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Lupta contra elicei Tiszaiste.
BrașovO, 22 Februarie v. 1895.

Cele mai înverșunate atacuri 
le întâmpină afli cabinetulu Banffy 
în dietă din partea Apponyiștilortt. 
Aceștia suntu cu deosebire mâlmițî, 
că ministru-președinte Banffy nu nu
mai că nu face nimieti spre a pa- 
ralisa influința elicei lui Tisza în 
sînulu partidei guvernului, der o lasă 
se joce erășî unu rolu conducetoru. 
încă și acuma betrânulu Coloman 
Tisza dirige partida dela putere după 
voința sa și elfl este, care pune fote 
în mișcare spre a zădărnici planu
rile de fusiune cu partida apponyistă 
și cu câta lui Szapary.

Tisza vrea cu orl-ce prețQ se-șl 
susțină puterea și influința, ce a eser- 
citat’o de două decenii ca ministru 
și mai târejiu ca adeveratuld diri- 
gentă alia partidei liberale. Este prin 
urmare forte naturalii, că Apponyiș- 
tii simtă așa de înverșunați asupra 
lui, căci vedu întrînsulu și în clica 
lui pe celă mai mare contrară alu 
aspirațiunei loră de a ajunge la 
putere.

Unulu din deputății partidei 
amintite oposiționale-, Albert Kovacs, 
s’a ocupată în ședința de alaltaeri 
a camerei ungare anumită și pe 
largă de influința stricăciosă, ce a 
avut’o asupra Ungariei Coloman 
Tisza, care tocmai înainte cu 20 de 
ani a fostă numită ministru, după 
ce și-a renegată principiile, ce le-a 
profesată ca conducătoră ală opo- 
sițiunei. Tisza, flise elă, a creată sis- 
temulă minciuniloră, care de 20 de 
ani formâză basa activității guver- 
neloru. Și cum și-a părăsită acesta 
principiile sale și-le părăsesce acuma 
și br. Banffy, care afli se asociâză 
cu Tisza și nu vrea se scie de aspi- 
rațiunile naționale față cu armata.

Tisza cu Banffy se opună pos- 
tulateloră militare ale partidei appo- 
nyiste și de aceea nu voiescă fusiu- 
nea, flise numitulă deputată. Toții 
Unguri au fostă, cari, când Bismark 
a sfătuită pe monarehă se strămute 
centrulu monarchiei la Buda, au ză
dărnicită acesta, tocmai așa cum au 
fostă Unguri aceia, cari au împie
decată ca împăratule Iosifă se in
troducă ca limbă a statului limba 
maghiară.

Despre Coloman Tisza s’a sus
ținută, că elă și ca ministru-preșe
dinte n’a fostă decâtă ună solgăbireir, 
ei bine, — efice Kovâcs — ori-ce 
conclusiuni amă trage din activitatea 
ministrului-președinte Banffy, putemu 
preflice, că nu va fi nici-odată mai 
multă decâtă ună caporalu-pandurit.

Pe când cei din partida lui Ap- 
ponyi combată astfelă pe guvernă 
și clica Tiszaistă mai alesă pentru 
că se opună unei fusiuni pe basa 
postulateloră loră militare, „partida 
poporală'1 a lui Ferdinandă Zichy o 
combate cu aceeași înverșunare din 
alte motive.

„Partida poporală" maghiară 
are inse afli numai ună singură re- 
presentantă în dietă, der organele ei 
mereu amenință, că la viitorele ale

geri va vede guvernulă câtă de mare 
este puterea acestei partide.

Interesantă este cum orgânulă 
contelui Zichy „Fejermegyei Naplo" 
atacă pe actualulu ministru de in
terne Perczel și clica Tiszaistă, ce-i 
stă la spate.

„Incependă dela Coloman Tisza 
până la Ștefană Tisza toți — flice 
cjiarulă lui Zichy — au aplaudată 
sentința d-lui Perczel: Trebue se 
esecutămă legea, căci celă ce n’o 
esecută, n’o respecteză! Hă între- 
bămă înse pe d-lă ministru: ce s’a 
întâmplată cu legea de naționalitate ? 
Acesta s’a adusă încă la 1868 și 
încă nu este esecutată. Și cine n’a 
esecutat’o ? sistemulă liberală, care 
de doue-fleci de ani e la cârmă. 
Așa a făcută și cu legea electorală. 
Cum mănueză, cum respecteză dâr 
sistemulă liberală legile, a esperiatu 
destulă de durerosă fiă-care cetă- 
țenă ală patriei, de aceea respin- 
gemă cuvintele lui Perczel: să res- 
pecteze mai întâiu elă legea și apoi 
se vorbâscă".

Dintr’o parte și alta săgețile se 
îndrepteză în contra elicei lui Tisza și 
numai în a doua liniă în contra guver
nului. Mai bine o duce încă partida gu
vernului afli cu ootromii din etânga. 
și în deosebi cu cei din fracțiunea 
lui Iusth-Eătvos, la care s’a alătu
rată acuma și Franciscă Kossuth. 
Lupta e crâncenă și putemă să fi mă 
curioși, cum se va sfîrși.

Dieta ungară.
— Desbaterea ?supra budgetului —

Dieta ungurâscă continuă desbaterea 
asupra budgetului. In ședința dela 4 Mar
tie au vorbită atâta din partea guvernui, 
câtft și din oposițiă.

Vargics Imro (deputata liberală) îșl 
puse tote silințele să scuze și să apere gu- 
vernulă cont'a ataouriloru și invinuiriloră, 
ce-i aducă oposițiă. Elă disc, că matriculele 
de stată suntă în multe privințe forte fo- 
lositore pentru stată și interesele maghia
rismului. Trecu apoi la autonomia catolică, 
față de care crede, că trebue înființată așa, 
ca și elementulă laică să aibă rolă influ
entă în biserică.

Vorbindă de cestiunea de naționali
tate polemisâză cu Szapary și flice, că pe 
terenulă aspirațiuniloră da naționalitate tre
bue separate acele aspirațiunJ, cari încapă în 
cadrul ideii de stat maghiară, de acele, cari 
se opună ideii de stată. Naționalitățilorii nu 
trebue se li-se facă concesiuni, celu puțină 
nu multe. Elfi însă nu aprobă procedura 
organeloră subalterne, cari pretindă dela 
poporă vorbirea limbei maghiare, căci acesta 
este așa de puțină,. încâtă și cele mai pu
ternice state o dau naționalitățiloră.

Contele Szapary a clisă, că să faoemă 
administrația bună, căci atunci voru înceta 
plângerile de naționalitate, și a adausă, că 
ar fi de dorită, ca naționalitățile să între 
în dietă și să-și dea aici plângerile și gra- 
vamenele. Eu din parte-mi primescă, ca să 
fiă și naționalitățile represeutate în dietă. 
Der peste asta noi amu trecută deja. Amă 
avută aici representanțl adeverațl, repre- 
sontauțl cu aspirațiunl mari de naționali
tate, precum Polit, MileticI, Babeșă, și to
tuși cestiunea naționalitățiloră, în loe.ă de-a 
se aplana, ne-a costată forte multă și n’amă 

ajunsă la nimică cu ei. Și eu cunoscă ces
tiunea de naționalitate dela data, când s’a 
ținută în Timișora Congresulă română și 
8’au /redactată 7 puncte de programă ; cu
noscă Memorandulă din Sibiiu, care au 
voită să-lă aștârnă la tronă; cunoscă ho- 
tărîrile Serbiloră diu Chichinda, Beclche- 
recă, și am ajunsă la convingerea, că esis- 
tândă cestiunea de naționalitate, orl-ce po
litică trebue să țină semă de ea, și relele, 
încâtă esistă, trebue sauate. Spre scopulă 
acesta unu mijlocă ar fi se luămă în lege 
ast-felă de disposițiunl, cari ar satisface 
pretensiunile îndreptățite și cari nu se 
opună intereseloră statului. Ună altă mij
locă ar fi revisuirea legei de naționalitate. 
Dâcă se va primi modulă primă, atunol, 
din punctă de vedere administrativă, eu 
aflu de superfluă și cu totulă nenecesară 
legea de naționalitate.

