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Nr. 41. Brașovu, Mercuri, 2Z Februarie (6 Martie)

„Nu cereți privilegii!“
Brașovu, 21 Februarie v. 1895.

Șoimii că contele Szapary e de 
părere, că s’ar resolva tote spre bine, 
decă representanții naționalitățilorfi 
ară veni în dietă și ară desfășura 
aici nedumeririle, precum și grava- 
minele loră generale și locale. Dâr 
pentru a ajunge la acestfi bună sfîr- 
șitu elfi le pune viitorilor^ represen- 
tanțl nemaghiarî o condițiune, c|i‘ 
cendu-le: „Numai se nu cereți pri
vilegii deosebite în favorulfi vostru !“

Da, privilegiile nu-’su de nasulti 
Românilorfi, Slovacilorfi e tutti quanti, 
aceste aparținu numai rassei dom- 
nitore maghiare!

Szapary e aristocrații unguru din 
creștete pănă în tălpi și elă de si- 
guru, că ast-feliu s’a gândită, când 
a pronunțata cuvintele de mai susu. 
N’a visată însă, că gândulu lui va 
fi dată de golii în ședința următbre 
a camerei chiar de cătră ună colegu- 
deputatii din sînulfi acelei partide, 
care avea sfi-i fia mai multă recu- 
noscetbre pentru modulă cum a 
luată în aperare Gestiunea fusiunei 
partidelorfi amice pactului dualistă.

Deputatul fi Cornel Abranyi a 
fostă acela, care a avută curagiulă 
a li-o spune mărițiloru legislatori 
unguri, spre a loră deosebită sur
prindere, verde pe unguresce: „Ați 
trăită și voiți să trăițl și de aici în
colo totă numai din privilegii!

Cu adencă consternare și-au au- 
4ită representanții rassei domnitbre 
sentința nimicitfire din gura acestui 
talentată deputată și fața loră a în
mărmurită, când Abranyi, vorbindfi 
de legislația, dela 1848, atâtă de 
multă lăudată pentru pretinsulă ei 
liberalismă, a constatată, că nici 
acesta legislațiă n’a rupt’o pe de
plină cu privilegiile, că le-a susți
nută în censulă electorală, cu pri
vire la confesiuni, la camera mag- 
națiloră și în municipii.

„In lcculă vechiloră privilegii1', 
cțise elă, ,,ațî organisată privilegii 
noue; dbr nu mai merge cu privile-

giile, ele nu se unescă cu spiritulă 
statului de dreptă și ală libertății 
și astăcjî rassa maghiară nu ’și va 
mai putâ susținâ egemonia cu aju- 
torulă privilegiiloră11.

„V’ați aruncată în brațele co- 
rupțiunei, v’ați făcută în parte slu
gile guvernului și ați tolerata tote ne
dreptățile, numai ca se stați deasupra.... 
In locă se dați rassei maghiare o 
crescere cum se cade, ca s5 potă 
susține marea concurență, ațî co- 
rupt’o. Vedeți însă, că așa nu mai 
păte merge11...

Așa le-a vorbită Abranj i și decă 
d’alde Pulszky și soți și d’alde „Pester 
Lloydu c|ică, că teorialuipăte facebu- 
curiă numai ,,agitatoriloră“ din sînulă 
naționalitățiloră, se înșălă.

Nu bucuriă, ci întristare trebue 
se cuprindă pe toți patrioții adevă- 
rațî din sînulă națiuniloră nema
ghiare, când vedă, că au trebuită să 
trăcă 28 de ani dela restabilirea con
stituției, ca să se afle ună Maghiară, 
care se constate, că ea e clădită pe 
privilegii și că astfelă nu păte dăinui.

„Nu cereți privilegii“ ne dice 
contele Szapary. Der ce să mai ce- 
remă și să mai așteptămă, când 
rassa maghiară le-a secuestrată tote 
pentru sine, ca să-și susțină cu ele 
egemonia ?

De aceea trebue să se împli- 
nescă prefacerea lui Abranyi și să 
cadă mai întâiu cu desăvîrșire sis- 
temulă de privilegii, ca se pătă veni 
în loculfi loră drepturile.

Atunci vomă mai pute vorbi, 
căci noi drepturi ceremu, nu privi
legii, eră pănă ce voră esista privi
legiile, acestă stată nu pote fi ună 
stată de dreptă, nu păte trăi în elă 
spiritulă libertății.

Prin ce își susține rassa maghiară 
hegemonia.

In ședința de Sâmbătă a dietei 
unguresc! a vorbită, la desbaterea 
bugetară, și deputatulă Cornel Abranyi. 
Discursulă său a făcută sensațiă pen
tru testimoniul^, ce l’a dată — c’o

rară sinceritate — rassei maghiare, 
susțiindă, că ea din vechime, numai 
prin privilegii se ține la suprafață. 
^Vcestă parte a discursului lui Abrânyi 
o lăsămu să urmeze aici:

Deputatulă StefanQ Tisza ne dă sfa- 
tulă, să pășimă pe ună terenă productivă 
și să ducemă puterea materială și morală 
a națiunei maghiare în cerculă puterii uni
versale a monarchiei întregi. Față ou acâsta, 
eu pună o altă tesă: ca adecă noi nu nu
mai să nisuimă de a esploata greșelele 
rassei maghiare câtă mai bine în interesulă 
puterii de stată, ci să căutămu a delătura 
aceste greșeli, și astfelă să facemă ca rassa 
să fiă mai aptă pentru s ?opurile alcătuitore 
de stată. (Vii aprobări în stânga.)

Francesii, Englesii, Germanii și Ita
lienii n’au nevoiă de a-se lupta pentruca 
să fiă înșiși rassă domnitâre în țera loră; 
ei n’au decâtă să emuleze cu celelalte na
țiuni. Maghiarulă însă, afară de lupta de 
emulare internațională, trebue să se lupte 
și în patria sa pentru hegemouiă, fiind că 
o mare parte a poporațiunei tolereză nu
mai hegemonia maghiară, însă nu o spri- 
jinesce. Rassa maghiară și-a aperatil he
gemonia secol! întregi numai prin privi
legii și și-a putut’o susține, numai in modulu 
acesta. Esercițiulu acesta de sute de ani 
s’a prefăcută în sânge la rassa maghiară, 
așa că încă și astăzi nisuința după privi
legii jocă la noi unii roit! mare. Nepotis- 
mulă și prot acțiunea aparii ca nisce rămășițe 
ilegitime ale vechiloră privilegii. Chiar și le- 
gislațiunea deia 1848, care a delăturatu 
privilegiile, n’a putută s’o rupă definitivă 
cu aceste privilegii, ci le-a păstrată la cen
sulă electorală, cu privire la «w/esfwMi, la 
camera magnațiloru și la municipii; pentru- 
oă deoparte a simțită, că clasei de mijlocO 
maghiare, inteligenței nenobile îi stau în 
drumă privilegiile nobilitare și că, prin de- 
lăturarea loră, ea se va întări. De altă 
parte însă a simțită, că națiunea politică 
nu va fi nici atunci destulă de tare spre 
a învinge tote neajunsurile, din care eausu 
în loculft vechilor» privilegii, s’au orga- 
nisatU privilegii noue. Der aceste nu mai 
potă li susținute multă timpă, pentru că simtă 
în contrazicere cu spiritulă statului de dreptă 
și ală libertății.

Pe câtă de greșită este deră de a-o

rumpe cu desvoltarea istorică și de-a ni 
vela repede, pe atâtă de greșită este de-a 
apăra, în ascunsă seu pe față, hegemonia 
maghiară în formă de privilegii, căci acăsta 
este adl cu neputință.

