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Puterea curentului.
Brașovii, 23 Februarie v. 1895.

Pilele aceste amu reprodusă în 
estrasu ideile desfășurate într’ună 
articula asupra „naționalitățiloru ne
maghiare și a conducetoriloru loru" 
publicații de organulu germană „Par
lamentai^ din Viena, care apără in
teresele slave.

Intre altele se cjice în acelu ar- 
ticulu, că conducătorii naționalită
țiloru se provocă la Szechenyi ca 
la unu bărbatu, care cugeta înțe- 
leptu și prin urmare și dreptu — 
deră în realitate Szechenyi cu pri
vire la maghiarismu nu era mai 
bunu decâtu Kossuth, Tisza și tăte 
guvernele maghiare, ce s’au succe
dată pănă în <4iu.a de acji-

Adevărata,— c|ice autorulu amin
titului articulu — că în ce privesce 
devisa: „Maghiaruia e născuta să 
fia domnii11 (Urnak szuletett a ma- 
gyar) Szechenyi și Kossuth erau de 
unh gându și de-o simțire; cu tote 
astea Szechenyi a purtata o luptă 
înverșunată cu Kossuth, pentru-că 
Szechenyi a fostu unu Maghiară în- 
tregh, er Kossuth numai jumătate 
Maghiară.

Szechenyi și-a alesu de modelă 
Anglia, cu instituția LorȚiloru, elu a 
fostu pentru principiulu aristocratică 
englesu, pe când Kossuth a adusă 
în curentulă acesta aristocratică și 
păreri și idei democratice. Acesta a 
mâhnită așa de adencă pe Szechenyi.

Curentulă maghiară de ac|I — 
c|ice mai departe.— nu l’au produsă 
Szechenyi, Kossuth și urmașii loră, 
ci aroganța, pofta de domnire și în
gâmfarea, ce zace în rassa maghiară 
însă-șî. Nu este deră prudentă și 
oportună de a purta lupta în contra 
unoră persăne. Decă naționalitățile 
voiescu s’ajungă la țintă, ele trebue 
să opună curentului maghiară ună 
altă curentă mai puternică și mai 
generală.

„Nu văierăii, înjurături seu 
amenințări, suntă mijloce apte pen
tru delăturarea răului. Copiii potă 
să se vaete, femeile să ocărască și 
să batjocurescă și lașii potă face să 
răsune aerulu de amenințări; națiu- 
niloru în frunte cu conducătorii loră, 
nu le este permisă a se înjosi la 
asttelă de mijlăce de luptă. Fap- 
teloră trebue să le opună numai 
fapte... Față cu curentulă maghiară 
ală falsului liberalismă n’ajungă nu
mai vorbele, ci trebue să se dove- 
descă, lămurăscă și adeverăscă prin 
fapte, ce este adevărata libertate".

Numita foiă e de părere, că toți 
Slavii monarchiei ară trebui să se 
unescă pe basa comuniunei de interese, 
ce-o condiționeză libertatea, pentru 
a combate curentulă liberală ger- 
mano-maghiară. De voră fi în stare 
să-o facă acesta, atunci nu voră tre
bui „nici să se roge, nici se înjure, 
nici să amenințe, ci ei îșl voră fi 
șieșl de ajunsă".

Deocamdată crede foia slavă, 
că curentului de față maghiară ară 
fi în stare a-i pune stavilă numai 
corona, decă ar voi să aplice la legea 

de naționalitate dreptulă esecutivă 
ce’lă are. Der Slavii ară trebui 
să se decidă a face ună pasă la 
coronă, eventuală să stăruăscă pe 
lângă guvernulă austriacă ca se aver- 
tiseze corona despre pericululă, ce 
amenință monarchia în urma „ni- 
suințeloră revoluționare de a stră- 
forma vechia Ungaria unitară con
stituțională într’ună stată genetică 
unitară maghiară".

In espunerile, ce le-amă schițată 
mai susă, iese la ivălă nisuințabine 
cunoscută sub numirea de „solidari
tate a Slaviloră din monarchiă". 
Autorulă articulului din cestiune a 
avută în vedere mai multă pe Slavii 
din Ungaria și conducătorii loru. Și 
în adevără numai față cu aceștia 
se potrivesce afirmarea, că ei ar face 
o deosebire între principiile lui Sze
chenyi și ale lui Kossuth și ar crede 
că celă dintâiu a fostă mai bună 
pentru naționalități, ca celă din 
urmă.

In ce privesce pe Români, po
litica loră a fostă de multă în clară, 
că ambele direcțiuni ale maghiaris
mului cutropitoră suntă într’ună 
feliu periculose națiunei române. Pre 
când Slovacii și Serbii în cea mai 
mare parte întemeiau mari speranțe 
pe promisiunile, ce le făcea unu. 
Deak și Eătvos, pe atunci Românii 
și-au manifestată din capulă locului 
neîncrederea față cu ei și au pro
testată în contra curentului spriji
nită de ei.

Românii au cunoscută prea bine, 
din pățaniile loră seculare, firea Ma
ghiarului și de aceea s’au opusă așa 
de hotărîtă și legiloru dela 1848, 
deși s’au fostă introdusă în ele idei 
democratice de ale lui Kossuth. Ei 
simțiau de p’atunci, că în loculă ve- 
chiloră privilegii se organiseză noue 
— vorba lui Abranyi — și erau să- 
tui de privilegii unguresc!, voiau 
odată libertate și pentru națiunea 
română.

Prin urmare Românii au înțe- 
lesă de cu vreme însemnătatea cu
rentului de maghiarisare violentă si, 
4§u, ei portă cea mai mică vină 
dbcă pănă acuma nu i s’a putută 
pune stavilă.

CRONICA POLITICĂ.
22 Febbruarie.

Despre ună interwiev interesanta în
tre ună fostG ministru maghiara și noula 
ministru rusescă de esterne, dă sâmă foia 
ungurâscă „Budapesti Hirlap". O parte din 
acesta interwiev o reproducemG la alta loch 
ala numărului nostru de acjl, rămânândă a 
înregistra aici părerea, ce — după „Buda
pesti Hirlap" — ar fi dat’o Lobanow asupra 
cestiunei române. Etă ce vorbe pune fâia 
ungurâscă în gura bărbatului de statG rush : 
„Mișcarea Româniloră este reprobată și în 
Petersburg; dâcă Românii ar avă simță 
politica, cum nu au, nu s’ar face ridicoli, 
să speculeze la anectarea Ardealului. Irre- 
dentiștii români pretindă pe față anexiunea, 
ceea ce se pote înțelege; însă ceea ce 
n’are înțelesG e, că politici români serioși 
hrănescă în ascunsa ast-felă de aspirațiunl. 
Nici Germania, nici Rusia n’ar pute per
mite ruperea Ardealului de cătră Ungaria, 

respective de monarchia habsburgică, fiind
că Ardealula este o fortărâță, care domi- 
nâză calea, ce duce la Constantinopolă. 
Aoâstă însămnată posițiune strategică, tre
bue să stea în mâna unei puteri mari, decă 
nu vremă, ca dela micile state Dunărene 
să atârne cestiunea păcei seu a răsboiului 
europână. Prima condițiă a susținerii păcei 
este localisarea flacărilorO, ce ar pută is- 
bucni în statele mici Dunărene. Acesta însă 
ar fi imposibilu, dâcă posițiunea cea mai 
însămnată, ce dominâză drumulă la Con- 
stantinopolG, ar sta în mâna unui stată 
micO, ca România. In casulă acesta cou- 
flictele dintre marile puteri în OrientO, ar 
fi încredințate bunului placă ală României 
și ună răsboiu europână ar isbuoni atunci, 
când i ar plăce României".