Ocupăndu-se apoi de învățămentulă 
poporală ală Româniloră cjise, că lui nu-i 
convine, că Românii au atâtea scole, fiind-că 
ei sub firma confesională, vestescă aspiia- 
țiunl de naționalitate (Aprobări în drepta).

Sîolnât' J. spune la începută, că la 
1867 ceutraliștii numai de aceea s’au învoită 
să facă dualismulă, pentru-că s’au convinsă 
despre imposibilitatea de-a se guverna Un
garia și Austria la olaltă și că nu se potă 
contopi. Fără de nici o îndoială ei au tre- 
hnîtfi «A vadă, că națiunea acesta (maehiară) 
numai prin suspendarea constituțiunei se 
pote șterge de pe fața pământului. Eu însă, 
fără a trage la îndoială fidelitatea cătră 
tronă a orl-cărei din naționalitățile, cari 
compună națiuuea ungară, amintescă nu
mai, ca simplu faptă, că între altele vedă, 
și credă c’o vede fiă-cine, cum se hrănesce 
prin charte ideia unei Dacoromânii viitore, 
care ar avâ să cuprindă întregă Ardealulă 
și o mare parte a Ungariei pănă la Tisa, 
apoi, ca pupăză pe colacă, și Bucovina, 
adecă și o parte din provinciile ereditare 
ale Austriei. Adecă lucrâză la mormentulă 
națiunei și statului maghiară: prin urmare 
nu toți tindă la crearea imperiului aus
triacă unitară. Deci nu mai încape îndo
ială, că pentru esistența și întărirea națiu
nei maghiare, tronulă maghiară și strălu
cirea lui este prima și cea mai de căpe
tenia condiția, și dimpotrivă tăria statului 
și a națiunei maghiare este basa cea mai 
neclătinată a tronului.

Molrâr se ocupă apoi pe largă cu 
miseriile agrare din Ungaria și cu cestiunl 
financiare, declarândă la sfîrșită, că nu pri- 
mesce budgetulă.

Contele Albin Csâky flice, că în tim- 
pulă din urmă s’au ivită două cestiunl 
noue: cestiunea partidei poporale și a fu- 
siunei. Ideia organisărei partidei poporale 
a emanată din conceptulă, că poporulă nu 
voesce nouăle instituțiunl bisericescl, fiind
că îșl vede vătămată religia. Pe acâsta se 
baseză acțiunea partidei poporale.

Ce privesce cestiunea fusiunei, află 
corectă lucru, că ea se discută în cameră. 
Elă însuși e amiculă fusiunei, fiind-că lu
cruri mari îșl așteptă resolvarea. Ne bate 
la ușă cestiunea naționalitățiloră, sociali- 
mulă agrară, partida poporală, reforma ad
ministrativă, totă cestiunl importante. Csâky 
nu-și închipuesce fusiunea așa, ca ea să se 
întâmple prin negarea convingeriloră poli
tice de ambe părțile. AdI e vorba, că ce e 
mai însămnată: concepțiunile deosebite, 
cari ne despartă, ori cele comune, oari ne 
unescă. Csâky ține de mai importantă cea 
din urmă, și tocmai pentru acesta esprimă 

recunoscința sa ministrului-președinte, că a 
încercată fusiunea pe basa acâsta ; er decă 
fusiunea nu i-a succesă, crede, că-i va suc
cede în proximulă viitoră, fiind-oă cestiunea 
fusiunei e adl una dintre cele mai arflă- 
tore. Primesce budgetulă.

Kovâts Albert începu discursulă său 
flicendă, că activitatea guvernului nu este 
altceva, decâtă sistemulă dc 20 ani ală min
ciuniloră. Elă se ocupă pe largă cu cestiu
nea militară și trecendă la cestiunea învă
țământului, dreptă o pretensiune politică 
națională cere, ca să se permită școlele 
confesionale, înse numai pănă atunci, pănă 
când acestea stau in serviciulu ideii de stată 
maghiarii.

Pe basa acâsta primesce și elă fusiu
nea cu orl-cine, în care este ună picură de 
simtă națională. Nu crede însă, că actua
lulu ministru-președinte ar fi omulă chiă- 
mată pentru aoesta, căci pe d-lă Banffy îlă 
cunosce din copilăria lui și a aflată în elă 
însușiri tocmai contrare. Elă a împărțită 
în două tabere mâna de Maghiari din Sol- 
nocă-Dobeoa, ca sâ sfărime pe una cu 
cealaltă, și deopotrivă Români și Maghiari, 
s’au înfiorată de elă. Președintele nici unui 
parlamentă din Europa n’a esercitată atâta 
bruscheță, ca Bânffy, oând era președintele 
camerei. Fericitulă Grunwald Bela a cjisă 
despre Tisza Kâlmân, că în scaunulă mi
nistrului-președinte uicl-©dată n’a fostă mai 
multă decâtă ună maie solgăbirâu ală țării. 
Eu însă profețescă, că d-lă Bânffy niol- 
odată nu se va ridioa la nivelulă înainta
șului său, ci va rămâne, cum a fostă, unu 
mare caporalii pandurii ală țerii. Nu primes- 
oe budgetulă.

Dr. N. Șierbauă cercetâză mai întâiu 
politica guvernului jși află, că guvernulă nu 
face politică pe basa unoră principii hotă- 
rîte și pentru fericirea patriei.

Răspunde apoi lui Szapary în cestiu
nea naționalitățiloră, și <j>ce că nu pa
sivitatea este causa, ce-i ține pe Români 
departe de dietă. In Ardeală esistă încă 
legi, cari reamintesoă domnia absolutistică. 
Oeusulă mare, presiunea guvernului și co- 
rupțiunea lui faoe imposibilă, ca Românii 
să fiă representațl în dietă. De altfelă pa
sivitatea este o armă folositore în mâna 
poporeloră, față cu puterea centralistă. In 
anii 60 Tisza Kâlmân nu s’a pusă pe tere
nulă pasivității, dâr față cu Franciscu 
Deâk accentua mereu, că contrarietățile nu
mai prin arme se potă aplana. Pasivitatea 
tot-dâuna este îndreptățită, de oâte-orl drep
turile constituționale ale unui poporă suntă 
numai pe hârtia, dâr în praxă nu. Să 
schimbe însă dieta censulă în sensă libe
rală, și atunci nu peste multă Românii, în- 
trândă în dietă, voră discuta împreună cu 
Maghiarii asupra îndreptățirii seu neîndrep- 
tățirii gravameniloră române.

Reflectâză apoi pe scurtă lui Csâky, 
care a disă, că cei ce se opună reformeloră 
biserioescl suntă cuantitativă mai mulțl, însă 
cualitativă preponderâză cei, cari le spri- 
ginescă. Atunci de ce dieta dice, că e re- 
presentanta poporului, care în primulă 
rendă are datoria de-a servi interesele po
porului neocrotită. Poporulă se plânge 
contra dfirei, administrației soandalâse, der 
nu se plânge, că nu-șl pote lua nevastă 
jidancă.