Desvoltarea istorică, care în creațiu- 
nile ei dela 48 a chiămată în ajutorQ in- 
teligința nenobilă, ca să se salveze hege
monia maghiară, a mersă prea departe în 
infiltrarea prinoipiiloră liberale, decâtă ca 
acâsta să se mai p6tă acuma zădărnici, 
deși acele principii au dusă în viâța prac
tică la resultate cu totulă altele, deoum au 
visată idealiștii dela 48 ; căci drepturiloră 
egale le-au pusă alături și îndatoriri egale, 
pe când în vieța practică împlinirea înda- 
toririloră nu se pdte esecuta la fiă-care, și 
activulă drepturiloră egale va fi în ourendă 
îngreuiată prin passivele neegalei împliniri 
a îndatoririloră. (Vii aprobări în stânga).

Imediată după 1848 defioitulă acesta 
nu s’a observată, pentru-că t6te poporele 
erau în același modă asuprite, der îndată 
după restabilirea constituției se începu 
cruda matematică a legiloră eterne națio- 
nalu-economice. Raporturile de avere, acăstă 
columnă, pe care se radimă hegemonia ma
ghiară, s’au schimbată rapidă și cu ele dim
preună s’a schimbată și ic6na societății. 
Rassa maghiară, și o parte a nobilimei 
maghiare, pentru-ea se se potă su->țin6 
celu puțină unu timpii ore-care la supra
față, s’a aruncată în brațele corupțiunei, 
și s’au vendutu, parte ca slugi ai puterei 
guverniale, parte ca tolerâtori ai tuturora 
nedreptățilorii.

Mulți au făcută responsabili pentru 
acesta pe hberalismă; alții basa de dreptă 
publică: amândoi fără îndreptățire, căci 
vina zace numai în marea negligență de 
care ni amă făcută culpabili cu toții, pen
tru-că ni-amă ocupată cu tote, numai ou 
marile probleme ale instrucțiunei publice 
nu! Rissa maghiară n’ar fi trebuită s’o 
corupemă, ci s’o crescemă, pentru ca se 
potă suporta marea concurență.

De aceea vorbitorulu se teme de ur
mările politicei biserieescl pripite, care a 
râscoiicu tote contrastele. Cine ar cuteza 
să dică ach, că societatea maghiară e mai 
unitară, după reforma politică bisericescă, 
decâtă înainte? (Aprobări în stânga.) Cine 
se va îndoi, că ceea ce se petrece înaintea

JfOILETONULtJ „GAZ. TRAN8 “ Tocmai era să plecămă cu armele 
luate și cu bietulti prinsonieră, când âtă, 
că mai dărimă o fantomă negră, abia gâ- 
făindă în fuga mare. Eu îi iesă înainte cu 
pușca întinsă... Și ce se vedl?... Era Dra- 
goșă, avendăîn mână o pușcă cu două țevi.

— Domnule Dragoșă! i-am clisă. Deși 
te-ai purtată cu noi în modă perfidă, deși 
ni-ai tradată Maghiariloră, și cu tote-că 
mi-ai contemnată trei epistole scrise în 
gura morțil, totuși vino cu mine, să-ți mân- 
tuescă viața, că acesta singură eu o potă 
face din câți omeni voră fi adl în Abrudă.

Aveam de cugetă se-lă ascundă, dim
preună cu liusarulă meu prinsonieră, în 
podulă scolei, pănă va întră lancu în orașă.

Elă se apropia de mine, îmi căută 
în față, căci după portă nu mS cunoscea, 
fiindu acum îmbrăcată cu vestmintele, ce 
mi-le dase Buteanu. Dragoșă recunoscu pe 
prefectulă, care îlă stropi cu mocirlă. Insă 
seu din antipatia, ce a fostă suscepută 
omulă acesta asupra mea, seu pentru mo
dulă neatrăgătoră ală agrăirei mele, n’a 
avută încredere, ci fără a-ml da ună cu-

ventă ca răspunsă, a dispărută în întune
cime cu armă cu totă.

Alte două figuri... D-lu Ioană Boeriu, 
fugea cu capulă golă.

— Ce-i domnule?
— Nu mă întreba, frate! Muierea cu 

doi copil și cu cumnată-mea, au trecută 
cu trăsura — de nu i-oră fi împușcată — 
în Ungaria. Er eu precum mă vecii.

— Ce scil de Buteanu?
— Pe Buteanu, ferecată în lanțuri, 

l’a pusă Hatvani pe rotele de dinainte ale 
tunului și l’a dusă cu sine...

O altă figură era Arpadi...
Se făcuse bine diuă și încă nici ună 

Română n’am văcjută să între în Abrudă. 
Dorulă de a-mi redobândi straița cu scri
sorile și armele, nu-mi da odihnă. Mure
șianu nu voia să mă însoțescă, căci era 
cam atacată la sănătate. Mi-am luată inima 
în dinți și m’am dus singură. Când am ajuns 
la capătulă uliciorei, ce dă în piață, mi-se 
arăta o privelisce împunătore. Mai la tote 
casele fâlfăiau flamure tricolore maghiare. 
Pe ulițl ici colo câte-ună cadavru de-a

Româniloră împușcata, încolo nici ună su- 
fletă de omă. Mi-se părea, că me îngro- 
zescă de mine însu-mi. Am rămasă încre
menită locului, pănă când ună călăreță 
maghiară, care venise în fugă desperată 
asupră-ml, m’a deșteptată. întindă arma 
golă asupra lui și strigă: josă de pe cală! 
Omulă meu se dă frumosă josă și fuge în- 
tr’o curte, er eu mă urcă pe cală și mergă 
la scolă. Pe cală era ună sacă desăgită 
plină cu umplăturl (fișagun). îmi încarcă 
pușca și plecă a doua oră, cler acum cu 
mai multă precauțiune.

Tocmai când era să întru în casele 
popii din Isbita, chiar din ferâstra cuarti
rului meu se descarcă asupra mea doue 
pușcățurî. Fiindă însă tare aprope de fe- 
râstră, nu m’au nimerită. Abia dau îndă- 
rătă, și de lângă biserica catolică me în
tâmpină altă descărcătură. Vădendă, că e 
primejdia, am apucată pe-o uliță strimtă, 
care ducea totă în direcțiunea, unde era 
scola. In capulă uliței mă întâmpina o cetă 
ca de 12 lăncerl și me provocară să de
pună arma.

---- -■ - ■ .....

(Reproducerea oprita.)

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

(29j ^Urrcare).

Favorisațî de întunecime, ne cobo- 
rîmă cu N. Mureșianu în curtea protopo
pului, luăm! în mână doi pari puternici 
și ne postămă sub porta boltită a casei 
parochiale. Nu a trebuită să așteptămă nici 
unit minutu, și vină 3 inși. Le sărimă îna
inte cu parii ridicați, provocându-i: le a 
fegyvert! (josă arma). Ei aruncă josă pus- 
cile și dispară. Abia amă aruncată parii, 
și amă luată puscile, și etă că mai vină 
doi, cu cari amă procedată asemenea. Unulu 
din ei era Dr. Szentpeteri, celalaltă toc
mai husarulă, care ni-a pârlită; elă era 
împușcată ușoră prin falcă, ne-a cunoscută 
și nl-a cerută scutulă.

— Ilă vei ave, că te-ai purtată cu 
noi umană, i-am disă

03empln.nl


Pagina 2. GAZETA TRANSIVANIEI Nr. 41—1895

ochiloră noștri, nu este decâtă o luare la 
trântă între absolutismă și revoluțiune? 
Adevărată, că amândouă o făcu sub mască; 
tristă este însă, că classa de mijlocii ma
ghiară, că vieța publică și inteligența, n’au 
destulă putere, spre a le demasca și rușina. 
(Vii aprobări în stânga estremă.)

