1894 a institutului de credită și economii 
„BISTRIȚANA“ în Bistrița.

ACTIVE. CoZXtVLlVL PASSIVE.
fi. cr. fi. cr.

Cassa în numerarQ . 3.424.08 Capitalu de acțiuni . 40.000 —
Cambii de banca . . . . 438.774.33 Depuneri spre fructificare
Impr. hipotecare................... 40.916.38 a) dea.leprivaț. 152.722.45

„ pe obligaț. cu cavenți. 9.977.03 b) de a. le Fond.
„ pe efecte publice . 100.— gen. de reservă 18.148.95

Mobiliarulu . . . 431.20 c) de a. le Fond.
după amort, de 10% 43.12 388 08 spec, de reservă 590.39
Diverși debitori .... 1-898.97 495.478 87 d) de a. le Fond.

X. de pens. . 1.812.37 173.274.16
X. Interese transitdre . . . 5.490.62

X. Dividende neridicate. . . 80.—
^x Reescomptu........................... 264.469.60

Diverși creditori .... 396.19 483.710 57
Profită curatu . . . 11.768 30

495.478 87 495.478 87

DEBIT. Oozxț-ml Z’rozS.tTxlvi.i si nFerdexilor. CREDIT.

Bistrița, în 31 Decemvre 1894.

fi. cr. fi. cr.

Cont”ibuțiune directă 1548.17 Interese după totu soiulâ de
10% după interesele împrumuturi...................... 27,891.58

la depuneri . . 889.69 2,437.86 Interese de întârziere. 786.45
Competință de timbru . 23.56 Tacse și alte competințe 2,298 94 30.976 . 97
10% amortisare din mobiliar 43.12 X
Sala re ...................................... 5,944.— X
Chirie..................................... 500.—
Spese de birou de fotă soiulu 1.245.17
Porto postalu........................... 83.49
Interese după depuneri spre \

fructificare........................... 8,931.47 19.208 67 X
Profitu curatu . . . . 11.768 30 X

X
30.976 97 30.976 97

Alesandru Silași, Mihailă Mihailașii, Ștefană Poruțiu, Nicolae Romann,
președinte. directoru eseoutivă. cassară. comptabilă.

Subsemnatulă comitetă examinândă conturile presente le-am aflată în deplină regulă. 
Bistrița, în 25 Februarie 1885.

Pamfiliu Grapini. Ancliidiinu Candale. Tosiftl Lissai.

Sosirea si jlocama trmrllorn în Brașovn.
/Sosirea tr emir Horii în Brașovii:

t. Dela Pesta la Brașovii:

T.'renulă de persone: 8 ore dimineța. 
trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am. 
trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera. 
Tr. exp. Românii: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovii: 

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

3. Dela Zernesci la Brașovii.

Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenulu mixtă: 1 6ră 44 min. după am’ 
'Trenulă mixtă: 0 6re 00 min. sera.

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

Plecarea trenuriloru din Bras.
I, Dela Brașovii la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. diminâța.
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. s6ra.
Tr. expr. Român: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovii ia Bucuresci:

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

3. Dela Brașovii la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 bre 35 min. dimineța. 
„ „ 4 n 55 m. după am.

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

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

h
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X
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AB^NMENTEGAZETA TAHSILVAHIEI“
Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Âustro-Ungaria: 

luni 
luni 
anu

trei
șese
unii

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

3
6

12

fi. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

M

Abonamente Ia numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria:

Pe anii.
Pe șese luni
Pe trei luni

2 ft. -
1 fi. -

50 cr.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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