E interesantă pentru politica partidei 
liberale, că după-ce șl-a sfîrșită magazinulă 
argumenteloră, sparie maghiarismulă cu 
daco-românismulă, Cordna cu partida inde
pendentă și în urmă pe toți cu Corona.
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Mai clilele trecute ună deputată liberală a 
împărțită pe Români în țărani și inteli
gența âr inteligența în agitatori și mode
rați. Facă guvernulă administrația drâptă 
pentru țărani, și ei se voră mulțămi și cu 
atâtă (??) Apoi guvernulă nu bagă în sâmă 
drepturile constituționale ale inteligenței 
poporului română. D-v6stră vorbiți despre 
ultraiștl, seu agitatori, și moderați. Intre 
ultraiști și moderați este acea deosebire, 
că ultraiștii voescu cu on-ce prețtl a-se îm
păca- Maghiarii cu Românii. Ei sciu mai bine, 
că Românii și Maghiarii suntă avisațl unii 
la alții în oceanulă slavă. Românii nu se 
plângă contra Unguriloră, ci contra siste
mului de guvernare. Cândă Românii și-au 
dată plângerile partidei naționale române 
acum desființate, le-au îndreptată numai 
contra sistemului. Ună argumentă princi
pală ală partidei liberale este, că dreptu
rile naționalitățiloră suntă garantate în 
lege. Cari suntă acele părți ale legei de 
naționalitate, cari s’au esecutată?

Vorbesce apoi de pactulă cu Sașii. 
Intrâbă pe ministrulă-președinte, că cele- 
l’alte naționalități nu contribuescă la sus
ținerea statului cu aceleași greutăți? Pe ce 
basă ministrulă garanteză favoruri unora, 
în paguba celorlalți? Căci urmarea pactului 
săsescă este, ca ținuturile locuite de Ro
mâni să simtă lipsa de funcționari români, 
âr Românii necăpătândă posturi, mergă în 
străinătate. In fine Șerbană cjice:

Kovâts Albert a clisă; că cunosce pe 
ministrulu-președinte Bânffy din copilăria; 
eu încă îlă cunosoă de pe timpulă fișpăniei 
sale în Bistriță-Năsăudă. Bruschețe lui în- 
tr’atâta a mersă acolo, într’atâta a nimicită 
elă pacea acelui comitată, încâtii mamele, 
cândiî începeau să plângă copiii,, îi spăriaîi cu 
numele nBânffyu, și de câte-orl e vorba de 
forță brută, și adi se obiclnuesce a-se cjioe: 
Dă cu Bânffy.

Nu primesce budgetulă.

0 conferență a d-lui Urechiă
Ia Ateneu.

Bucurase?. Febr. 1895.
Seria conferențeloră la AteneulH Ro

mână se continuă regulată și se va conti
nua pănă la Aprilie în fie-care Duminecă 
și Joi seră. — Duminecă 19 Februarie și-a 
desvoltată conferență sa d-lă V, A. Urechiă, 
care a vorbită despre Românii în văcul-S, ală 
XVII-lea. Bine înțelesă, când se anun
țase conferență d-lui Urechiă, se sciea, că 
lume va fi destulă, ceea ce a fostă forte 
adevărată, căci sala Ateneului era înțesată 
de ună numerosu auditoriu.

La orele 8*/2 d-Jă Urechiă vine la 
tribună și este primită în aplause și urale, 
cari durâză câte-va minute. D-sa atunci 
mulțumesce pentru primire, și spune, că prin 
acâsta d-lui ia o sarcină mai grea asupră-șl 
față de auditoriu. Apoi între altele spune, 
că s’a făcută o lege, prin care toți aceia, 
cari au lucrată 30 ani pentru școlă, să se 
tragă de oparte, cum s’ar dice la pensiune. 
— „Eu, — cjice d-sa, — în adevăru am 
împlinită 30 ani și de aceea mă cam te
meam să mai viu la acestă tribună, care 
de altmintrelea cu dreptă cuvântă trebue 
să fie abordată de tinerime11.

Apoi spune câte ceva de Ateneu: 
„Acum 30 ani tocmai în 7 Faură am ținută 
prima mea conferență în România despre 
Femeia Română și acea conferență în sala 
Ateneului vechiu din gura Cismegiului. 
Acolo, unde era o clădire prea modestă și 
atâta ohiar, încâtă și pre puțină luminată 
și puțină luminândă. Și aici pe loculă acesta 
unde acum se ’nalță acestă splendidă edi
ficiu, se afla o fabrică de luminări. Cu pro- 
dusulă acestei fabrici se luminau bisericile 
din tâtă țâra, și acestă locă, care odinioră 
lumina materialicesce, astăcjl luminâză mo- 
ralicesce, în modă intelectuală. Grațiă 
numai stăruințeloră d-lui Esarcu, astă-dl 
putemă să ne fălimă cu acestă clădire11.

Apoi d-lă Urechiă spune în privința 
subiectului seu, că tinerimeanostră, totă ce 
vede astăcjl în fibre, cam cjice, că tâte 
suntă opera loră și fără a ține socotelă, că 
tote acestea nu s’au făcută de-odată, că 
germenulă loră a fostă pusă, semănată, în 
alte timpuri cu multă mai depărtate, ca ale 

nâstre, și făcendă o comparațiă, dă ca 
esemplu ună stejară mare, frumosă și spune, 
că acelă stejară a provenită dintr’o mică 
ghindă, care mai întâiu s’a întinsă pe sub 
pămentă, a făcută rădăcini și numai apoi 
s’a ridicată și trunohiulă. întocmai, cjice, 
e cu noi și cu orl-care altă poporă.

„Eu nu mă voiu ocupa de trunchiu, 
seu de suprafață, cjice D-nulă Urechiă, ci vă 
voiu duce, puțină mai afundă, în pămentu; 
nu voiu vorbi de ceea ce este astăcjl, ci de 
Românii din secolulu alu XVII-lea. — Și 
de asemeni — fiind-că suntă puțini credin
cioși — voiu aduce să vorbescă altulă, ăr 
nu eu, voiu aduce ună bătrână de 250 ani, 
care să laude și să ne descrie splendorea 
timpuriloră acelui secolă la Români. Și 
acelă bătrână e o carte veche, tipărită în 
Bacău la 1646, scrisă fiindă de ună prelată 
catolică Baudinus, omă, care a trăită între 
Români trei ani. Apoi înainte de a vă 
vorbi și a vă arăta ceea ce scrie Baudinus 
de Românii din secolulă ală XVII, adică 
pe timpulă domniei lui Matei Basarabă' și 
Vasile Lupu, vă voiu spune cum îșl descrie 
acestă prelată venirea sa și totă-odată 
cine e.

„Baudinus, episcopă dela Roma, fusese 
trimisă de Papa Urbană, pentru inspec
tarea bisericei catolice din Orientă. Elu la 
1646 în 4 Octomvre, a trecută Dunărea în 
România, venindă din Serbia și îndreptân- 
du-se spre Târgoviște. Pănă în acestă orașă 
a fostă adusă — întâmplarea a făcută — 
de losefă, ună prelată francesă aci în Ro
mânia, de altmintrelea ocasiă fdrte bună, 
căci Baudinus plecase din Serbia numai cu 
10 taleri, din cari a mai dată optă la ună 
vameșă la trecere, deci elă rămăsese nu
mai cu 2 taleri. Venită la Tergoviște, elă 
a cerută audiență la Mateiu Basarabii dom- 
nulă, pe care a obținut’o cu ușurință. In 
acestă audiență secretarulu lui Baudinus, 
anume Parcevid, a ținută o cuvântare în 
limba latinescă Domnitorului. Și apoi s’a 
adresată și Baudinus, și Domnitorulă ia răs
punsă cu multă bunăvoință. Baudinus des
crie luxulă palatului domuescu și dice, că 
tt.ii o rnni-dnn.nmil ț.ArSl do barbar? j oi
din contră, într’o țâră mai multă sâu mai 
puțină înaintată. Apoi elu arată caracterulă 
domnului, obiceiurile curței, ale poporului, 
și descrie totă ce a vădută în Tergoviște.