*
Pănă în sufletă l’a amărîtă pe depu- 

tatulă August Pulszky doctrina lui Abrânyi, 
contra căreia — 4Ice — trebue să pro
teste. D-lă Abrânyi a afirmată adecă, că 
rassa maghiară numai prin privilegii și-a 
susținută hegemonia sa asupra naționali
tățiloră, și că acesta s'a întâmplată și în 
legile dela 1848/49 și în politica urmată 
de atunci. Nu numai adevărulu istorică, 
dâr chiar chemarea gintei maghiare, tote 
tradițiile istoriei maghiare, tote drepturile 
națiunei maghiare suntă tăgăduite prin 
acâstă doctrină, dise d-lă Pulszky, și ca 
dovadă în contra lui Abrânyi susține, că 
diplomele nobilitare s’au împărțită celoră 
ce s’au distinsă pe câmpulă de bătaie, fără 
considerațiă la naționalitate. Abrânyi șl-a 
uitată cui face servicii, oând 4i°e! că ni- 
suința Maghiariloră spre hegemonia a lă
sată urmele sale și în 1848.

Acâstă teoriă a lui Abrânyi este cu 
atâtă mai strania, cu câtă — în modă des
tulă de cuprindStoră — ea se întelnesce 
c’o aserțiune, oe a făcut’o ieri contele Sza- 
pâry, după care, din punctulă de vedere 
ală îndreptărei releloră ivite în cestiunea 
naționalitățiloră, ar cere pote dreptatea și 
oportunitatea, ca noi să schimbămă îm
părțirea cercuriloră electorale. Decă este 
ceva, ce trebue sâ fiă eschisă în cestiunea 
sohimbărei legei electorale, atunci acesta 
este punerea ei în legătură cu cestiunea 
naționalitățiloră. (Vii aprobări în drepta). 
Decă nisuimă la o conlucrare a diferi- 
teloră partide, trebue mai înaiute să evi- 
tămă asemeni neînțelegeri (Vii aprobări în 
drâpta).

Voru se ne ducă în dietă?
Țliarulă lui Iuliu Horvâth, „Magyar 

FLivlap", publică, sub titlulă „Vool asupra 
■discursului lui Szapâry", estrase din „Neue 
Fr. Presse“ și „Polit. Corr", cari suntă in
spirate dela Pesta.

„Neue Fr. Presseu susține, că Sza- 
pâry face solidaritate cu Apponyi și că în
tinde mâna partidei poporale a lui Ferdi- 
nandă Zichy. Szapâry vre să facă fusiunea 
numai împreună cu Apponyi; consimte cu 
elă cu privire la academia militară și pre
tinde, oa representanții naționalitățiloră să 
fiă duși în dietă. Der — 4i°e numita foiă 
— Szapâry ar trebui să scie, că legea nu 
esohide representarea naționalitățiloră. De 
ce nu șl-a începută (Szapâry) politica de 
naționalitate, când a fostă la guvernă? Dis- 
cursulă lui Szapâry dovedesce în totă ca- 
sulă, că partida liberală a lucrată înțelep- 
țesce, când a depărtată energioă dela sine 
pe acestă bărbată de stată.

„Poli. Corr.u constată asemenea, că 
Szapâry a intrată în legătură cu Apponyi. 
Prin acâsta Szapâry a turburată situațiunea 
parlamentară. In asemeni împrejurări par
tida liberală e datâre, să apere basa de

— Eu nu depună arma, frațilorfi, că 
sunt Română ca și voi. Der să nu întrațl 
încă în Abrudu, că Ungurii pușcă pe fe- 
restri, ci venițl cu mine la protopopulă, 
pănă se voră mai aduna Românii.

Ei m’au condusă pe după nisce gră
dini la scolă. In drumă ni-amă familiari- 
sată laolaltă, și abia acum mi-a venită 
minte, că eu sunt îmbrăcată unguresce.

Am intrată în scolă, se-ml iau vest
mintele românescl. Aici am aflată pe d-lu 
Adriană plină de îngrijiri, că-lu voră omorî 
Românii.

— Domnule, tocmai era să aruncă 
aceste vestminte, dâr totă voiu rămâne cu 
ele, căci eu sunt mai cunoscută. îmbracă 
d-ta vestmintele mele românescl — i-am 
disă — și de Români nu purta frică.

Apoi am chiămată câta mea de lăn- 
cerl, cu care făcusem cunoscință, li-am 
arătată pe Adriană și li-am spusă, că dân- 
sulă încă e Română de-ai noștri. Ei au 
disă, că decă e de-ală lui Axente, atunci 
„vivat, să străescă!" (Va urma). 

dreptă publică dela 67 și să validiteze po
litica, ce resultă din ea.

După-ce citeză aceste voci, „Magyar 
Hirlap" adauge:

Declarările făcute de Szapâry în ces
tiunea naționalitățiloră le lămuresce fârte 
multă următorea scire a „ Tribunei^ :

Schimbarea legei electorele este deja unii 
japtu hotărltă, pentru-că ori câtă s’ar și 
opune guvernulă maghiară, monarchia și 
amicii ei ceru hotărîtă, ca se potă intra în 
dietă și Români. „Tribuna" cțice, că Românii 
suntă gata, de a trimite în dietă pe represen
tanții loră.

V * *
Foia unguresoă, oare servesce ârășl 

interesele partidei guvernului, caută, după 
obiceiu, a esploata vocile de mai susă con
tra lui Szapâry, care li-a devenită guver- 
namentaliloră cam inoportună, cȘicend.0, că 
Szapâry umblă se pacteze acum și cu Ro
mânii. (Se scie, că pactulă cu Sașii dela 
1890 totă Szapâry l’a încheiată, care pe 
atunci era ministru-președinte).

N’amă da prin urmare nici o. aten
țiune scirei ce elice, că o aduce „Tribuna", 
și care ar lămuri așa de multă politica 
d-lui Szapâry, dâcă în casulă de față n’amă 
sci, că îu adeveră în „Tribuna" s’au sus
ținută cele mai susă citate.

Anume într’ună articula întitulată 
„Noi și Sașiiu cetimă în „Tribuan" dela 16 
(28) Februarie următorele:

....E astădl lucru neîndoiosă, că legea 
electorală aotuală are sâ fiă supusă unei 
revisuirl. Zadarnică se opună cercurile po
litice din Budapesta, căci ele voră fi în 
cele din urmă nevoite să recunoscă nece
sitatea revisuirii. Revisuirea n’ar ave însă 
nici o rațiune de a fi, dâcă n’ar fi făcută 
așa, încâtă pe basa nouei legi electorale, 
Românii sâ pâtă lua parte la alegerile de 
deputațl pentru parlamentă. Monarcbia și 
amicii ei dorescă sâ-i scie pe Români re- 
presentațl în parlamentulă ungară, și Ro
mânii suntă gata să-și trimită âmenii de în
credere în acelu parlamentă, numai însâ, decă 
egală va fi censulă pentru toți și dâcă 
același numâră de alegători va da pretu- 
tindenea ună deputată....

Ce nevoia mai avenul atuucl de autono
mia Ardealului ? Omeni se fimli, și putemu 
dimpreună cu Slovacii, cu Serbii și cu Croații 
se croimă drumulă și pentru gavermdă din 
Budapesta, care tot-deuna va ave nevoia de 
noi spre a se susține față cu minoritatea ma
ghiară a luptătoriloră pentru independență.

Aici amu ave der o schiță a unui pro
gramă, care ar tinde a duce pe Români, 
pe Slovaci și pe Șerbi în dietă ca împreună 
cu Croații sâ formeze o partidă guverna
mentală tare, ca contrapondă față cu kos- 
suthismulă.