*
O scire însămnată aduce diarulă ru- 

sescă „Novosti*1 din Petersburg. Etă ce dice 
numita fâiă: „Călătoria împăratului Wil
helm II la Viena are o mare însămnătate 
politică, care este în strînsă legătură cu 
tripla alianță. Călătoria acâsta la Viena va 
fi urmată în curendă de-o călătoriă la Roma, 
unde Crispi îșl pune tâte ostenelele, ca 
regele Umberto se fia proclamată de împeratu. 
Tote acestea — (fi00 foia rusâsoă — dau 
dovadă, că tripla alianță nu numai, că e 
în ajună de disolvare, ci că ea va fi re- 
înoită și consolidată într’o formă sărbăto- 
rescă și imposantă. Tripla alianță s’a do
vedită a fi necesară, și e faptă, că ea a pro
movată susținerea păoei".

*
Amă amintită ieri, că Francia a pri

mită să ia parte la serbările deschid erei ca
nalului germană dela Kiel și că va trimite 
două cuirasate sub comanda unui contra- 
admirală. O telegramă din Parisă anunță, 
că din mai multe părți se susține hotărîtă, 
că în Petersburgă s’a urmată ună schimbă 
de păreri între guvernulă francesă și celă 
rusescă, ca la serbările din Kiel, cele două 
puteri să ia parte împreună. In sensulă 
acestei hotărîrl, Rusia și Francia se voră 
presenta în Kiel cu năi în numără egală 
sub comanda de oficerl egali în rangă. 
Năile voră ajunge în aoelașl timpă la Kiel 
și voră ancora de-odată. Ele se voră de
părta ârășl la aoeeașî dată, ca astfelă să 
dea presenței loră caracterulă solidari
tății.

Dieta ungară.
— Desbaterea asupra budgetului —

In ședința dela 5 Martie, primulă 
vorbitoră a fostă deputatulă:

Helfy Ignacz: Face mai întâiu câte-va 
observări cu privire la vorbirea lui Șerbană 
din ședința premergătore. Unele din plân
gerile înșirate de Șerbană le recunâsce și 
elă, der nu recunosce, că acelea ar fi plân
geri românescl, de6re-ce acelea, dice, de-o 
potrivă apasă pe Maghiari, ca și pe Nema
ghiari. Decă administrația este în cutare 
comitată rea, urmările ei le simte Maghia- 
rulă tocmai așa, ca și Valahulă, Slovaeulă 
etc. (Așa este 1 Așa este! în stânga es- 
tremă). Decă într’ună locă seu altulă jus
tiția nu este perfectă, seu e defectuosă, 
acesta de-o potrivă apasă pe toți cetățenii 
patriei. Insă-și legea electorală, — întru 
oâtă și din partea năstră se facă continue 
observațiunl contra ei și întru câtă prin 
ea este atâtă de restrînsă dreptulă electo
rală — constitue ună gravamenă nu nu
mai pentru Români, ci pentru fiă-care ce- 
tățână ungară. (Așa este 1 în stânga estremă)

Și cu mai multă hotărîre trebue să 
protestămă contra asemănărei, ce o face 
colegulă meu deputată între pasivitatea 
română și între pasivitatea națiunei ma
ghiare din anii șâse-cfeol. Pasivitatea nos- 
tră a fostă o luptă pentru apărarea cons
tituției străbune ungurescl și națiunea ma
ghiară s’a luptată pentru îotrega națiune, 
înțelegendă sub acâsta tote naționalitățile, 
pe când pasivitatea d-vostră (a Româniloră) 
e o luptă în contra națiunei maghiare, a 
statului maghiară. (Așa este! în stânga es
tremă.) Prin pasivitatea acâsta d-vostră nu 
urmăriți altă scopă, decâtă ca în modă 
măestrită să țineți la distanță pe cei ce 
facă parte din naționalități, făcendu-i să 
credă, că ei suntă prigoniți din partea Ma
ghiarilor ă. (Așa este! în stânga estremă.) 
Căci decă n’ar sta în pasivitate, în scurtă 
timpă s’ar convinge, că în privința drep
tului, a egalității, nu esistă în Ungaria deo
sebire între cetățenă și cetățână. (Sic!)

Numai ună singură mijlooă sigură 
esistă pentru de-a pută resolva cestiunea 
română, și acesta e ca d-vâstră să fiți ce
tățeni credincioși ai acestei patrie, să lup
tați cu noi împreună pentru ca să facemă 
fericită, mare și puternică statulă maghiară 
și atunol d-vostră veți trăi ferioițl cu noi 
împreună în acestă patriă. (Vii aprobări. 
Așa este! în stânga estremă.)

Polemisâ apoi cu Csâky și la urmă 
declară, că nu primesce bugetulă. In aceeași 
ședință au vorbită Szentivânyi, Hoitsy, 
Mărkus și Hoch, cari toți declară, că nu 
primescă bugetulă.

Pressa și noulâ ministru rusesed de 
esterne.

Pressa europână continuă a-se ocupa 
cu numirea noului ministru de esterne ru
sescă.

„Neue Freie Presse" elice, că față cu 
importanța europână a postului d-lui Lo- 
banow, totă interesulă politică se înver- 
tesce în jurulă cestiunei: ce atitudine va 
avâ în viitoră politica esternă a Rusiei față 
cu motivele, cari au necesitată crearea tri
plei alianțe.

Principele Lobanow a fostă văzută la 
lucru în Viena și în trei-spre-dece ani se 
formâză o judecată sigură, mai cu sâmă, 
când în timpulă acesta a trebuită să se cla
rifice situațiunl amenințătâre. Principele Lo
banow a contribuită cu o liniște nobilă și 
unh tactă neturburată la evitarea unei in- 
disposițil ireparabile dintre curțile și cabi
netele din Viena și Petersburgă și ca în 
Peninsula baloanică, unde .interesele Aus
triei și ale Rusiei, nu se coverșesoă, minele 
puse de panslaviști să nu facă pagube prea 
mari.

Aoum se pote spune, că pericolulă 
celă mai mare, care a amenințată relațiu- 
nile Rusiei cu Austria și Germania, îșl avea 
rădăcina în neîncrederea, crescută pănă la 
sensibilitate personală a Țarului Alexan
dru III și că munoa cea mai grea a amba- 
sadorilorh Rusiei din Viena și Berlină con
sista în a potoli acea neîncredere a Suve
ranului loră.

Trebue să revelămă, oă prinoipele Lo
banow a crescută pe timpulă carierei sale 
diplomatice la Londra și Viena, d’asuprave- 
deriloră autochtdne rusescl; elă nu are ni- 
mică comună cu fanaticii ortodocși și cu 
intriganții panslavismului, adaugă „Neue 
Freie Presse". E deja o lună, de oând se 
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credea, că elă ar put6 fi numită ministru 
de esterne; s’a observata de-atuncl, că cer
curile așa numite europenescl ale capitalei 
Rusiei speră, că elă ca omă de mare au
toritate și de unii răngii sociala înalta, va 
influința și asupra politioei interne în modă 
mai liberală și nu se va mărgini, ca pre- 
decesorulă său, la conducerea afaceriloră 
esterne.