„De aci apoi plecă la Iași. Aci elă 
nu se presintă numai decâtă la domnitoră, 
totuși elu se pote introduce în paiață și 
pote descrie splendorea acelei curți, pre
cum și pe Vasile Lupuhi, împreună cu tote 
obiceiurile curții. Ne arată cum se făcea 
serbarea Bobotezei și alte serbări. Mai târ- 
diu Vasile Lupu n’a voită să dea voie lui 
Baudinus, să facă revisuirea, dicendă. că 
cine e Papa să trimâtă âmenl, fără se 1Q 
însciințeze și pe densulu. Dâr în urma ară
tării, ce a făcut’o Baudinus Papei în 1647, 
elă adresâză. o măgulitâre scrisore cătră 
Domnitoră.

„Timpă de trei ani după aceea, Baudi
nus a stută în lassy în care timpă a pu
tută vedâ și înțelege pe Românii din seco- 
lulă ală XVII-lea. Densulu descrie tote obi
ceiurile curții, ale boeriloră și ale poporului. 
Descrie Iașulă, armata, diferitele plimbări 
ale Domnitorului, și în fine nimică nu ră
mâne, pe care să nu ni-lă arate Baudinus 
în cartea sau.

Afară de acestea D-lă Urechiă a ară
tată pe largă și alte puncte, și ceea ce se 
referă în definitivă la Românii din veaculă 
ală XVII-lea. — In totă vorbirea sa se 
servesce de acestă carte, pe care — după 
cum cjice — o pune să vorbâscă în looulă 
său. Se cunosce mai de toți firea d-lui 
Urechiă de a face și câte-o glumă, care de 
altmintrelea n’a lipsită din acestă confe
rință. — D-sa este viu aplaudată și ter
mină în urale.

Conferința se sfîrșesce la 10 ore.
C. Romulus.

Raporturile
între Francia și Germania.

Cestiunea, că 6re va primi seu 
nu Francia invitarea împăratului ger
mană, pentru de-a lua parte la des
chiderea canalului din marea nordu- 

ostică se ventileză multti și în pressa 
rusescă. Eată ce c)ice în privința 
acâsta (jiaruliî rusescă „Novoje Vremjau:

Dâcă actualulă împărată germană, la 
începutulă domniei sale, a visată despre 
gloria lupteloră și despre rolulă plină de 
efectă, ce l’ar duce ună conducătoră ală 
destineloră Europei, acum e afară de orl-ce 
îndoială, că aprâpe nici unulă dintre pla
nurile sale ambițiose nu s’au realisată. Rea
litatea tristă a făcută, ca nepotulă împă
ratului Wilhelm I să abdioă, celă puțină 
pentru ună timpă, la astfelă de visuri. 
Apropiarea franco-rusă, după cum se scie 
ună resultatu și o contra-balansă a triplei 
alianțe; greutățile financiare și politice, cu 
cari au de-a se lupta ambele puteri aliate 
cu Germania; motivele, cari au făcută pe 
împărată să renunțe la serviciile lui Bis
marck și ale lui Caprivi; starea parlamen
tară actuală din Germania — cu ună cu
vântă tâte împrejurările îlă constrîngă pe îm- 
păratulă Vilhelm II oa să dorâscă durata 
păcei europene. Din acestă punctă de ve
dere luată, ușoră se pote înțelege și acea 
dorință a lui, ca să se schimbe raportu
rile, ce au esistată pănă acuma între Fran
cia și Germania.

iDcependu din vâra trecută, Wilhelm 
II n’a încetată de-a da dovedi despre sin
ceritatea acestei dorinți a sale, și acum din 
punctulă său de vedere e de escusată, dâcă 
elă crede a fi destulă de pregătită calea 
pentru invitarea adresată Franciei, ca să 
ia parte la deschiderea canalului din marea 
nordă ostică. Ce e dreptă, republica cam 
tragănă cu răspunsulă, pote că se teme să 
nu ofenseze simțământulă națională, situa- 
țiunea însă este de atare, încâtă refusulă 
de a lua parte la o festivitate, la care voru 
fi representate tâte celelalte puteri mari, 
ar însemna o demonstrațiune, care ar sta 
în contradicere cu necontenitele asigurări 
de pace, făcute din partea Franciei.

Caracterulu internațională ală serbărei 
ajunge, ca escadra francesă să potă sta 
alăturea cu escadrele celorlalte puteri. Cu 
tote că ministerulă francesă și președintele 
republicei amână răspunsulă, ce au să-lă 
dea la invitarea împăratului Wilhelm II, 
în fine totuși elă va fi afirmativă. In totă 
casulă în Rusia nu se va ridica nici o voce 
contra faptului, dâcă cu ocasiunea serbărei 
descliiderei canalului din marea nordă-os- 
tică, lângă flamura roșu-aibă-galbenă a es
cadrei francese va fâlfăi flamura rusescă 
albă cu crucea albastră.

După soirile ce le primimH as- 
tăcji ministrului de esterne irancesti 
Hanotaux a împărtășită eri după 
amecjl ambasadorului germană din 
Parisă, contelui Munster, că Francia 
primesce invitarea la deschiderea ca
nalului din marea nordu-ostică, și 
va trimite la acea serbare două cui- 
rasate și ună avisă sub comanda 
unui contra-admiralu. Totodată se 
cjice, că deputatulă francesă Lelierisse 
împreună cu consoții săi, voru face 
interpelare în camera francesă din 
causa primirei invitărei.

Profesori maghcaari 
contra gimnasiilorft neinaghiare.

Reuniunea profesoriloru maghiari 
dela școlele medii, după cum arnin- 
tiserămă la timpulă seu, a înaintată 
o petițiă cătră ministrulă de instruc
țiune în care ea nu cere nici mai 
multă, nici mai puțină, decâtă o 
stare escepțională pentru Nemaghiarl pe 
terenuUi de instrucția. Petiția reuniu- 
nei conține adecă următorele doue 
postulate:

Mai întâiu reuniunea se rbgă, 
ca primele cărți de școlă ungare,fo
losite în gimnasiile de prin ținuturi 
naționaliste, id est nemaghiare, se 
fiă scrise într’ună stilă precisă și u- 
șoră de înțelesă, de-orece școlarii, 
cari întră în gimnasiu, de regulă 
posedă limba maghiară în mesură 
forte mică, așa încâtă nu înțelegă 
cărțile folosite astăcjl.