Acâstă schiță de programă însă n’are 
nici măcară avantagiulă de a fi originală. 
Este plagiată după „Agramer Tagblatt" 
care atribuia ună astfelă de plană contelui 
Khuen-Hedervary, când era vorba sâ de
vină ministru-președinte. Khuen să fi plă
nuită adecă a-șl înciripa o partidă, cu care 
se pâtă manevra după pofta inimei, ca în 
Croația, făcendă să se alegă în dietă vre-o 
40—50 Români, câte-o duzină de Slovaci 
și Șerbi și ună numâră corespundâtoră de 
Germani, cari împreună cu cei 40 Croați 
arh fi formată o gardă puternică a d-lui 
Khuen în dietă.

Se ’nțelege, că dintre Germanii, cari 
aveau se vina în dietă, n’ar fi putută lipsi 
nici Sașii, cari totă-dâuna mergă cu celă 
mai tare și despre cari prevede autorulă 
articulului din „Tribuna", cu ochii profetici 
ai celoră dela „Agramer Tagblatt", că 
„într’ună timpă nu tocmai îndepărtată noi 
(Românii) și Sașii vomă trebui să lucrămă 
împreună".

Nu e dâr nimieă nou și puțină im
portă, ce 4i°e „Tribuna" despre voința 
monarchiei și a amicitoră ei de a vedâ pe 
Români representațl în dieta ungară. Ceea 
ce face însă o impresiune straniă este nu
mai siguranța, cu care autorulă articulului 
susține, că dâcă se va schimba legea elec
torală, „Românii suntă gata sâ-șl trimâtă 
omenii de încredere în dietă", precum și 
esclamarea caracteristică a lui: „Ce nevoiă 
mai avemă atunci de autonomia Ardealu
lui?" -

De unde scie acelu autoră, că Româ
nii suntă gata a alerga cu duiumulă în 
dietă, dâcă censulă va fi egală pentru toți?

Redacțiunea „Tribunei", care subscrie

tote ce le 4^ce articululă amintită, spune, 
că acesta i-a venită dela ună „amică din 
afară". Șifra (S) din capulă articulului și 
mai presusă de tâte stilulă, confusiunea de 
idei și contra4ioerile ce se vâdă într’ensulă, 
ne ușureză a da de urma autorului și ne 
esplică astfelă și casulă celă straniu. Auto
rulă din cestiune are slăbiciunea, încă de 
pe când conducea elu „Tribuna", a ’șl 
aduce în tergă ideile sale, fiă câtă de 
scrîntite, totă numai în numele Româniloră, 
și mai alesă îi place sâ joce pe profetulă 
Ardeleniloră, după 4’cala străbuuă, „nemo 
profeta în sua patria".

Ei bine, nu ne mirămă nici decum 
dâcă acestă oraculă ală „Tribunei" e gata 
a sfătui pe (Români sâ se mulțumâscă și 
o’ună censă egală electorală și sâ facă 
treburile „monarchiei" în dietă căci, ne 
aducemă aminte, pe la 1885 scriea în „Tri
buna", că „Românulă nu umblă după idei, 
elă vrea să aibă hrana de tâte 4ile,l®> 
adăpostă sigură și tigna luorării paclnice: 
nu-i trebue nici ună dreptă, dâcă le are 
pe aceste"...

Ce minunată s’ar pute împăca aceste 
vederi cu vederile lui Apponyi, Szapary și 
a lui Ferdinandă Zichy în cestiunea națio
nalitățiloră !

naționalitățile din Ungaria 
și conducătorii lorii.

In partea a 2-a a articulului seu, 
„Parlamentar^ continuă espunerea 
cam așa:

Se 4ice, Szâchenyi a fostă celă 
mai mare Maghiară; conducătorii naționali
tățiloră se provocă la Szâchenyi și consoțl 
ca la ună bărbată înțeleptă și dreptă; eu 
din contră observă, că în ce privesce ma- 
ghiarismulă, elă nici c’ună firu de pâră 
n’a fostă mai bună, decâtă Kossuth, Tisza 
și tâte guvernele maghiare, cari au urmată 
pănă astă4l. Szechânyi a fostă ună omă cu 
totulă nutrită de spiritulh maghiară, căruia 
devisa: „Ornai: seuletett a magyar^ nu-i sta 
numai pe limbă, ci îi era săpată în inimă.

Kossuth n’a fostă, ca Szâchenyi, ună 
Maghiară esclusivă, dedre-ce elă introduse 
în curentulă dominantă și arogantă nu nu
mai păreri, idei și puteri maghiare aris
tocratice, ci și ungare demooratice.

Este nedreptă, că democrația e fruc- 
tulă geniului maghiară, și nici nu se unes- 
ce conoeptulă democrației cu devisa „Ur- 
nak szăletett a magyar". Dâcă voimă sâ 
vorbimă adevârulă, trebue sâ recunâscemă, 
că principiulă demooratică s’a ivită în Eu
ropa mai întâiu la Țarulă rusescă Petru 
celă mare. Deci nu la Maghiari și nici prin 
revoluțiunea franoesă, ci cu 100 de ani 
mai înainte a răsărită în Rusia aurora prin
cipiului democratică.

Kossuth și Petofi, în vinele cărora 
curgea sânge slavă, Andrâssy, Tisza și con
soțl, suntă dâr pe nedreptă priviți ca ur- 
4itorii curentului maghiară. Aroganța și 
pofta de domniă zace în rassa maghiară. 
Idea de naționalitate, ca prinoipiu cultu
rală, s’a ivită mai întâiu în timpulă re- 
formațiunei.

Ași pune bucurosu pe orl-care dintre 
conducătorii naționalitățiloră să formeze 
cabinetulă ungară, cu condițiunea, ca să 
îndestulâscă naționalitățile, după cum vo- 
iescă ele, si sunt singură, că nu s’ar afla 
nici unulă, oare să ia asupră-șl acâstă sar
cină, sâu și dâcă ar face-o, nici unulă n’ar 
fi în stare să-și susțină în parlamentă lo
cuia timph mai îndelungată, decâtă 24 
âre. Nu numai cercurile parlamentare, ci și 
societatea este într’atâta supusă acestui 
ourentă, înoată chiar și prin nouă alegeri 
abia s’ar putâ produce o nouă disposițiă. 
Numai corona ar fi în stare să ordâne, ca 
să înceteze aoestă curentă și numai ea sin
gură l’ar putâ restrînge între marginile 
sferei sale proprii, dâcă ar voi să-și aplice 
dreptulă esecutivă, pe care îlă are, la legea 
de naționalitate.

Slavii ar trebui să se hotărâscă a face 
unu pasă la coronă, seu eventuală a face 
o interpelare ministrului-președinte aus
triacă.

1. Are ministrulă-președinte convin
gerea, că dâcă cabinetulă vienesă observă,

că în unele părți ale monarchiei se des- 
vâltă astfelă de stări, ce potă fi perioulose 
pentru monarchiă, are datorința să împăr- 
tășescă acesta faptă corânei și să luore 
pentru delăturarea lui?

2. Este cunoscută d-lui ministru-pre
ședinte faptulă, că jumătatea monarchiei 
nostre, numită Ungaria, stă pe ună punctă 
de vedere revoluționară, dedre-ce voiesce să 
transformeze Ungaria de odimoră constitu
țională, în oare tote naționalitățile erau 
egală îndreptățite, se puteau desvolta și 
îșl puteau cultiva limba și datinele națio
nale, într’o Maghiariă genetică unitară, și se 
folosesce de mijlâce draoonice?