De o cam-dată nu se pote soi întru 
câtă potă fi justificate speranțele acestea; 
cestiunea acesta e și secundară față cu enor
mele lucrări, ce-Iă așteptă în resortulu său 
propriu. D. de Giers nu a pretinsă posiția 
ce au avut’o Nesselrode și Gorciakow în 
afară, pentru-că Giers nu se înșela asupra 
faptului, că Alexandru III voia să fiă 
singurulă conducătoră ală politioei es
terne. Despre Țarulă Nicolae II se scie 
încă prea puțină pentru a judeca, dăcă va 
lăsa ministrului său de esterne ună spațiu 
mai mare de activitate; dăr ceea ce se scie 
despre principale Lobanow permite condu 
siunea, că nu se va sustrage dela datorința 
unei representațiunl mai pronunțate a fuuc- 
țiunei sale importante și plină de răspun
dere.

Der nu numai la Berlină și la Viena 
a făcută o impresiă bună numirea d-lui Lo
banow. „Le Tempsu aduce noului ministru 
de esterne elogiile următdre:

Principele Lobanow se bucură de o 
reputațiă mare. Opinia publică îlu desem
nase deja acum 13 ani pentru a ooupa lo- 
culă încredințată d-lui de Giers. La tbte 
ourțile,unde a residată, elă a soiută, repre- 
presentândă în același timpă cu credință 
politica Suveranului său, să câștige favdrea 
Suveraniloră, a miniștriloră, a personeloră 
de tote rangurile, prin grația atitudinei 
sale, prin curtenia maniereloră sale și drep
tatea caracterului său.

♦

„Budapesti Hirlap" de ai]l publică ună 
articolă nostimă sub titlulă „Lobanoto și 
Maghiarii11, în care dice, că ună fostă mi
nistru maghiară, care a luată parte și în 
cabinetulă Wekerle.stă în legături de prie- 
tiniă eu prințulă Lobanow, și a avută cu 
elă mai multe întelnirl în Viena. In 4 Mar 
tie exministrulă maghiară a făcută o visită 
de adio la Lobanow, cu care ocasiă conver
sația între cei doi bărbați de stată a avută 
ca subiectă raporturile din Ungaria.

Lobanow — dice corespondentulă vie- 
nesu ală lui „Budapesti Hirlap" — a re
petată asigurarea, că elă are o deosebită 
simpatiă cătră Maghiari, cunoscendu-i acum 
mai deaprbpe. Diplomația din streinătate 
nu ounosce destulă de bine Ungaria — 
cpse Lobanow, — fiind-că de obiceiu îșl 
ia informațiile asupra ei din foile interna
ționale francese și din „Times".

„Mie însă — adaugă Lobanow — 
ml-a dată Kâllaytbte posibilitățile, ca să mă 
convingă personală asupra situațiunei Un
gariei și să cunoscă aspirațiunile maghiare 
și caracterulă maghiară. Eu cunoscă națiu
nea maghiară și am învățată s’o stimeză. 
Mai înainte de tote m’am convinsă despre 
lealitatea și fidelitatea, ce păstreză dinas- 
tiei-Habsburg. Așa numitulă cultă-kossuthist 
a fostă intervertită în modă tendențiosă 
de cercurile curții din Viena. E de prisosă 
a-țl spune (ex ministrului maghiară) de 
unde a isvorită oultulă-kossuth și în ce a 
stată esența lui; acăsta însă n’o înțslegă 
cei din străinătate — ba în parte chiar 
nici în Viena. Destulă e să constată, că cul- 
tulă-kossuth nu pote să aibă ascuțișu anti- 
dinastică, fîindă-că în Ungaiiatbte partidele 
suntă de acordă a recunosce, că forma mo
narchists de guvernare corespunde mai 
bine intereseloră naționale ale Maghiari- 
loră și că tronulă maghiară câștigă prin 
dinastia-Habsburg ună prestigiu, care e fa
vorabilă națiunei maghiare față cu națiu
nile din orienta....

„Națiunea maghiară e unu factoră, cu 
care Europa trebue să-și tragă săma în Orient; 
nu se pote disputa supremația ei asupra 
celorlalte naționalități. Nici poporală ro
mână, nici celă serbescă nu stau, în pri
vința politică și culturală, la același nivelă 
cu Maghiarii. împrejurarea acăsta e forte 
ponderosă, și ună ministru rusescă de es

terne tot-dăuna trebue să aibă în vedere 
acăstă împrejurare în cestiunile Peninsuiei- 
balcanice".

Contrarîetățile în raporturile
naționale ale Ungariei.

Din Ungaria sudică ’i se scrie 
într’o corespondență Țiarului ger~ 
mânu „Munchener Algemeine Zeitung“, 
că contrari etățile în raporturile na
ționale ale Ungariei s’au ivită chiar 
și cu ocasiunea manifestațiuniloru de 
doliu pentru archiducele Albrecht. Eată 
ce se cjice în acea corespondență:

După cum se scie, Maghiarii nicl-odată 
n’au nutrită simpatii pentru decedatulă, 
de ore-ce priveau în elă totă-dâuna pe re- 
presentantulă ideii unei monarchii unitare. 
In urma acestei disposiții la Maghiari nu 
este de mirată, că manifestările de doliu 
pentru decedatulă archiduce au stată sub 
măsura politeței îndatinate. Escepționândă 
foile oficiale și oficiose, cari întru cât-va 
și-au îmbrăcată marginile în negru, tote 
cele-l’alte au apărută făr’ de nici ună 
semnă de doliu, și și aitieolii, privitori la 
Albreoht, s’au restrinsă numai pe lângă re- 
gistrarea unoră notițe biografice. Din con
tră manifestările de doliu la cele-l’alte na
ționalități au fostă deosebită simpatice. 
Aprope tdte cjiarele acestora apărură ou 
margini grose negre, mai alesă cele ser- 
bescl și croate. Intr’ună orașă serbescă din 
Sudulă Ungariei a fostă espusă timpă de 
mai multe dă® o cunună de doliu pom- 
posă, pe ale cărei pantliol se putea ceti urmă- 
torea dedicația în limba serbescă: „Grăni- 
țerii — gloriosului lorii conducetoru1*.
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Cinismii fără margini. Maghiarii mergă 
atâtă de departe în cinismulă loră față cu 
naționalitățile, încâtă pe față îșl manifestă 
pofta loră de maghiarisare. Astfelă (jil®!® 
trecute foia maghiară oficială pedagogică 
„Nâptanitok Lapja" escrise ună conoursă 
pentru postulă de învățătoră în localitatea 
slovacă Zoror de lângă Pojună. In con
cursă se spune apriată, că condițiunea prin
cipală pentru potentă este, se maghiariseze 
pe școlari!

—o—
Socialismulu în Brașoviî. A<jl dimi- 

neța s’au găsită în Brașovulă veohiu mul
țime de proclamațiunl socialiste, ce au 
fostă afișate în decursulă nopții pe porțile 
și casele locuitorilcră. Proclamațiunile suntă 
scrise în limba germană și maghiară, și, 
după cum se vede, suntă identice cu cele 
aflate la Hodmezovâsârhely, despre cari 
amă amintită în numărulă de erl. Ast-feliu 
de proclamațiunl s’au aflată de-altmintrelea 
și la Dobrițină și pâte și în alte părți, 
ceea ce dovedesce, că soeialismulă ia mare 
avântă.

—o —
Nou (Jiaru oprită. Ministrulă de in

terne erășl a mai detrasă debitulă poștală 
unei foi române din România, și adecă 
tjiarului „Călătorulă Română" din Botoșani, 
sub pretestulă, oă ar fi de conținută agita
torică pentru Ungaria.