A doua rugare atinge prețulă 

cărțiloru de școlă. Acesta se fiă fie- 
sată câtă se pote de moderată, și 
pe lângă acesta se se evite schim- 
bulă cărțiloru de instrucțiă, de-6rece 
partea cea mai mare dintre școlarii 
ținuturiloră naționaliste suntă fbrte 
seracl, și astfelă li-e cu neputință să-și 
cumpere cărți scumpe.

jQiarulă slovacă „Narodnie No- 
vinyu face, cu privire la acestă faptă 
următorele observări:

Intrebămă pe d-nii profesori, de oe 
pretindă ei pentru ținuturile nemaghiare o 
astfelă de stare escepțională? De ce pre
tindă ei pentru Nemaghiari cărți, cari să 
conțină numai ce e absolută de lipsă? Și 
mai alesă: de oe pretindă ei pentru școlarii 
nemaghiari oărțl de instruoțiă maghiare, 
când suută convinși despre greutățile, pe 
cari le întâmpină în urma acesta, atâtă ins
tructorii, câtă și școlarii; când suntă con
vinși în internulă loră. că prin modulă 
acesta de instrucțiă să îngreunâză forte 
multă progresulă ? Pentru ce nu pretindă 
d-nii profesori singurulă mijlocă dreptă și 
îndreptățită, adecă mijloculă, oare numai 
singură pote duce la scopă, oarenuepres- 
orisă numai de pedagogie, ci și de legea 
maghiară ?

Da, d-loră profesori gimnasiall, dâcă 
voițl se vă procurați vouă înși-vă și să 
procurați școlariloră voștri vr’o ușurare; 
dâcă voițl să promovați progresulă în sciință 
ală școlariloră nemaghiari: atunci nu ce
reți stare escepțională, nu cereți cărți de 
instrucțiă maghiare defectuose pentru teri
torii nemaghiare, ci, cu articolulă 44 ală 
legei dela 1868 în mână, cereți dela mi
nistru, ca să observe acea lege, să ducă în 
deplinire disposițiunile ei, și se înființeze 
câtă se pote de în grdb& pentru Slovaci, școli 
slovace, pentru Români române, pentru Sârbi 
serbescl și pentru Germani școli germane. O 
astfelă de rugare ar fi demnă de o reu
niune pedagogică și ar merita laudă și re- 
cunoscință.

SCiOILE ț-iLEX
21 Februarie.

Emigrări la America. Ou aproprierea 
primăverei, emigrările la America au înce
pută ârășl să ia dimensiuni mari, și încă 
nu numai în comitatele nordice ale Unga
riei, ci chiar și în comitatulă Pestei. Lui 
„Egyetârtes11 i-se scrie, că în comunele 
Vâczhartya, Mârsa și în alte comune din 
părțile acelea, mai multe familii se pregă- 
tescă de-a se duce în America pentru tot- 
aâuna. Pănă aoum emigrau mai alesă băr
bați cu scopulă, ca să-și adune bani și 
apoi să se întârcă ârășl acasă. Acum însă 
omenii emigreză pentru de-a nu-se mai 
reîntorce nicl-odată. In Vâczhartya trei pro
prietari și-au vândută casele, pământurile 
și vitele și, provăduțl cu pașapârte în re
gulă, plâcă acum la America cu copii și 
cu neveste. Alțl doi moșieri au cerută pa- 
șaporte, dâr nu li-s’au dată. Probabilă, că 
multi voră căuta să emigreze și fără pa- 
șaporte.

—O—
Mișcările socialiste iau pe cji ce merge 

dimensiuni mai amenințătore în Ungaria. 
La Hodmezdvâsârhely s’au găsită cjilele 
acestea nisce proclamațiunl împrăștiate pe 
strade și afișate pe păreții caseloră. Ele 
suntă adresate „cătră națiunea maghiară11 
și portă subscrierea: „Direcțiunea partidei 
democrate-socialiste internaționale". Pro- 
clamațiunile suută îndreptate în contra au- 
torilățiloru și a „domniei de oaste, care 
vrâ acum să -nimicâseă și ultimele rămășițe 
ale libertății maghiare11. Iritațiunea e mare. 
Luni s’au adusă la Hodmezovăsârhely 30 
de gendarml, âr miliția staționată acolo 
stă gata de atacă. Causa agitațiunei a pro- 
dus’o de astă-dată faptulă, că la 5 Martie 
s’a începută pertractarea procesului, prin 
care 65 de sooialiștl suntă puși sub acu- 
sațiuue.

— o—
„Lupta naționalităților^. „La Revue 

gânerale de Droit international public11, 
din Parisă, pe Ianuarie-Februarie 1895, pu
blică în capulă ei ună studiu de d-lă Al. 
G. Djuvara, fostă deputată, întitulată: „La
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lutte des nationalites; Hongrois et Rou- 
mains. (Lupta naționalitățiloră; Unguri și 
Români). Lucrarea este împărțită în patru 
capitule: I. Originea și desvoltarea istorică 
a cestiunei naționale române; II. Legea 
naționalităților0 și aplicarea ei; LIT. Pro
cesul! Memorandului; IV. Cestiunea națio
nală română din punctul! de vedere ală 
.dreptului publică și ală politicei generale.

-O'

Dili Sebeșul! săsesc» ni-se scrie : Din 
lipsa unorti formalități anulându-se alegerea 
primă de parochă în Sebeșul! săsesc!, eă- 
vîrșită în 23 Oct. 1893, adl în 19 Febru
ary v. o. s’a ținută noua alegere de pa
rochă, fiind! candidați d-nii Z. Murcșanu 
și A. Davidil, cel! dintâiu a căpătată 400 
de voturi, âr celu de ală 2-lea 82. Alegerea 
a decursă cu mare însuflețire.

— o —
Cipriann Poruinbescu apreciată în 

Rusia. Cetimu în „Gaz. Bucov." următorele : 
înainte de câțl-va ani ună bucovinână, că
lătorind! prin Rusia, a sosită în Moscva. 
Audindă, elă că acolo este și ună conser- 
vatoră teologică, s’a dusă să-l! visiteze și 
a nimerită tocmai la orele de lecții. Di- 
rectorulă conservatorului, anume Smolinski, 
l’a primită pe bucovinenă cu totă afabili
tatea și între altele a cântată cu elevii săi 
și câte-va piese din liturgiile lui Cipriană 
în textulă românescă, scrisă, se’nțelege, cu 
litere cirilice. După esecutarea aceloră piese, 
directorul! Smolinski s’a adresată cătră 
bucovinenă cu cuvintele: „Mare talent! 
musical! a perdută Bucovina în răposatul! 
Porumbescu!“

—o—
Papa despre politica bisericăscă ma

ghiară. ț)ilele trecute Papa a primită în 
audiență privată pe unul! dintre prelații 
maghiari, dice „Hazânk". Cu acâstă oca- 
siune Papa s’a interesată fdrte multă des
pre raporturile politice din Ungaria și s’a 
esprimată asupra reformelor! bisericescl- 
politice, cjicendă, că faptele împlinite nu 
se potă schimba, dâr ducerea lor! în de- 
plinire trebue legată de condițiunl oneste. 
Din disposiția poporului maghiară se va 
•convinge guvernul!, că legile bisericesol- 
politice nu trebuescă, și în casulă a.cesta 
însuși constituționalismul! va pretinde re- 
visuirea lor!.

— o —
Alegere do senator! română în lo

cuiți lui Al. Orescu. Alaltăerl la orele 3, 
a fostă convocată oolegiulă universitară 
din Bucuresel pentru a alege ună senator!, 
în locul! rămasă vacantă prin mortea d-lui 
Al. Orăscu. Au luată parte la votă 59 
domni profesori universitari. D. T. Maio- 
rescu, candidatul! oonservatoră, a întrunită 
38 voturi, âr d. Gr. Ștefănescu liberală, n’a 
obținut! de câtă 18 voturi. Ună buletin! 
a fostă anulată și două albe. Totă lumea 
e unanimă a recunosce marele succes! ob
ținută de d. T. Maiorescu, cjice „Timpul!".
D. Maiorescu, care represent! colegiul! I-iu 
■de deputațl din Gorju, va opta pentru scau
nul! de senator!.