3. Este cunoscută d-lui ministru-pre
ședinte, că legea de naționalitate, sancționată 
de cătră Maj estates Sa, se calcă in piciore 
tocmai de aceia, cari suntă chiemațl a-o 
aplica cu consciențiositate, adecă de în- 
tregă ministerulă ungară, și că naționalită
țile șicanate, îndată-ce pretindă realisarea 
legii, suntă învinuite cu tradare de patriă și 
representanții loră suntă aruncați în temnițl, 
ca trădători de patriă, conturbătorl de linște 
și ca agitatori?

4. E aplecată d-lă presidentă a esa- 
mina cu temeiu lucrările aoestea, a infor
ma corona despre ele, și prin acâsta a 
mântui monarchia de pericolulă amenință- 
toră ?

Deci astfelă faptele trebue se se com
bată cu fapte, în potriva unui curentă pe- 
riculosă trebue aplicată ună curentă și mai 
puternică. Nu este dâr priinciosă a lupta 
contra singuraticiloru omeni, ci liberalita- 
tea fictivă și falsă maghiară, trebue com
bătută cu fapte, prin cari să se dovedâscă, 
că adevărata libertate condiționâză înainte 
de tote dreptate și echitate.

0 nouă volnîciă.
Cu privire la subtragerea sti- 

pendiiloru celoru trei tineri univer
sitari din Clușiu, despre care amâ 
vorbitu mai pe largu la timpulu seu, 
„ Unireof din Blașiu publică sub tit- 
lulu de mai susu unu articulu, în 
care dă următorele lămuriri:

Biserica gr. cat. română, pe lângă 
fundațiunile administrate de capitule, are 
și alte fundațiunl, cari se administrâză de 
exactoratulă ministerului de culte și in
strucțiune publică. Intre acestea din urmă 
suntă și fundațiunile de stipendii întemeiate 
de Ramonțai, Bobă, Maioră, Gavrilă, Vaida 
și Klein, din cari se dau în fiă-care ană 
38 stipendii la studenții săraci.

Fundațiunile acestea numai prin vol- 
nicie au ajunsă in administrațiunea ministru
lui de culte și instrucțiune publică. Pe tim- 
pulă absolutismului guvernulă a luată aceste 
fundațiunl fără nici ună motivă din manile 
capitolului din Blașiu, care în sensulă lite- 
reloră fundaționale singură este îndreptă- 
ntă a-le administra. Dela guvernulă abso
lutismului nemțescă fundațiunile au trecută 
la guvernulă constituționalismului unguresc, 
care nu a voită a le mai da sub adminis
trarea capitolului, deși acesta le-a reclamată 
de repețite-orl.

Astfelă fundațiunile din cestiune se 
manipulâză și astă4l în ministeră, unde 
suntă elocate mai vîrtosă în hârtii de stată, 
der asupra veniteloră loră singură Consis- 
torulă archidiesană a dispusă pănă în 4>ua 
de astă4l, avendă ministrulă numai dato
rința de a asigna venitele spre scopurile 
stabilite în literele fundaționale și la per- 
ceptoratele designate de Consistoră.

In tomna anului trecută Gonsistorulă 
a cerută, ca de obiceiu, asignarea la per- 
ceptorate a celoră 38 stipendii conferite 
pe anulă școlară 1894/5. Ministrulă a în- 
târ4iată peste obiceiu cu asignarea stipen- 
diiloră și abia în luna lui Februarie a. c. 
și după repețite solicitări a sosită rescrip- 
tulă ministerială, prin care 35 stipendii 
s’au asignată la perceptorate pentru școla
rii, cărora acelea au fostă conferite, âr la 
trei studențl, și anume Nerva Moldovană, 
medicinistă în anulă ală 5-lea și stipendiată 
Ramonțană cu 315 fl., Valeriu Muște, me
dicinistă în anulă ală 2-lea și stipendistă 
Bobiană cu 60 fl. și Semproniu Munteană, 
juristă în anulă ală 2-lea și stipendistă 
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Ramonțană cu 100 fi., ministrulă li-a de- 
negată asignarea stipendiiloră la percep- 
toratulă din Clușiu, aducendă de pretextă, 
că numiții student! „au luată parte ta unel
tiri naționale române și pentru acesta au fostă 
și pedepsiți pe cale disciplinară“. Dec! minis
trulă a cerută dela Oonsistorti, să-i propună 
alțl școlari, cărora să le confereze stipen
diile amintite.

F6ia din Blașiu constată apoi, 
că prin acesta ministrulu a comisă 
mai multe acte de volniciă: a căl
cată dreptulu de proprietate și in
violabilitatea litereloru fundaționale, 
prin cari se dispune, ca stipendiile 
se se conferbscă prin Consistoriu, 
fără nici unu amestecă din partea 
ministrului. De altă parte chiar ad- 
mițendă, că numiții studenți „au 
luată parte la uneltiri naționale ro
mâne și că pentru acesta au fostu 
și pedepsiți pe cale disciplinară", cu 
ce dreptu vine ministrulu se-i pedep- 
sescă acum pentru același faptă a 
doua-oră, subtragendu-le stipendiile ? 
Dâr ministrulu n’are dreptu de-a 
subtrage stipendiile, celu multă dbcă 
’i s’ar putb admite dreptulu de-a 
supraveghia, ca fundațiunile se nu 
se prădeze și se nu se tolosescă în 
scopuri, ce nu suntă stabilite în li
terele fundaționali. Casulu acesta 
înse nu are locu. Chiar decă minis
trulu ar fi avutu 6re-carl nedumeriri 
cu privire la cei trei studenți pen
tru ținuta loră politică, elă trebuia 
se comunice faptulii Consistoriului, 
care singuru este îndreptățită de-a 
conferi seu subtrage stipendiile, er 
nu se se facă însu-și dispunetoru 
asupra stipendiiloră nostre.

In fine, „Unirea" spune, că din
tre cei trei tineri, cărora li-s’au sub- 
trasu stipendiile, unulu este orfană 
de tată și avisată numai la acelă 
stipendiu, ală 2-lea e fiiu de preotu 
săracă, er ală treilea este fiiu de 
preotă și profesoră în Blașiu, care 
din salarulă său modestă trebue se 
susțină doi fii la universitate. Apoi 
termină astfelă:

In fața aoestei nedreptăți, avemă o 
singură mângăere, și anume, că Consisto- 
riulă archidiecesană, precum suntemă in
formați, a remonstrată energică in centra vol- 
niciei ministeriale și a cerutti, se se ăsig- 
neze stipendiile la cei trei studenți atâtă 
de greu loviți. De astfelă de lovituri ne 
voma putâ apără în modă radica’ă, numai 
dâcă se voră face și în viitoră cei mai 
energiol pași, ca fundațiunile, luate de ună 
guvernă absolutisticQ d:n administrațiunea 
•competentă a capitalului metropolitană, să 
se întbrcă er sub administrațiunea aceluia. 
Pe lângă acești pași energici militeză nu 
numai motivele desfășurate mai susă, ci și 
împrejurarea, că sub titlulă de administra- 
țiune ministeriulă de culte și instrucțiune 
publică ridică în fiesce-care ană mai multe 
mii de florini pentru uuă fondă creată în 
ministeriu, din care noi nu ne împărtășimă 
cu nici ună cruceriu. Miile acestea, ce ni
se subtragă în fiesce-care ană, suntă o pa
gubă forte simțită pentru biserica nostră, 
unde clerulă, învâțătorimea și instituțiunile 
nostre religiose și culturale se luptă cu 
cele mai mari lipse.

SCimiE piLEI,
20 Februarie.