— o —
Influența a începută să graseze din 

nou în tote părțile Europei. Soirile, ce se 
aduoă cji de di despre acestă bdlă, dove- 
descă, că ea a începută să ia ună carac- 
teră seriosă, mai alesă în timpulă acesta 
de transițiă spre primă-vără. Țarulă Rusiei, 
Maria Christina, regina Spaniei, archidu- 
oesa Maria, archiducele Rainer : toți suntă 
mai multă său mai puțină bolnavi de influ
ență. Alaltăerl a murită în influență George 
Gizyoki, profesoră la universitatea din 
Berlină. Spitalele din Viena, Petersburg, 
Berlină, Londra și Budapesta suntă pline 
de bolnavi în influență. B61a acăsta urî- 
ciosă s’a ivită deja și prin ținuturile nâstre, 
dăr pănă acuma numai în singuratice 
cașuri.

—o —
Numire. Președintele tablei reg. din 

i Clușiu a numită pe d-lă j Romulu Popă, ju

ristă absolută, practicantă cu lăfă la tabla 
reg. de acolo.

— o —
Timpulu normală în Bulgaria. Pentru 

regularea orologeloră în Bulgaria guver- 
nulă bulgară a rugată pe d-lă Hepites, 
directorulă institutului meteorologică din 
BucurescI, oa să-i comunice cjilnică timpulă 
după orologiulă acestui institută.

—o—
Esposițiă la Parisii în 1900. Guver- 

nulă francesă, precum s’anunță, va trimite 
deja în clilele aceste la tbte puterile străine 
Invitarea ca să ia parte la esposițiă univer
sală dela 1900.

Sentința Curiei reg. în procesulu 
„Dreptății".

Alaltăeri, 5 Martie n., s’a per- 
tractată la Curia recursul ă de nuli
tate, ce l’a înaintată acusatulă Dr. 
V. Branisce în contra sentinței date 
în procesulă „Dreptății11 dela 28 De- 
cemvre a. tr.

Curia a respinsu recursulii, și ast- 
felu sentința, prin care Dr. Valeriu 
Branisce a foștii condamnați! la 2 
ani închisdre de statu, 1300 fi. amendă 
și 119 fi. spese procesuale, a intrată 
în vigbre.

In senatulă, care s’a ocupatu 
de acdsta afacere, au fostă 7 juȚl, 
și adecă: Czorda Bodog (președinte), 
Szekely F. (raportorii), Bartodeiszky 
Gy., Sebestyen Mih., Scheducs L., 
Miko Miklos, Nedeczky OdonșiHie- 
ronymi Bela.

Etă pe scurtii, după „Drepta
tea11, punctele recursului de nulitate 
și motivele sentinței Curiei reg.:

Punctulă 1 ală recursului de nulitate 
dice:

Intrâga procedură este de a-se ni
mici :

1. fiind-că, conformă §. 8 din art. de 
lege 44 din 1868, inculpatulă trebuia citată 
în limba sa maternă, de asemenea ascul
tarea sa și concipiarea protocolul de as 
cultare Mu in limba maternă — adecă în 
cea română trebuia si se înteniple. — Limba 
maternă a inculpatului a fostă cunoscută 
atâtă procurorului, câtă și judecătorului de 
instrucția, precum și on. tribunală. In sco- 
pulă respeotărei limbei române a și făcută 
inculpatulă cerere categorică, der, cu căl
carea legii positive, nu s’a luată în consi
derare. Din acestă motivă cercetarea înde
plinită în modă ilegală, nu pote servi de 
basă la pertractarea finală înaintea curții 
cu jurați, și fiind-că totuși s’a acceptată, 
intrega procedură e nulă și trebue milificată.

La punctulu acesta se dice în moti
vele sentinței Curiei, că acusatulă a înțeleșii 
citațiunea maghiară, oăci a făcută obser
vări la ea, 6r ascultarea acusatului s’a 
făcută în regulă prin tălmaciu. De legea de 
naționalitate nici pomenire nu se face.

Punctulu 2 ală recursului cjice, că 
procedura trebue nimicită, pentru-că pre
ședintele tribunalului n’a constatată presența 
acusatului înainte de a se ceti lista jurați- 
loră, ci numai după constituirea curții cu 
jurați.

Curia susține, că acusatulă a vorbită 
înainte de petrectare cu președintele în 
odaia presidială — ergo a foștii constatată 
presența sa.

In p. 3. recursulă cjice, că nu s’a 
comunicată acusatului lista jurațiloru pe 
(Jiua de 28 Dec. — Curia cȚc®, că, s’a co
municată în regulă.

P. 4. dice, că rectificându-se lista ju- 
rațiloră, la fixarea terminului ală 2-lea de 
pertractare, fiind-că ună jurată absentă din 
Timișdra trebuia să fiă înlocuită cu altulă, 
acusatulă n’a fostă îusciințată despre aoâsta 
rectificare.

Curia răspunde, că depărtarea acelui 
jurată, s’a constatată oficiosă numai prin 
Deoemvre, ergo n’a fostă călcată § 29 ală 
procedurei de pressă.

P. 5. ală recursului se plânge contra 
tribunalului, care pe ală doilea apărătoră 
(Brediceanu) la aceptată numai ca suplentă, 

nu ca substitută Prin acesta s’a restrinsă 
dreptulă apărătorului de a se substitui.

Curia 4’°®) că n’a foste restrinsă 
dreptulă de apărare. Dr. Stefanovicl a lip
sită dela pertractare (oâtva timpă) fără 
motivă, și apoi acusatulă s’a învoită să se 
cetăscă articulii încriminați și în absența 
apărătorului.

P. 6. se plânge, că presidentulă a 
întreruptă adese pe apărătoră și în de
cursulă pledoariei nu l’a lăsată să vobescă 
de procesulă Memorandului ; în genere i-a 
interdisă a vorbi de politică. Prin oprirea 
de a vorbi de politioă într’ună procesă 
eminamente politică, jurații au fostă îm
piedecați a-șl forma o judecată consoien- 
țiosă.

Curia răspunde, că presidentulă a 
avută dreptă să întrerupă pe apărătoră, 
când s’a abătută dela obiectă.

P, 7. Presidentulă a oprită pe tălma
ciu să redea cu deamănuntulă cele espuse 
de acusată în apărarea sa și a cerută să-i 
redă vorbirea numai în estrasă.

Curia ia în apărare tribunalulă, care 
cjice, că n’a împiedecată pe tălmaciu, ba 
încă l’a provocată să ’șl facă notițe și să redă 
în resumată totă ce era mai importantă 
— ergo nu s’a restrînsă apărarea.

P. 8. Procurorulă a subsumată sub 
ună punctă de acusare și ca ună singură 
delictă doi articull cu totulă deosebiți.

Cura: Procurorulă a procedată corectă, 
ba spre binele acusatului a împuținată 
numărulă casuriloră de delictă.

P. 9. Acusarea s’a făcută cumulativă 
în generală, nu s’a arătată prin care espre- 
siunl său prin care parte a articuliloră s’a 
comisă delictă. Așa a vorbită și procuro
rulă.

Curia: Jurații au putută totuși să ’șl 
formeze o convingere, căci anumite pasa- 
gie din articull suntă citate în actulă de 
acusațiune, apoi s’a cetită și fiă-oare arti- 
culă în parte.