—o —
Procesă pentru tradare de patriă. 

Alaltăerl s’a începută în Tarnopolă (Ga- 
liția), înaintea curții cu jurați, pertractarea 
în procesul! intentată contra 26 tineri, cei 
mai mulțl ascultători dela seminarul! din 
Tarnopolă, pentru crima tradărei de patriă, 
a conturbărei liniștei publice, laesa de ma- 
jestate și a conspirației. Pertractarea va 
dura probabil! 8 dile. Se dice, că dintr’ună 
manuscript! aflată la unul! dintr’acei ti
neri, s’a descoperită programul! conspira
torilor!, cari cer! neatârnarea Poloniei, 
amenințând! chiar și cu revoluția, și se 
pună pe ună punctă de vedere cu totul! 
irredentist!. Societatea conspiratorilor! îșl 
avea sediul! în Lemberg, âr filiale în Prze- 
mysl și în Tarnopolă.

—o—
La Banca Națională din Bucuresel s’a 

făcută alaltăerl alegerea directorului și a 
unui censor!, al! căror! mandată espirase. 
Au fostă realeșl totă cei vechi, și adecă 
Anton! Cârpă ca director!, er A. Veri- 
cianu ca censor!, primul! cu 1785, cel! din 
urmă cu 1750 voturi.

— o —

Producțiune de diletanțî români în 
Sibiiu. Sâmbătă în 9 Martie n. diletanții 
români din Sibiiu vor! arangia o serată 
musicală-dramatică cu următorul! programă: 
I Concertă: 1. „Blumen Orakel" de P. Mas- 
cagui; „Seguidilla" de G. Dima, oântate 
de d-șora Alexandrina Cunțanu, aoompan. 
de d-șora Eugenia Simonescu. 2. „Ruy Bias" 
de Mendelssohn, piesă pentru patru mâni, 
esecutată de d-șorele Eleonora Borcia și
E. Simonescu. 3. „Mach auf" Bolero de 
Dessuner; „Mugură, Mugurelă" de G. Dima, 
cântată de d-șora Alex. Cunțană, acomp. 
de d-șora Eug. Simonescu. II Teatru: „ Bus
tului comediă în 2 acte trad, din franțu- 
zesoe de Iulian Popescu. Rolurile femeiescl 
în acâstă piesă le vor! juoa d-șorele: Le- 
tiția Roșoa, Lucreția Popescu, Elena Cun- 
țanu, Agnes Cristea și Aurelia Henzel, âr 
ale bărbaților! d-nii E. Borcia, I. Moța și 
I. Russu. începutul! la orele 7*/2 sâra.

La ce verstă au nsuritu scriitorii 
noștrii?

Dintre toți scriitorii noștri din vâculu 
acesta, mai tînără a murită Alexandru 
Sihleanu, âr mai bătrână George Asachi.

In versta de la 20 pănă la 40 
de ani au murită: Sihleanu de 23 ani, 
Gârlova de 30, Depărățeanu de 30, Băl- 
cescu de 33, Scheleti de 36, Veronica Micle 
de 36, Lambrioră de 37, Niculeanu de 38, 
M. Zamfirescu de 40, Petrino de 40 și 
Eminescu de 40. Deci în vîrsta cea mai 
tînâră — pănă la 40 de ani — au murită 
cei mai mulțl poeți, prosatorl numai doi: 
Băloescu și Lambrioră.

In vârsta de la 40 pănă la 60 ani au 
murită: Paris! Momuleanu de 43, Conta de 
44, George Lazar! de 44, Filimonă de 46, 
Andreiu Mureșianu de 47, Ispirescu de 51, 
Papiu Uariană de 51, Creangă de 52, Va- 
sile Aronă de 52, Bolintineanu de 53, I. 
Maiorescu de 53, George Crețeanu de 56, 
Antonă Panu de 60, Costaehe Negruți de 
60 și DonicI de 60.

In verstă de la 60 pănă la 80 de ani 
au murită : Sionă de 63, Costaehe Negri de 
64, Cesară Boliaou de 67, Vasile Alexandri 
de 69, Eliade Rădulesou de 70, episcopul! 
Melhisedec de 70, Tr. Lauriană de 71, Co- 
nache de 72, Grigore Alexandrescu de 73, 
Cogălniceanu de 75, Baracă de 76, mitro
politul! Veniamin! Costaehe de 78 și Ge
orge Bariță de 80.

In verstă de peste 80 de ani: Florian 
Aron 82, Timoteiu Cipariu de 82, er Ge
orge Asache de 83 de ani.

Toți scriitorii noștri au murită în țâră, 
singură Bălcescu a murită în străinătate, 
în Italia, ca exilată.

Au murită de oftică: Sihleanu, Câr- 
lova, Depărățeanu, Bălcescu, Lambrioră, 
Niculeanu, Zamfirescu și Filimonă.

De alienafie mintală: Andreiu Mure
șianu, Eminescu, Uariană, Eliade Rădulescu 
și George Lazară. Cei-l’alțl au murită de 
felurite bole și de bâtrîneț^.

Date statistice din Brașovti 
și Comitatu.

(Urmare.)

La magistratulu orășenescu nici ună 
Română.

La căpitănatulă cetății: L. Maximilian!, 
oomisară și P. StrSulea, locotenentă de 
polițiă.

Tată de vecini în Scheiu: Sterie 
Stinghe, I. Stinghe și G. Navrea jun., în 
Brașovu-vechiu: Luca Șincanu șiG. Puia; 
la StupinI I. I. Puiu, G. PopovicI, N. Ma
rină, C. Dobri și Nio. Blebu.

La căile ferate, dintr’ună personal! de 
152 indivizi: Români sunt! 6 fochiștl: G. 
Crâstolovan!, G. Petrișoră, I. Frigătoră, 
I. Spuderca, D. Galliu și Nio. Gârneț!.

La Camera industrială și comerciala, 
membri în Comitet!: V. Bologa și T. Ni- 
colau, — la secțiunea industrială: B. L. 
PopovicI.

Societăți și institute: Asociațiunea pen
tru sprijinirea învețăceiloru și sodaliloră ro
mâni: președ. N. P. Petrescu, vice-pr. Ilie 
Ardeleană, cassieră V. L. PopovicI, secre
tară A. Vlaicu, membri în comitet!: G. M. 

Zănescu, V. Antoniu, I. Brădeanu, D. 
Halleră, T. Spuderca, I. Colibană, G. Ol-, 
teanu, Ilie Cocișă și D. Roncea jun.

Filiala Albina, censor!: Damian! S. 
adv. membru în direcțiunea Albinei, Dușo
iu L, Nemeșă P. membru în dir. Albinei și 
delegată, Nicolau T., Poppă G. B., Voina 
Vasilie; dirigentă; V. Bologa; N. P. Petre
scu, adjunctă; I. G. Barițiu corespondentă :, 
V. Uvegeșă contabilă, I. Oncioiu, Io9. 
Moldovan!, I. Brenciu, I. Murăroiu; servi
tori: 1. Scurtu, D. Bărbier!, D. Mămulea.

Meseriașulă română, institut! de cre
dită și economii, Direcțiunea : P. Nemeșă, 
vice-preș, G. Navrea jun. dir. eșec., G. M. 
Zănescu cassară, V. L. PopovicI, Ilie Arde
leană, G. Birea, I. Aronă, I. Lengeru.