Parastasft pentru archidncele Albrecht. 
Sâmbătă în 18 Februarie c. s’a ținută în 
biserica catedrală din Caransebeșă paras- 
tasă pentru odihna sufletului răposatului Ar- 
chiduce Albrecht. La serviciulă divină a 
pontificată însuși Prea Sânția Sa Domnulă 
Episcopă Nicolae Popea, asistată de Prea 
Cuvioșia Sa Părintele Arhimandrită Filaret 
Musta și preoțimea locală. La acestă aotă 
de pietate pentru răposatulă Archiduce au 
luată parte membrii Venerabilului Consis
tară, corpulă didactică dela institutulu pe
dagogică și celă teologică și elevii acestui 
institută și alțl credinoioși de frunte.

— o—

Generaluln Poenaru, ministrulă derăs- 
boiu română, care a representată pe Regele 
Carol la îmormentarea archiducelui Albrecht 
s’a întorsă din Viena Sâmbătă. Elă a fostă 
primită în audiență de împăratulă Fran- 
cisoă losifu și de împăratulă Germaniei, și 
monarchulă nostru i-a conferită ordinulă 
coronei de feră ol. I, er adjutantului său, 
căpitanului Demetrescu, același ordină 
ol. III.

Ajutore pentru Ciangăi. Sâmbăta tre
cută s’a ținută în Budapesta adunarea ge
nerală a „Societății maghiare pentru aju
torarea Ciangăiloră". Adunarea s’a ținută 
sub presidiulă contelui Teleki Gâza, fiindă 
de față primarulă orășenescă Kamermayer 
etc. Cu privire la Ciangăii din Bucovina, din
tre cari, după oum dise președintele, mulțl 
ară voi să se întorcă în patriă, adunarea a 
hotărîtă să înainteze ministrului de agri
cultură o adresă, în care să-i ceră, ca ou oca- 
siunea colonisăriloră sie țină semă de Ciangăii 
bucovineni. Apoi „pentru bisericele și pentru 
misia reformată din adunarea a vo
tată pentru anulă trecută ună ajutoră de 
900 fl., er episcopulă ref. Szâsz Domokos 
va fi rugată să raporteze despre modulă 
ajutorărei. Pentru biserica și școla rom.- 
cat. din Bucovina s’a votată 450 fl. Socie
tatea, care dispune de-o avere totală de 
56,186 fl., mai dă ună ajutoră de câte 
200 fl. pentru preoții maghiari din Herte- 
lendyfalva și Jozsefalva, în Bucovina. — 
Nimenea nu-i împiedecă pe Unguri de-a 
acorda aceste ajutore; numai „liberalulă" 
regimă ungurescă face escepțiunea, de-a 
interclice supușiloră nemaghiari primirea de 
ajutore din streinătate.

-o —
Alegere de senatorii la universitatea 

din Bucuresci. ErI s’a ținută la universi
tatea din Bucuresci adunarea colegiului uni
versitară, spre a alege ună senatoră în lo
cuia multă regretatului Al. Orăscu. Candi
dați d-nii profesori Gr. Stefănescu, Cantili 
și T. Maiorescu.

— o —
Eclipsă totală de lună. Innoptea din 

10 spre 11 Martie n. va fi o totală eclipsă 
de lună, care va fi observată și în părțile 
nostre.Decursulă va fi astfelă: la 2 ore 
53 minute luna va atinge umbra pămân
tului nostru, la 3 ore 51 minute se întu
necă de totă, la 4 ore 39 minute eclipsa 
îșl face calea de jumătate, er la 6rele 5 și 
27 minute întrâga întunecime este termi
nată. Sorele va răsări la 6 6re 19 minute; 
la 6 ore 20 minute apune luna, oare cu 5 
minute mai târdiu ese cu totulă din um
bra pământului.

— o —
Nou secretară de stată. La propune

rea ministrului de interne, Majestatea Sa a 
numită de ală doilea secretară de stată în 
ministeriulă de interne pe consilierulă mi
nisterială Szell Ignâcz.

— o—
Bânffy pandură-corporală. In ședința 

dela 4 Martie a dietei unguresol deputatulă 
Kovâcs Albert a ținută ună discursă, în oare 
a atacată vehementă pe ministrulă-preșe- 
dinte Bânffy, numindu-lă „marele pandură 
corporală ală țeriiu.

—o—
Petițiuni contra mineloră. Vinerea 

trecută a fostă primită prințulă Dim. Ghica 
în audiență de Regele Carolă. Ou acâstă 
ocasiune d. Ghica a comunicată Regelui 
resoluțiunea luată în ultima întrunire dela 
„Dacia" a oposițiunei națională-liberale și 
i-a înmânată petițiunile contra legei mine- 
loru subscrise de 20,000 alegători.

—o —
„Sperauția", reuniune de împrumută 

și păstrare în Borgo-Prundă, a realisatu cu 
finea anului 1894 ună venită curată de 
1422 fl. 99 or. Dintre aceștia s’au destinată 
pentru scopuri de binefacere 30 fl., restulă 
parte pentru dividende, parte pentru a se 
adauge la fondulă de reservă, care în ur
ma acesta a ajunsă la 1347 fl.

—o -
Încoronarea Țarului în Moscva. In 

Kreml din Moscva se facă mari pregătiri 
pentru încoronarea părechei împărătesei 

ruse, care se va celebra cu pompă estra- 
ordinară. La încoronare voră fi represen- 
tate fote curțile europene, parte prin am
basadorii loră, parte prin plenipotențiațl es- 
traordinarl. Se dice, că Țarulă. din inciden
tală acesta, va adresa ună manifestă cătră 
poporală său.

-o —
„Amintiri diplomatice din 1870“' 

Sub aoestă titlu publică „Nuova Antologia" 
unu articolă ală ambasadorului italiană 
conte Nigra, în care se descrie, pe basa de 
documente autentice, atitudinea guvernului 
italiană înainte și în decursulă resbelului 
franco-germană. In articolă se constată, că 
resbelulă s’a deolarată din partea Franoiei 
în contra voinței și dorinței guvernului 
italiană.

—o—
Maree poștale prețiose. Din Copen

haga se sorie: Ună bancheră din Franc- 
furt pe Maină a trimisă ună agentă la Copen
haga, ca să negocieze c’ună medică de aici 
pentru cumpărarea colecțiunei sale de mărci 
poștale austriaca. Agentulă a oferită pen
tru colecțiune, care este cea mai mare și 
prețiosă de acestă feliu, 75,000 oorone, 
mediculă însă nu vre să-o vândă mai josă 
decâtă cu 100,000 corâne. Nu de multă elă 
și-a vândută colecția sa de mărci europene 
cu 20,000 corone.

'Date statistice din Brașovti. 
și Comitatti.

In calendarulă localii pe a. c., 
întitulată: „Dersăchsische Hausfreund“, 
redactată de Franz Obert, se află, 
ca și în anii premergători, unu felu 
de șematismă de adrese din Bra
șovă. Acesta conține date impor
tante asupra tuturoru relațiuniloră 
nostre din Brașovă. In cele urmă- 
tbre estragemu datele privitâre la 
Români, completate după putință. 
Ele merită tdtă atențiunea:

Intre funcționarii comitatensi se află 
ună singură Română, la sedria orfanală: 
Iordană I.Munteanu.—In comisiunea admi
nistrativă găsimă pe adv. I. Lengeru. In 
comisiunea sanitară: Dr. G. Baiulesou. In 
comis, de apelare pentru cause orfanale: 
I. Lengeru. In oomitetulă fondului de pen
sionarea funcționarilor^ comitatensi: O. 
Sorescu. In oomitetulă de verificare: N. 
Străvoiu și L. Romană.

La Direcțiunea financiară a comitate- 
loră Brașovă și Făgărașă suntă Români : 
Ioană Cipu, secretară de finanțe, I. Popo- 
vicl și Gavrilă Maroșă, concepiștl, I. Chiffa 
revisoră.