P. 10. Resumatulă președintelui n’a 
consunată cu acusațiunea, nici în ce pri- 
vesce numărnlă delicteloră, nici in celelalte 
privințe.

Curia: Mica crore, ce s’a făcută 
cu privire la numărulă delicteloră, preșe
dintele a cores’o imediată, califioându-o de 
lapsus linguae.

P. 11. Pentru 5 articull, procurorulă 
puse numai o singură întrebare. Decă 
dăr cutare jurată ar fi aflată, că unulă său 
altulu din acești articull nu cuprinde de
lictă, ’i s’a făcută imposibilă a-șl validita 
acăBtă conviugere. Fiă-care articulă a fostă 
încriminată separată, de aceea s’a urcată 
numărulă delicteloră la 23, dăr procedura 
și judecata nu pote fi coreotă, decâtă 
atunci, când jurații se pronunță separată 
pentru fiă-care faptă.

Curia: Procurorulă a procedată corect.
P. 12. Ună jurată și-a esprimatu pă

rerile asupra întrebăriloră puse, dăr la for
mularea întrebăriloră după § 62 ală proce
durei de pressă, numai procurorulă și acu
satulă are dreptă de ingerință. Cu tote 
astea, tribunalulă a deliberată asupra cererei 
juratului.

Curia: Tribunalulă singură are să ho
tărască asupra formulării întrebăriloră.

P. 13. Când jurații s’au retrasă li- 
s’au dată și cărți de legi, nu numai actele 
de investigare.

Curia: Procedura nu opresce acăsta, 
ba a fostă chiar în favorulă acusatului, ca 
jurații să aibă legile înaintea loră.

P. 14. Jurații au venită în atingere 
cu publiculă, ce â constatată și președin
tele și unu judecătoră.

Curia: Decă jurații au vorbită cu tăl- 
maciulă, acesta nu însămnă c’au oomuni- 
cată cu publiculă.

P. 15. Acusatulă susține în recursă 
tbte cașurile de nulitate, oe le-a anunțată 
și motivată în decursulă pertractării.

Curia: Cașurile nemotivate în scrisă 
nu se potă lua în considerare.

Pe temeiulă motiveloră de mai 
susă, Curia reg. a respinsu recursulii 
de nulitate, adăugendu, că după 
lege trebuia, ca acusatulu se fiă con
damnată la închisore ordinară, d6r 
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după-ce nici recursulă de nulitate 
n’a amintitu acestu punctu și nici 
procurorului n’a recursu, Curia n’a 
mai aflatd de lipsă a mai discuta 
asupra lui.

Manifestata TJgroniștilorti,
„Magyarorszăg“, organulă partidei lui 

Ugron-Polonyi-Bartha, publioă unii mani
festa „cătră cetățenii Ungariei11 în care cei 
râmași în așa numita „partida-mamă inde
pendentă și dela 48“ vreu sâ arete, că 
aoâstă numire le compete numai lorii. 6r 
fracțiunea disidențiloră usurpă aceBtti titlu.

Manifestul!! se ocupă înainte de tote 
cu ruptura, ce s’a făcută în partida-mamă 
cjicendă, că ea a provenită d>D causă, că 
minoritatea nu s’a plecată majorității, er 
câțl-va intriganțl, seducendă minoritatea, 
acâsta s’a resvrâtită contra majorității.

Este o acusă nedemnă aceea, că 
ruptura ar fi provenită și din altă causă, 
decâtă aceea a spriginirei guvernului în 
oestiunea reformeloră bisericescl. In ces- 
tiunea acâsta partida n’a încătușată liber
tatea consoiinței nimănui, fiindă credin- 
ciosă libertății religionare. Acum, după-ce 
reformele bisericescl mai însâmnate au de
venită legi sancționate, nu se mai pbte 
face oposițiă punerei lord în vigors.

Der noi ținemă — dice manifestulă — 
ca nenorooită o politică, vină ea din drepta 
ori din stânga estremă, care vre sâ arunce 
pradă unitatea națiunei lupteloră confesio
nale. Poporulă agrară e în orisă, în crisă 
e industriașulă și comerciantulă; greutățile 
esistanței vieții au creată socialismulă; na
ționalitățile ne-au acusată în modă râută- 
oiosă în fața Europei; aici înăuntru au sfâ
șiată unitatea socială și amenință basele 
statului.

Moravurile publice suntă dărăpănate, 
și în acăstă stare periculbsă ne-a bătută 
sortea c’ună guvernă pâcătosă.

Avemă așa-deră causă la jale și du
rere, cândă vedemă, că tocmai în orele 
crisei' s’a spartă tabăra independenței și a 
libertății.

Manifestulă stîrșesce apelândă la ce
tățenii Ungariei, să păstreze fidelitate par
tidei independente și dela 48. „Organisați- 
vâ, căci numai așa va pieri bucuria ade- 
rențiloră Austriei. Organisați-vâ, ca față cu 
guvernulă paotăriloră, să stea întărită ar
mata intereseloră poporului și a tendințe- 
loru naționale! Organisați-vâ în comitate, 
în orașe, în cercuri, în comune11....

Rusii m Asia.•
încetă, der ou atâtă mai sigură pă

trunde Rusia în Asia. Anglia privesce cu 
•ochi de Aurgus toți pașii Rusiei, pe 
cari îi întreprinde acostă rivală periculosu 
din Asia centrală spre Sudă, bine sciindă, 
■că astădl seu mâne o ciocnire mare între 
ele va fi inevitabilă. Anglia a lucrată rău 
atunci, când a împiedecată pe Rusia să-și 
desvolte flota sa pe marea negră și pe oea 
mediterană, căci acum dușmanulu umblă 
să-și elupte o cale deschisă spre mări. Ast- 
felă linia ferată siberiană, marea operă de 
cultură, va lega Rusia cu archipelagulu din 
Ostă, și atunci nu-i va mai remâne, decâtă 
.să-și deschidă calea spre mare în Sudă.

Politica colonială a Angliei a lucrată 
cu totulă fără considerare față cu poporele 
orientale, și prin acesta a atrasă asupră-șl 
.ura acestora. Rusia, dincontră, despre care 
pressa europeDă vorbea și în parte și aoum 
vorbesce, ca de o țeră barbară tirană și 
asupritore de naționalități, dă astădl dovecjl, 
că’în fbrte multe cașuri suntă neîndreptă
țite și false informațiunile, ce le are lumea 
.despre ea. Pressa germană de pildă, care 
fabrică faimele cele mai tendențiose despre 
sălbătăcia Rusiei, privea cu mare liniște, 
cum Prusia întreprinse lupta sa de nimi
cire contra Poloniloră, și acesta încă cu 
aprobarea parlamentului.

In Asia se bucură Rusia de mare po
pularitate, căci ea a respectată și respectă 
datinile și convingerile poporeloră, cari stau 
.sub ocrotirea ei, și ce se ține de limbă, 
Rușii au introdusă limba rusescă numai 
în măsura, în care absolută pretinde servi- 

ciulă publică. Din contră însâ, ei învâță 
cu mare zelă tbte limbile poporeloră asia
tice, pentru ca sâ se pdtă înțelege cu ele 
și sâ le oundscă datinele, moravurile și 
dorințele. In întrâgă Asia, Țarulă albă este 
privită ca aperătorulă puternică ală coloră 
asupriți. Scutulă ce-lă oferă Rusia comer- 
ciului din Asia centrală, este atâtă de bine- 
făoâtoră pentru poporele de acolo, încâtă 
piețele din Taskent, Samarkand, Merv și 
Herat suntă ticsite de neguțători de prin 
Rusia, Turkestan, Persia, Afganistan, Tibet, 
Mongolia și India. Limba, care s’a folosită 
în aceste piețe, a fostă cea persică, acuma 
însâ e în usă limba hindostană, și Rusia 
se acomdeză și acestei nbuâ împrejurări.