Societatea română de cântări și gimnas
tică: G. Chelariu preș., N. Bârsană secre
tară, V. Uvegeșă cassieră, dirigentă de 
cor! N. PopovicI, dirigentă de ondre P. 
Dima,.. profesoră de gimnastică P. Roșea.

Casina română. Comitetul!: preș. P. 
Nemeșă, v-.preș. L. Nastasi, cassieră Gr. 
Birea, econom! G. Navrea, secretară N. 
Bârsană; N. Strâvoiu, V. Voina, N. P. 
Petrescu, V. Bologa, lord. Munteanu, Ip. 
IlasevicI, N. T. Ciurcu, V. Popescu, N. 
Dușoiu, Virgilă Onițiu, lână Lengeru și G. 
M. Zăuescu.

Bcuniunea Jenieilcrti, române, preș. 
Agnesă Dușoiu, cassieră El. Săbădeanu, 
secretară L. Nastasi, membre în Comitetă: 
Susana PopovicI, Elena A. PopovicI, Susa- 
na Laslo, Maria Prișcu, Vilma Poppă, Po- 
lixena IlasevicI, Octavia Stănescu, Maria 
Pruncu, Elena Voina, Reveica Ch'oom- 
bană.

Rewniwnea femeiloru române pentru aju
torarea văduv, sărace ort. res. din Brașovu și 
Săcele: Susana A. Mureșianu preș., Elena 
G. Ioană v-.preș., Virg. Vlaicu cassieră, 
Carolina Ciurcu, Zoe Petrică, Maria Lupană, 
Maria Popea, Otilia N. Bidu, Catinca Bâr- 
seană, Maria D. Muntean! și Val Căciulă 
(Săcele).

Associațiunea transilvană, despărțămen- 
tulă I. Brașovu: I. Petrică preș., A. Bâr- 
seană secretară, V. Voina, V. Bologa, N. 
P. Petrescu, A. Vlaicu cassieră. După de- 
misiunarea acestui comitetă s’au alesă d-nii: 
V. Voina preș./V. Onițiu, A. Vlaicu, Gr. 
Maior!, Dr. I. Blaga, Nic. Ciurcu, Nic. 
Popoviciu.

Biserici și scole. Scaunulu protopresbi- 
teralii gr. or. alu Brașovului: preș. Ionă 
Petrică protopresb., BaiuleseuB. protopresb., 
Perșinariu G. parochă (Brașovă), Bârseană 
T. parochă (Dârste), Popea R. parochă 
(Sațulungă), Soiu N. parochă (Turcheșă), 
Sfetea B. parochă (Brașovă); defensor! 
matrimonială Popea I. prof.; secretară G. 
Urdea, parochă în Oernată.

C&mitetulu protopresbiteralii: I. Petrică 
protop. și preș., Baiulescu B., Popea R., 
Perșinară G., Sfetea B., Popea I., Al- 
mășanu D., Seniuță I., Bârseanu A., Bâr- 
seanu Anast,, Străvo’u N. adv., Pușca- 
riu Ios., Damiană S. adv.

Parochia gr. or din cetatea Brașovului: 
B. Baiulescu protop. parochă, G. Steriană 
cantoră, Zosimă Butnariu cantoră. Cura
tori : N. Flustureanu, G. M. Zănescu, L. 
Nastasi secret. Comitetul! parochial!: Preș. 
Bartolomeiu Baiulescu, S. Damiană, L. 
Nastasi, P. Nemeșă, N. P. Petrescu, G. B. 
Poppă, V. Popescu, D. Stănescu, N. Stră- 
voiu, C. de Steriu.

Biserica Sf. Nicolae din Scheiu: I. Pe
trică, protopr. și parochă, V. Voina, prot. 
onor, parochă, I. Prișcu diacon!, G. Uce- 
nescu cantoră, G. Birea cantorul! II, ser
vitori Chr. Olteanu. Comitetul! parochială: 
D. Almășanu preș., A. Bârseanu, G. Beli- 
simus, V. Bologa, I. Bobaucu, I. Bratu, 
I. Burbea, curatoră, G. Cioflecu, N. O.. 
Furnică, N. Ghighiniță, I. Giuvelcă, N. 
Ghirincea, Ip. IlasievicI, A. I. Lupani, D. 
Lupanu. lord. Munteanu, G. Măzgăreanu 
G. Navrea jun. curatori, N. Navrea, Irod. 
Neguță, Th. Nicolau, C. Orghidană, I. C. 
Panțu, D. Pascu curatoră, I. Petrică, I. 
Popescu, V. PopovicI, A. Purcărea, D. 
Roncea jun., I. Seniuce, D. Stinghe, Sterie 
Stinghe, Ars. Vlaicu, V. Voina.

(Va urma).

SCIRÎ ULTIME.
Timișora, 5 Martie. Curia a res

pinsă recursulă de nulitate în pro- 
cesulă „Dreptății,“ prin care dlfi Dr. 
V. Branisce a fostă condamnată la 
doi ani închisore de stată și 1300 fi. 
amendă.

DIVERSE.
Remușcarea. Unul! din corespon

denții Italieni ai jurnalului „L’Independance 
Beige" scrie din Cento următârele: Sunt! 
șâse dile, de când micul! Tito, de 10 ani, 
fiul! lui Giuseppe Montana, agricultor!, 
dispăru din Cento și tote căutările râmase 
fără nici ună resultată. ErI ună țârană nu
mită Vignoli, galbenă, disperată, abia sus- 
ținendu-se pe picidre se presentâ preto
rului, mărturisind! consumată de remuș- 
care, că a omorît! ună copilă, și că vine 
să se constitue prisonieră, povestindu-i, oă 
a cumpărată dela micul! Tito ună arca- 
deonă pe șâse lei, și pentru-ca să nu-i plă- 
tâsoă, l’a strînsă de gâtă și pe urmă l’a 
aruncată în rîulă Teno. Ceea ce e mai 
oribilă, el! mărturisi judecătorului, că cu 
o mână strangula pe copilă, âr cu oealaltă 
cânta din arcadeonă pentru-ca să nu se 
audă strigătele de desperare ale micului 
Tito.

Unu testament! originalii. Din Lon
dra se scriu următorele: In Putney a mu
rită înainte cu câte-va cțile o domnișorăde 
78 ani cu numele Hetty Bloomer, lăsâudă 
după sine o avere de 40,000 punți șterlingl. 
Voința din urmă a damei suuă astfel!: 
„Eu n’am rămasă de bună voiă nemăritată; 
de trei ori am fostă logodită, și de trei 
ori am fostă părăsită de bărbați necredin
cioși. De aceea dispună, ca interesele după 
averea mea, în fie-care ană la dina morțiiy 
mele, să se împartă între cinci dame necă
sătorite, cari au trecută peste 40 ani, și 
cari potă dovedi, că și la ele s’a nimicită 
fidanțarea din causa tradărei bărbatului". 
Pasagiulă din urmă sună astfel!: „Dâoă 
în care-va ană nu s’ar anunța candidate, 
ceea ce însă cu greu credă, în timpul! 
acesta, când bărbații sunt! atât! de stri
cați, atunci interesele să se adauge la ca
pitală".