Representanța comitatensă, Români: 
V. Voina protop., I. Lengeru adv., Dr. G. 
Baiulescu medică, O. Sorescu adv., L. Ro
mană căpit. în pens., Nic. Străvoiu adv., 
Ioană Stinghe birtașu, N. P. Petrescu func
ționară de bancă, I. Russu notară comu
nală, A. Verzea parochă, Victoră Popea 
parochă.

Viriliștii comitatului Brașovă, români: 
G. B. Popp., I. Dușoiu, O. Steriu, — co- 
mercianțl; S. Damiană adv., P. Nemeșă 
notară reg., Dr. A. Mureșianu redactară, 
Ios. Pușcariu adv.; suplenți: Andreiu Lu- 
pană, Andreiu Buntoiu, Basiliu Popovicl.

Funcționari la diregiitoriile judecătorești, : 
Judi: Petru Popă, notară Mihailă Russu, 
oonducătoră la cărțile funduare : Petru Fara. 
La judecătoria cercuală: sub-jude Petru 
Ungură.

La judecătoria cercuală din Făgărașă, 
care încă aparține Brașovului, găsimă: la 
cărțile funduare ună adjunotă : D. Berlea, 
ună cancelistă : I. Cinte, și altă oancelistă : 
Ios. Roșea. La judecătoria cercuală în Zer- 
nescl: jude cercuală Nic. Penciu.

Va să (jică din 88 funcționari, suntu 
8 Români, respective 7, pentru-că d-lă P. 
Fara aGum e permutată.

Notară regeștii: P. Nemeșă; AdvooațI: 
Damiană Sim., Lengeru I., Lemânyi Dr. N., 
Mețiană Dr. E., Popescu V., Popp Dem. 
Dr., Pușcariu Ios., Soresou Oct., Străvoiu 
Nic. Nouă Români între 32 advocațl.

La oficiulă vamală, la magazinulă de 
tutună, la perceptoratulă de dare etc. nici 
ună funcționară română; la poștă și tele- 
grafă 1 singură tabelară: Const. Blaga.

Representanța orașului Brașov : Baiulescu 
B. parochă Baiulescu Gf), Barițiu If), Bâr- 
seană A. prof., Bologa V. dir. de bancă, 
Bozoceană I. Dr., Buntoiu A.*) Damiană S., 
Diamandi M., Dușoiu I., Flușturană Nț), 
Lengeru I., Maximă Ios., Munteanu D., 
Munteanu lord, asesor orf., Dr. Mureșianu A., 
Nastasi L., Navrea G. jun., Nemeșă Petru*), 
Pascu D. C., Petrică I. protopopă, Pilția N., 
Popescu V. adv., Popovicl Nic. prof., Po
povicl V. măsară, Popp G. B*), Popă Petru 
jude, Romană L. căpitană, Seniuță I., So
rescu Oot. adv., Steriu Const*), Stinghe I. 
jun., Stinghe Sterie, Străvoiu N. adv., 
Vlaicu Ars. prof*), Voina V. protopopă.

(Va urina).

NECROLOG tî. întristații: George 
luga, fiu, I6nă luga, frate, cu familia: Elena 
Popovicl Barcianu, soră, cu familia; Nico
lae B. Poppă și Carolina B. Poppă, soră, 
cu familia; familia Dr. Diamandi, George 
Teclu, Maria Teclu și Livia Atanasescu, 
nepoți, d’impreună cu celelalte rude, au du
rerea a anunța încetarea din vieță a prea 
iubitului loră tată, frate, unchiu, vără, gi
nere și cumnată Dimitrie luga în etate de 
62 ani, decedată la Bucuresci în diua de 
19 Februarie v. c., în urma unei sourte su
ferințe.

Fiă-i memoria bine-cuventată!
București, 19 Februarie 1895.

— Subscrișii cu inima frântă de du
rere, în numele nostru și ală celorlalți nu- 
măroșl consângeni, anunțămă încetarea din 
viâță a neuitatului și mulță iubitului nos
tru soță, tată, frate, sooru, moșă, cumnată 
și unchiu Dr. Lazarn Petco advocată, care 
și-a dată nobilulă său sufletă în manile 
Creatorului la 3 Martie n. c., în etate de 
60 de ani și în ală 33-lea ană ală fericitei 
sale căsătorii. înmormântarea s’a făcută 
după ritulă bisericei gr. or, române în 4 
Martie n. o. Fiă-i țărîna ușoră și memoria 
binecuvântată! Aradă, în 3 Martie n. 1895. 
Anna Petco născută Șandoră, soțiă. ; Va- 
leriu Petco, protonotaru, Eugenă Petco, lo
cotenentă c. și r., Aurelia Petco, măr. 
Hosszu, Anna Petoo, Vilma Petco, ca fii și 
fice.; Dr. Aurelă Demiană, medică., Dr. 
Alesandru Hosszu, adv. gineri; Eugenă 
Hosszu, Alesandru Hosszu, nepoți; Anas
tasia Moldovană n. Petco, soră; George 
Moldovană, not. cercuală cumnată.

DIVERSE.
Cei mai stranii fumători din lume. 

Eschimoșii, aoei omeni pe jumătate înghe
țați, cari trăescă aprope în totă viâța loră 
în mijloculă ghețuriloră, suntă fanatici 
pentru tutună, pe care ei și-Iă procură din 
când în când dela încruoișătorele ameri
cane, care îndrăsnescă să vie prin țările 
loră. Toți, bărbați, femei și copii, țină în- 
tr’una în gură o forte mare țigare, ală că
rei sucă îlă înghită cu ună adevărată de
liciu. Când ei fumeză, ca să faoă să ție 
mai multă acestă plăcere, amestecă în tu
tună nisce foi uscate de sălcii și adaogă 
și peri smulși din pelea de animale, cu 
care ei îșl facă îmbrăcămintea. Ei fumeză 
acestă enormă țigare în patru seu cinci 
trăgături. Acei, cari fumeză cu luleua, au 
grija de a păstra cenușea în lulea, pe care 
cu multă poftă, după ce se sfîrșesce tutu- 
nulă, o mănâncă.

Literatură,

In tipografia „A. Mureșianu" 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).

*) Cei cu *) suntu viriliști, cei cu f) 
împuterniciți ai viriliștiloră.

Proprietară: Of„

Redactorii responsabilii: ©regoriu ^aieru.
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Cursulâ 9a bursa din Viena. A-ții de-ale Băncei austr. de cred't. 408.25

Din 23 Martie 1895. NapoleondorI. . . . 9.81
Mărci imperiale germane . . . 60.42‘A

Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 124.10
London vista . . . 123.80

ReiVa de corone ung. 4% • • • 99.20 Paris vista . . . . 49.05
Impr. căii. fer. ung. în aură • 128.— Rente de cordne austr.4°/o • 101.05
Inapr. cSil. fer. ung. în argint41/2°/0 104.20 Note italiene. . . . 46.55
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.75
Bonui I rurale ungare 4°/0 . . . 98.50 Cursulâ pieieo Brașovâ*
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25 Din 2 Martie 1895.
Imprum. ung. cu premii .... 162.50 Bancnote rom. Dump. 9.73 Vend. 9.76
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 152 75 Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.79
Renta de hârtie austr................... 101.80 Napoleon-d’orI Cump. 5.75 Vend. —.—
Renta de argint austr.................... 101 80 Galbeni Cump. 5.85 Vend.
Renta de aur austr........................ 125.40 Ruble rusescl Cump. 1,31 Vend.
Losurl din 1860 ......................... 159.25 Mărci germane Cump. 60.20 Vend.
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1086.- Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75
A- ții de-aleBăncei ung. de credită. 489.-

$ V ! S O !
Prenum er ațium le la Gazeta Transilvaniei se potă face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-eărei luni.
Domnii abonați ae binevoiască a arăta în deosebi, când voiescă 

ca espedarea se li-se facă după stilulă nou.
Domnii, ce se abonAză din non, să binevoiască a scrie adresa lă

murită și să arate și posta ultimă.
Administrat. „8az. Trans.“

la atoaaa®®
1 Ianuarie 1895 se începe unti. nou abonainentu

Sa
SCS53 „T7" T ES 

foia ilustrată pentru fanisfiii.
„VATRA“ îndeplinind^ tăte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumara bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este Cea BLaî 
pâwlâtă a'evistă ilustrata și «cupă I-ulu Bocta în 
literatura beletristică roanână.