Date statistice din Brașovti 
si Comitate.J

(Fine).

Biserica Sf. Treimi din Scheiu: B. 
Sfetea parochă, I. Suciu învâțătoră, T. 
Brenciu și A. Badea, cantori. Comitetulă pa- 
rochială : V. Sfetea, parochă, V. Ardeleanu, 
N. Purcărea, I. Ardeleanu, B. Bancilă, M. 
Bobancu, St. Belindescu, Stef. Frigătoră, 
V. I. Voina, V. Moroianu, P. Scurtu, D. 
Popă, P. Ghicombană, I. Gămulea, Radu 
Negru, G. Prejmăreană, I. Vlaicu, I. Măz- 
găreanu, V. Baboiu, Gr. Veșmucă, I. Suciu, 
seoretară, I. Stinghe, Stef. Ghicombană și 
Drăgană Pulpașă, curatoră.

Biserica Sf. Adormiri în Brașovulu 
vechiu: G. Perșenariu, parochă, d-șora Sab. 
Savoiu învâțătore, FI. Șoneriu învâțătoră, 
I. Bârsană cantoră; servitoră I. Voicu. Co- 
mitetulă parochială: G. Porșinariu, preș., 
I. Brană de Lemânyi, D. Axente, G. Țițeiu, 
G. Tampa, N. Mușoiu, G. Voicu, I. Puiu, 
I. Balea, G. Perșinariu jun., I. Moldovană, 
Const. Vlădăreanu, I. PascovicI, D. Popa, 
Zosimă Furiră, I. Oprea, G. Spătaru, P. 
Puiu, G. Șerbană, C. Prișcu. Curatori: G. 
Puiu, P. Micu și I. Grecu.

Corpuiu profesoralii dela gimnasiulu rom. 
gr. or. și ală instituteloră de învâțămentă 
împreunate cu acela: Virgilă Onițiu direc- 
toră; Profesori la gimnasiu: Ip. IlasievicI, 
P. Budiu, P. Dima, I. Popea, L. Nas- 
tasi, V. Goldișă, N. Pilția, D. Făgărășană, 
N. Popoviciu prof, de musica vocală, Dr. I. 
Bunea, Pompiliu Dană suplentă, Dr. los. 
Blaga și P. Roșea profesoră de gimnastică.

Profesori la scola comercială și reală: 
A. Bârseanu, B. Baiulescu catechetă, Dr. 
I. Bozocea, G. Chelariu, Iosif. Mbximă, I. 
C. Panțu, I. Socaciu, A. Vlaicu, N. Bog
dană suplentă, B. Boiu suplentă.

Schia normală superiori: G. Belissimus 
directoră, I, Aronă directoră la scbla de 
fete. învățători la băețl: I. Dariu, C. Mușlea, 
I. Prișcu, N. StoicovicI, I. Vătășanu; la 
copile: I. Aronă, Z. Butnară, N. Bârsană, 
Iosif. Aronă, N. Oancea, Stef. PopovicI, 
L. Russu profesoră pentru lucrări de mână.

Eforia scoleloru medii: N. Strevoiu 
preș , P. Nemeșă, I. Petrică prot., I. Se- 
niuce secretară, V. Voina vicepreș. T. Ni- 
colau, B. Baiulescu, N. P. Petrescu, G. Be
lissimus, St. Stinghe eeonomă și cassieră, 
Virgilă Onițiu, G. Steriu, L. Nastasi, Va- 
leriu Bologa, Iordană Munteanu.

Delegațiunile școlare dela scolcle medii 
rom. gr. or. din lociî: I. Petrică, protop. 
preș., B. Baiulescu protop., S. Damiană, 
A. Puroărea, Davidă Almășană, C. de Steriu, 
V. Bologa, G. G. Navrea, P. Nemeșă, Th. 
Nicolau, N. P. Petrescu, G. B. Popp, I. 
Seniuce, D. Stănescu, Sterie Stinghe, I. 
Munteanu, N. Strâvoiu, V. Voina protop., 
A. Bârseanu, I. C. Panțu, Ip. IlasievicI, N. 
Flușturanu, L. Nastasi, G. M. Zănescu, Gr. 
Birea și V. Popescu.

Administrația fundațiunei luga: G. B. 
Popp preș., N. P. Petrescu, lord. Mun
teanu, Nic. Flușturanu, G. M. Zănescu, se
cret., I. Seniuce.

Fiare: „Gazeta Transilvaniei : direc
toră Dr. A. Mureșianu, redactoră Gregoriu 
Maioră.

Medici: între 26 Români numai Dr. 
G. Baiulescu.

Moșc: în Soheiu P. Teclu pe (Tocile 
Nr. 15) în Brașovulă-vechiu Reveca Voicu, 
strada crucii Nr. 10.

Birturi: La Osman pașa, birta.șă To
cane G. Apoi: restaurantulă I. Sorea și 
restaurantulă N. Făgărășanu.

La casa cercuală pentru bolnavi, ca su
plentă în Comitetă, N. Jugănaru, âr ca me
dică Dr, G. Baiulescu.

La filiala Băncii austro-ungare, cen- 
sorl: Diamandi I. Manole, Dușoiu I., G. 
B. Popp și Val. Bologa.

In societatea brașovenă pentru înfrum- 
sețare, membru în comitetă los. Pușcariu.

La Academia comercială a statului, 
la scola mediă industrială a statului, la 
scolele civile și elementare ale statului, la 
scola industrială de stată, cari tdte se sus
țină din averea tuturoră cetățeniloră, pre
cum și la scola gremiului comercială din 
Brașovu, nu este aplicată nici ună Ro
mână.

La scola industrială a orașului Bra- 
șovă găsimu doi profesori români: dd. Ipol. 
IlasievicI și I03. Maximă.

In șematismulă militarii găsimă în ar
mata comună infanteriă, Căpitanii: Vin- 
cențiu Visoina, P. Bogdană, Nicolae Biju ; 
locotenențl: I. Chevereșanu, Oto Damiană 
și Iosifă Musteță; sublocotenenți: S. Pati- 
ția, er la artileriă numai d-lă oăpitană L. 
Popa.

Funcționari de stătu pensionați: D. Le- 
menyi și N. Șuștai, preș, de trib.

Sciri telegrafice.
Budapesta 7 Martie. Fracțiunea 

lui Justli numeră acum 52 membrii
Budapesta, 7 Martie. Din t6te 

părțile țerei sosescu sciri despre vi
fore de zăpadă, cari împiedecă comu
nicația,

Graz, 7 Martie. Locotenentulu 
Bartels, care scrisese o carte despre 
resbelul din 1849, fu pentru acesta ata
cată în foile militare și fu trasti în 
cercetare disciplinară militară. Bar
tels înse declară, că oficerii pensio
nați stau sub jurisdicțiunea civilă, 
că delictele de pressă se țină de 
jurii, și că articolii defăimători ju
decă pe aceia, cari i-au scrisă. Con- 
siliulă de onbre militară îlă declară 
pe Bartels lipsită de caracterulu mi
litară.