Lii eraHs râ,
A apărută Nr. 4 din anulă ală doilea 

al! revistei ilustrute pvntru familie „Vatra" 
tipărită în trei culori cu cerneluri de luxă, 
avendă următorul! sumară: Gogu și Go- 
gușoră, de Ionă Slavici; Sără de vară 
(poesie) de V. D. Păună ; Hipnotismul!, de 
Sc. A. Stăncescu; Prăvălia pisicei, de După 
Balzac; S’a despoiată codrul! de frundă; 
(poesie) de T. Duțu; Bolnavii (tr. Maupas
sant) de Hlas; In fața morții (poesie) de 
G. Sylvian; O faptă rea, de După Tsche- 
chow; Milius (poveste) de V. Brebiceanu; 
Sluga și popa, de Dum. Stăncescu; Ună 
naivă șiretă, de V. Brebiceanu; Fel! de 
felă, de ***. Ilustrațiile: Psyche; Scene 
din Pompey; Dragoste de mamă; O! con
turile astea! Castele în aeră ; Oracolul! din 
Delfi.

*
A apărută Nr. 5 ală revistei literare- 

beletristice, pentru familiă, „Rândunica" cu 
următorul! sumară : Te vâdă, de George 
Simu; Regina balului (Noveletă), de V. R. 
Buticescu; Rugare, de Elena din Ardeală ; 
Judele Zăbună, de I. E. Prodană; Nebune 
aminitirl, de Emiliu Sabo ; George Dandinu 
sâu bărbatul! înșelată (trad.), de Iosifu 
Șchiopul!; Asemănări, de Antoniu Poppă'; 
Sciințe popularisate, de Gr. Mărunțeanu; 
Rămurele: Doine din Bihor!, de Antoniu 
Poppă ; Secretă, de Iosifă Siegescu ; Feliu- 
rite, de * $ *. „Rândunica" apare în Sibiiu, 
de trei ori pe lună și e redactată de d-1! 
Silvestru Moldovan!. Conținutul! ei e va
riată, amusantă și instructivă. Prețul! abo
namentului e pe ană 6 fi., pe l/2 ană 3 fl, 
pe */4 ană 1 fl. 70 cr.

Proprietarii: Or. Sssr'el Rlureșianu. 
Redactori rcstionsallill: Eregoriu f^aioru.
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CmfsibSm 6a bursa din Msena.
Din 5 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4% • • • 124.20 
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 99.30
Impr. căii. fer. ung. în aură41/2% • 127.50
I npr. cf.il. fer. ung. în arg'nt 41/2°/0 104.60
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 127.55 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.—
Bonuri rurale eroate-slavone. . . 98.25
Im ,■ . ung. cu premii. . . • 161.25
Lusurî pentru reg. Tisei și Segedin. 152 50 
Renta de hârtie austr.................. 101 35
Renta de argint austr.........................101.30
Renta de aur austr................................125.15
LosurI din 1860   157.50
Acții de ale Băncei austru ungară. 1060.— 
Aații c!e-faleBăncei ung. de crelitu. 469.25 
A rții de-ale Băncei austr. de credit. 398.10 
Napoleoudorl........................................ 9.87’/2
MăicI imperiale germane . . . 60.35'/2
London vista....................................123.50
Paris vista.................................. 49.92’/2
Rente de corone austr.4% . . . 101.15
Note italiene.................................. 46.o5

Picaturile ile stomaclit

n

AfiPllP dfl Mfill ce^ ma* p^cu^ mhosă de bradă, curăță aerulă din odaie 
UltUlll llu lfuli) și întăresce organele de respirațiune, celă mai alinătoră 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloră.
QVTllTI llP Nflll oferă esceient0 serviții pentru tuse, pentru
IJjlUp ill pul)uliu du ludlj regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganeloră de respirațiune.

Laiialîll CrOBiliG, cel mai ^un remediu, pentru Aneta și albirea manilor.

ÎSSÎȘ"’ Depoulii generalii la farmacia în Tergulă grâului,

Cursuiia pieces Brașouu’
Din 6 [Martie 1895.

Bancnota rom. Dump. □ 79 Vând. n re
<J. 1 V

Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.79
Napoleon-d’orI Cump. 5.75 Vend. —.—
Galbeni Cnmp. 5.85 Veod.
Ruble rusesc! Cump. 1,31 Vend.
Mărci germane Cump. 60.20 Vend.
Scris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Pentru unu postii de comptabilB 
la „Reuniunea de C o n s u in u, 
asociare în Blașiu“ se escrie con
cursă cu termin» de 15 Martie 5835 
pe lângă salarii anuală de 360 fl. și 
procentele statutare din câștigă.

Concurenții au se dovedescă:
1) absolvarea unei șcble comerciale;
2) pracsa în comptabilitatea comer
cială; 3) cunoscerea perfectă în scrisă 
și cu graiulu a limbeloru română, 
maghiară și germană.

Concursele simtă a-se adresa: 
Consiliului administrativă alu Rcuniunei 
de Consumă din Blnșin (Balâzsfalva).

Bl aș iu, în 1 Martie 1895.

640,2-2 Consiliului administrativii.

cari au efectă escelentu în contra tu- 
turortt boleloru de stomachfi, simtă unii 
meallieaimcB&liâ eKe

pentru on-w easă, la 
lipsă de apetitîi, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosit greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machd, flegmă gălbioare, greță și vo- 
mare, coustipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomacliului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca cela mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare CB". Sticla îndoită 
de mare «39 cs\ Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntu numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit11 cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Brașovă: farmaciile Iul. 
Ilomung, F. Jekelius W-we, Franz Kcl- 
lemen, Fd. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. TI o s s z u f a 1 u : 
farmacia: Gustav JeFlius. Osernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

Numere singuratice 
din ,, Gazeta Transilvaniei 
ii 5 cr. se polii cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

I.
13

/R5ceasornicar
Brasovii, strada Porii Nr. 32.

Recomandă dcposîtuflil seu bine asor
tată de ceasornice de buzunar din Hel
vetia, precumă și tote felurile de ceasornice 
de părete, jjandule, ceasornice 
'leșteptătore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală.

Reparatun
se efectueză conscîințîos, prompt și ieftin.

Nr. 60312—12.

i’oi 
de

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unii nou abonamente
1 a

Mr t
fotă ilustrata pentru fanaiii?.

„VATRA“ îndeplinindu tote condițiunile cerute unei 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totă-deuna 
unu sumare bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunl 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; eslte Cea mai rSS“ 
giândită revistă ilustrată șâ ocujpă ®-uiu Bocu în 
literatura. beletristica rounână.

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

Pentru Austro-Ungaria:
Costulu abonamentului pe unu anii este . . .

» . 11 n V2 » » ■ • •
Cei ce doresou a se abona, suntă rugați se

fl. 12
„ 6 

biuevoieseă a 
trimite costulu abonamentului, prin mandatîi poștală la librăria 
editors, 0. Sfetea, BucurescY, căci „Valra“ n.< se trimite de câta 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai gasescă broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., ev’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,15-30

Sosim li ilocam tmirilon în Brașon.
Sosirea trenurilor^ iu Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Române : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

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

3. Dela Zernesci la Brașovă.

Trenulă mixtă : 7 ore 36 min. diminoța.
Trenulă mixtă: 1 iră 44 min. după am1 
Trenulă mixtă: 0 bre 00 min. sera.

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

Plecarea trenurilor^ din Braș,
I, Dela Brașovă la Pesta

Trenulă mixtă: 5 bre 8 min. dimineța. 
Trenulă accel.: 2 bre 45 min. după am, 
Trenulă de persone : 7 bre 43 min. sera. 
Tr. ex?r. Român : 10 bre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă acoel.: 4 bre 59 minute dimin,. 
Trenulă mixtă: 11 bre înainte de amecjl. 
Trenulă aocel.: 2 dre 19 min. după am.. 
Tr. expr. Română.- 5 bre 14 rn, dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

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

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

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