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

Pentru Austro-Ungaria:
Costulă abonamentului - pe unu ană este .

n n „ 'A » ” • '
Cei ce dorescă a se abona, suntă rugați se

Cu

fi. 12 
” 6 . 

binevoiescă 
trimite costulă abonamentului, prin mandată postai li la librăria 
editore, C. Sfetea, Blicurescî, căci „Vatra“ n :■ se trimite de cătu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

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

600,14—30

a

pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din § ©©toaiwre 1894

Trenu Trenu Trenu 
de

persAn. accel. inixtu
Trenu 

de 
persAn.

Trent!
accel.

Trenu 
de 

ipersAn.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

persAn.

Trenfl. 
accel.

Trenu 
de 

persAn.

8.05
2 10
4 07
5.46
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37

12 05
1.02
2 14
2.50
3 54
4 53
6.13
7.03
8.40
9 08

12 50
1.25
1.43
1.52
2.18
2 40

Trend 
accel.

4.59 '
5.44 '
6.14.

12.20.

6 —
9 05 ] 

1! 33 ’
I. 50
2.24
3 03
3.46
4 07
4 53
5.32

”624
6 59

Tr. mix. “
8 40
9.08

10.40
II. 25
1154
12.04
12.34
1.-
1.40
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
4 48
5 27
6 10

T50
8 30
9.03
9.38

10.25
11 -
12 26

1 11
8 45

2 15
9.15

11.12
12.50
2.12
2.19
2 49
3 24

417
4 50

5 55
6 11
6 27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

9 09

5

J

V
sos.
pl.

l 
(

l

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghîrbău

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara .
Vințul de 
Aiudu .

SUSil

Teiuș
Creoiunela . 
Blașiu . . 
Micăsssa .
Copșa-mioă
Mediașft 
Elisabetopol 
Sighișdra • 
Hașfalâu . 
HomorodC. 
Agoștonfalva 
Apsța . .
FeldidraV

pl” | Brașovă

1
90S.

Timișu . .
P r e d e a 16 
Bucuresoi .

80S.

rpl.
Isos.

pl. 
sos.

rpl.
(sos.

A

I pt 
|sos.

A

f P1-
Isos- 

î 
pl.

3.-
5 50 
“âo 
12.06

Trend 
mixtu

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5 18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.01
6.35
5.58
5.08
7.01
6 -
5 -

1 55
7.25
5.23
3.46
2 25
2.18
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8 31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.46
10.05
8.43
8.38
8.13
7.47

6.25
8.15

9.23
8.53

8 23
8.06
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5 33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
7.45

7 08
6.39

5.25
tr.mixt

4.48
4.23 ■
3.-
2.20
2.-
1.51
1.23

12.54

4.55
2.24

12.23
11.41
11.07
10.32
10.13
9.04 
9.-
8.-
7.30
6.47
6.29

10.37
9.57
9.30
4.40

5.21
4.47
4.29
4.23
4.02
3.42
2.49
2.27
2.13
1.39
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.05
8.02
7.43
7.01
5.57
5.11
8.5C

£1 la I r 8 ș mb — T ța a• «a 8&

S trenu trenii trenu trenu trenu trenu
de de

j person. mixtu mixtu pers An. persAn. mixtu mixtu persAn.

7 33 11 - 4.— 10.17 Ghiriș a........................ 5.10 10.30 3.30 9.12
7.53 11.20 4-20 10.37 Turda ........................ 4.50 10.10 3.10 8.52

!

Siblifiaa—AvrSgu—ÎFăgărass»
trend trenu -trenu trenu trenu

de de
person. pers An. mixtu mixtu persAn persAn.

!
2.20 11.34 7.10 pl. Copșa mică . sos. 9.34 6.20 12.42
3.57 1.03 9.— Ocna . . . 8.11 5.12 10.58j
4.19 1.25 9.26 ^s.l f P’- 7.44 4 49 10.26
4 36 1.46 pl. J SlOini . . . 7.28 8.33
6.16 3.31 Avrigfi . . . 6.02 6.54
8.42 6.08 sos. Făgăraș» . .pl. 3.28 4.05

& i ebb e «• i a (Piskl) — IB a» h e <1 6 i* a
trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu trenu
mixtu mixtu mixtu mixtu mixtâ mia tu mixtfi mixtu

6.15 11.35 4.25 9.43 Simeria........................ 5.25 10.25 3.10 8.34
6.38 11.54 4.48 10.01 Cerna............................. 5.09 10.05 2.54 8.14
7.13 12 20 5.23 10.25 Hunedora.................... 4.45 9.38 2.30 7.45

S£ r 8 o v u — ® e r rb c ș t i
trenii trenu trenu trenu trenu trenu

! mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu mixtu

8.35 4.55 9.10 Brașov ii........................ 7.36 1.44 8.31 ■
10.28 6.36 10.30 Zeriiești......................... 6.06 12.20 7.20

——.—
1 e ș ta - ga «S. ș ii - ® i s y i ( a 1

4.— 9.10 4.20 Mureșfi-Ludoșfi . . . 6.46 7.21
7 07 1.01 Țagu-Budatelicil . . . 4.15
9.59 4 55 Bistrița........................ 1.16

A i* a «a ii - T I s® 1 s1 r a

6.25
7.32
8.42Cwcerilea—Oșorheiu—BSegli.-săs.

însemnate

Trenu 
mixtu

Trenu 
de 

persAn.

Trenu 
de 

persAn.

Tren-a 
de 

persAn

Trenu 
de 

persAn,

Trenu 
de 

persAn.

Trenii 
de 

persAn.

Trenu
mixtu

2.25
3 14

8.10
8.51

3.11
3.52

8.58
9.39

pl. Cucerdea . 
LudoșO. .

. 80S. 7.41
7.03

2.36
1.58

8.31
7.43

1.18
12.32

5 07 10.27 5.26 11.11 SOS. 1
pl. 1 Oșorheiu . . !pL 5.30 12.25 5.50 10.35 |

5.50 10.42 5.36 l sos. 5.18 9.35 5.05
7.25 12.15 7.15 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.50 8.— 3.22

Nota: Orele 
însemnezi! drele de ndpte.

Aradu
Vinga 
Timișora

11.35
12.52
2.10

5.58
6.46
7.39

9.14
9.02
8.-

3.44
2.40
1.12

das-eli-mara—KeSănta SigMșora—OdoB’Saeâsi-sec..
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

5.42
10.30

4.10
9.01

Careii-mari 
Zelău . .

9.06
4.20

7.05
2.25

3.56
6.34

11.08
1.50

Sighișora . .
Odorheiu-sec.

10.55
9.48
8.151

trenu 
mixtu

9.51
7.20

5.32
3.-

în stâDga stațiunilor!! suntQ a se oeti de susG în josO, cele însemnate în drepta de osO în susO. Nu merii încuedrațl cu linii mai negri

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