Linz, 7 Martie. In decursulu re- 
presentațiunei teatrale erupse focă, 
care nimici întrega garderobă. Pu- 
bliculu părăsi înspăimântată teatrulă.

Berlinii, 7 Martie. Reichstagulu 
continuă pertractările asupra propu- 
neriloru, privitore la imignarea Jida- 
niloru. Deputatulă Ahlwart numi pe 
Jidani de repețite-orl animale răpi- 
tbre, înșelători și părăsiți. Richter 
protestă contra împrejurărei, că pre
ședintele lasă nepedepsite aceste ca- 
lumnii. Președintele înse respinse 
critica lui Richter, declarândă, că 
Ahlwart are ună dreptu morală de-a 
vorbi astfelă. In fine propunerea fu 
respinse.

Câtă câștigă bazarele cele mari din 
Parisn se pote vedâ din bilanțulă anului 
1894 alo bazarului Bon Marches. întregii 
revirimentulă acelui bazară a foștii 150 
milione franci, care a dată unii venită 
brută de 32 milione fr., seu de 21°/0. Din 
acestu venită brută s’au subtrasă pentru 
spese etc. 24 milione fr. și astfelă a râ- 
masă ună câștigă neto de 8 milione fr. 
Bazarulă Bon Marchee a vândută anulă 
trecută 1,500.000 părechi de mănuși pen
tru cari a încasată 5,400.000 franci.

5.250,000 sărutări. Ună Englesă ti- 
nâră se amoresâ în California de fata unui 
mare neguțători. Trebuindă ei sâ se des
partă pe cât-va timpă, deore-ce t.inârulă 
era ocupată în afaceri comerciale, amore- 
sații corespondară viu unuia cu altulă și 
Englesulă, prin fiă-care epistolă, îi trimetea 
adoratei sale 50,000 de sărutări. Intr’aceea 
fetei îi fu prea lungă timpulă sâ-lă mai 
aștepte și deci plecă la loculă,unde se afla 
elă ; însâ ce trebui sâ pățâscă? Englesulă 
în timpulă acela a începută sâ iubeseă pe 

alta. Indignată păuă în adenculă sufletului, 
fata îli împrocesuâ pe Englesă pentru ru
perea promisiune! de căsâtoriă. Ca corpus 
delicti, ea predete tribunalului 105 epistole 
ale acusatului, fie-care îngreunată cu câte 
50,000 sărutări, deci la olaltă 5.250,000. 
Judecătorii, cu tote aceste, pedepsiră pe 
acusatulă numai la o amendă de 25 ster- 
lingl, ou motivarea, că mai multă nu potă 
scote de pe elă. Deci sârmana fată, va 
trebui acum sâ plece cătră casă ou o ilu- 
siune nimicită.

Căldura artificială. Ori oine va oeti 
raportele medicale, va observa, că între di
feritele cașuri de bolă, cașurile de bdle de 
pieptă suntă mai numerâse. B61a de plă
mâni, numită în limbagiulă comună atacă 
seu oftică, răpesce pe fiă-care ană mii de 
viotime. Căușele acestei bdle periculose 
suntă multe: ea pote sâ fiă în constituția 
individului din nascere, der fără îndoială 
în multe cașuri căușele suntă a se căuta 
în feliulă de traiu și în nutrementă și cu 
deosebire în temperatură și desele ei schim
bări. Mulțl omeni se înfășoră în haine prea 
grose și căldurose atâtă iarna câtă și vara. 
Flanele de lână suntă în usu din ce în ce 
mai multă și nu se face destulă mișcare 
în aerulă liberă. De multe-orl în timpulă 
verei se contrage aprindere de plumânl 
prin o baie prea rece, tocmai din causa 
flanelei, corpulu nefiindă obicinuită cu o 
temperatură prea scădută. Ună râu și mai 
mare este căldura artificială din camerele 
de locuită, care mai alesă tomna, iarna și 
primăvara este esagerată. Sâ intre cine-va 
într’ună comptoară, în sălile șcdleloră, în 
birouri și se va oonvinge, că de multe-orl 
căldura este de nesuferită, sobele suntă tic
site de cărbuni ori lemne. Gei ce suntă 
siliți sâ stea și sâ lucreze într’o astfelă de 
căldură, ou oâtă se mișcă mai puțină în 
aeră liberă și cu câtă mai caldă e în ca
meră, ou atâtă simtă trebuință de mai 
multă căldură artificială, dei’ tocmai aci stă 
reulă : când ei voră eși afară în aerulă rece 
de multe-orl înghețată și pe lângă acesta 
umblândă repede sâu din causa frigului, 
seu, fiindu grăbiți schimbarea acesta brusoă 
de temperatură causâză încetulă ou înce- 
tulă ruina plămâniloră. Sfatulă nostru este 
deci: E mai bine sâ stai într’o cameră rece, 
bine îmbrăcată, decâtă sâ faci o căldură 
escesivă; căci așa temperatura aerului de 
afară și plămânii nu suntă siliți sâ respira 
aeră acuși caldă, acuși rece. Acestă sfată 
nu-lă dămă numai pentru localurile pu
blice, ci și pentru tote familiile, în cari 
d. e. copii mici pe jumătate desbrăcațl suntă 
espușl la o căldură escesivă, și când iesă 
apoi afară, e de ajunsă ună minută oa con
stituția loră fragedă sâ fie pusă în pericolă.

LHe s’aiu r ă«
Poesii. O frumosă coleoțiune de poesii, 

datorite d-lui Ionii N. Romană, a apărută 
în editura librăriei Carol Muller din Buou- 
resci (Calea Victoriei 53). Conține vre-o 
70 de poesii și costă esemplarulu 2 lei 
50 bani.

In editura librăriei Carol Muller din 
BuourescI (Galea Victoriei 53) a apărută: 
Studii de economie politică și finanțe, ou- 
prindendă, pe lângă expunerea elemente- 
loru sciinței, analisa legiloră, aședăminte- 
loră și intereseloră economice și financiare 
românescl, de Nicolae Idieru, candidată în 
filosofiă și litere dela facultatea din Bruxela 
candidată în dreptă, doctoră în sciin- 
țele politice și administrative dela facul
tatea de dreptă din Bruxela, fostă profe
soră de economiă politică și istoriă la fosta 
șeblă comeroială din BucurescI, profesoră 
de geografiă, și istoriă la școla comercială 
de gradulă I din BucurescI. Volumulă I. 
Prețulă unui esemplară, care e forte volu- 
minosă, cuprinejendă ca la 700 pag., e nu
mai 4 lei 50 bani. O soriere de feliulă 
acesta, atâtă d9 complectă și bogată, pănă 
aoum n’a apărută în limba română, și în 
lipsa ei, tinerimea română universitară, ca 
și particularii, trebuiau sâ se folosâseă de 
scrieri streine, — luoru, ce în viitoră nu 
voră mai fi nevoițl sâ-lă faoă.

Proprietarii: Dr- Aasipel
Redactorii responsabilii; Sr>©g®riu ssaia^fi.
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Cursulă fia bursa din
Din 6 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4% . .
Renta de corone ung. 4°/0 . .
Impr. căii. fer. ung. în aurii 4y2°/o 
Irnpr. căii. fer. ung.în arg'nt41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • •
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Im > . ung. cu premii. . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de ale Băncei austro-ungară 
A sții de-aleBăncei ung. de credită 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
MăicI imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de corone austr.4°/0 . .
Note italiene.............................

de hârtie austr. . 
de argint austr. . 
de aur austr. . .
din 1860 . . .

Viena

124.20
99.15

127.50
104.40
125.50
98.—
98.25 

162.- 
152 50 
101.35 
101.35 
125.10
157.50 

1077.-
466.50
396.65
9.79 >/2

60.4272
123.65

48.97 */2
101.20
46.50

Verfalschte schwarze Seide.
IRan ticrbrenne eirt 2Ttnfîercf?en bes Stoffes von 

bem man faufen will, unb bie ettvaige UerfSlfdniTtg 
tritf fofotf 311 Eage: «Edjte, rein gefărbte Seibe frdu- 
fclt fofort 3ufammen, verlofdjt balb unb fyinterlafjt 
tvenig 2Ifdje von gan3 fyeUbrditnlidjer <farbe. — Vet 
fdlfdjte Seibe (bie Icidjt fpeefig wirb unb bridjt) 
brennt Iangfatn fort, namentlid; giimmen bie „Sdjufj- 
faben" tveiter (tocmi fefțr mit ^arbftoff erfdpvert), 
unb fținterldfjt cine bunfelbtaune 2Ifd?e, bie fid? im 
(Segenfațj 3ur ed?ten Seibe nid?t frdufelt, fonbern 
friimint. gerbriieft man bie 2Ifd;e ber edjten Seibe, 
fo serftdubt fie, bie ber verfdlfdjten nid?t. Die Sei- 
den-Fabrik Ct. Henneberg (K. u. K. 
îțofțief.), Ziâriclt verfenben gem ÎTCufter von 
i!?ren edjten Seibenftoffen an ^etermann, unb Iiefern 
ei»3elne Koben unb gar^e Stiicfe porto- und steuer- 
frei in bie Wohnung,'.

Cursuiu pieței BrașovA
Din 7 Martie 1895.

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vecd. 
Vend. 
Vend.
Vend. I

Bancnota rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Onmp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Siris. fonc. Albina 5°/0

9.70
9.65
5.75
5.84
1,31

60.-
100.75

9.75
9.68

5 89

101*75

i

♦
♦ 
*•

►*<♦
* >■<♦
♦ »■<

ABONAMENTE
LI

„SAZETA TAHSILVAHIEI"

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro: Ungaria: 

luni 
luni 
anu

trei
șese
unu

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

3
6

12

I

fl.

fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

AUMCiim 

(inserțiuai și reclame) 
Suntâ a se adresa subscrise, 

administratiuns. Ba casulu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-orii.

Admiîîistrațiunea
„Gazeta Transilvaniei."

X

Abonamente la cu data de

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Qxxxxîc

k*i
*

>

2
1

fi. -
fl. —

50 cr.

»■><
Pentru Austro-Ungaria

anu. .
șese luni. 
trei luni .

Pentru Româuia și străinătate: 
anu.........................................................8
șese luni.............................  4
trei luni................................... .2

franci, 
franci, 
franci.

Dela Tipografia. „AURORA" A. Todoran în OiwHa
se oăirti

Szamosujvâr

A 
X 
X 
X

Cuvântări bisericesc!, funebrale, cate- 
chese etc.

Cuvântări bisericesoi acomodate pentru 
orl-ce timpul de Io anu Papiu. Tom. 1. Ediția II. 
Prețuiri 1 fl. 20 cr.

Cuvântări bisericesc! (pe Duminece) de 
Ioană Papiu. Tom. 111. Prețuit! 1 fi. 20 cr.

Cuvântări bisericesoi la tdte sărbătorile de 
peste anu. de Ioană Papiu. Unu volumă de 
peste 24 cole 8-av mare, hârtiă fină — cu pre
țuit! redusă 1 fl. 50 cr.

Cuvântări funebrale și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de mârte, întocmite de Ioană 
Papiu. Ună volumă de peste 24 cole 8-av mare, 
hârtia fina — prețulă redusă 1 fl. 50 cr.

Cuvântări funebra’e și iertăciuni. Din au
torii renumițl, prelucrate de Titu Budă vicariu 
etc. Prețulă 1 fl.

Predici poporali pe Duminece, sărbători, 
ocasionali și pentru morțt, de Guerilă Popă, 
Tom. 1. 11. 111. și IV., fiesce-care tom. costă 1 fl.

Predice pentru Duminecile de peste anu, 
compuse și elucrate după Catechism, ilă lui 
Deharbe de Vasile Cwste. Tom. 1. dela Domin. 
Vameșului și a Fariseului pănă la Dumineca 
a X. după Rosalie. Prețulu 90 cr.

Predice pentru tote Duminecile și sărbă
torile de peste ană, de Dr. Em. Elefterescu. Pre
țuia 1 fl. bO cr.

Esplicare fundamentală și ușoră de pri
cepută a Catechismului catolică, însoțită de esem- 
ple alese si acomodate, de Icsifă Deharbe. Tom. 
11. 1 fl. 75 cr.

Catechise pentru pruncii școlari din sco- 
lele elementare poporale. După preotulă Geor- 
giu Mey, preotăîn Schvorzkirch din diecesa (le 
Rottenburg de Titu Budu parochă gr. cat. în 
Sat-Șugatagă, etc. Prețulă 60 cr.

Manuală catecheticu pentru primii ani sco
lastici, prelucrată după I A. Fritz, de Basiliu 
Rațiu, fostu prof, de s. scriptură, catechetică 
și metodică în seminariulă archidiec. din Blașiu, 
actualmente vicariu archiepiscopescă în Făgă- 
rașu. Prețulu OU cr.

Toma a Kempis despre imitațiunea Ini 
Christosă, tradusă românesce de pe originală 
latină, de Gavirilă Popă canon.; leg I fl. 15 cr.

Instrucțiune practică pentru căușele matri
moniali cu respectă la disciplina vigentă în 
provincia bisericescă gr. cat. de Alba-Iuliu-Fă- 
gărașu, scrisă în usulu păstoriloră sufletescl, 
prin Dr. Iuliu Simonă prof, de s. Teol. 1 fl. 80 cr.

Dumnejleesca liturghia a celui dintru sânțl 
părintelui nostru Ioană Clirisostom, de Ioană 
Boroșiu parochu gr. cat. etc. Prețulă 25 cr.

Rugăciunea Domnului Tatălu nostru. Espli- 
cată pe scurtă de Ioană Boroșiu parochă gr. 
cat. și asesoră consist. Prețulă 10 cr.

Ierarchia bisericescă seu esplicarea cere- 
monieloru sacre, prescrise la chirotonia grade- 
loră s. ierarchii, de Ionii Boroșă. Prețulă 1 fl. 60 cr

Nu me uita. Colecțiune de versuri fune- 
de iertăciuni, epitafiă ș. a. Pre-

Lira Sionului, seu cântarea serbătoriloră. 
— Poesii religioso-morale, lucrate după s Scrip
tură, de Aronă Boea Pelcherean’-lă. Cu o pre
cuvântare de G. Simu. Prețulu 25 cr.

Pietatea poporului română, seu cântări 
evlavidse pentru cei ce mergă la mănăstire, la 
locuri sânte și în procesiuni. Compuse de doi 
preoți gr. cat. Mureșeni din diecesa gr. cat. a 
Oradei-inarl. Prețilă IO cr.

Sfaturi de aură, seu calea cătră fericire, 
Aronă Boea Velchereanulă. Prețulă 25 cr.

Cărți biserici sci.
de

brail, urmate 
ii li 25 cr.

•7
Dialogulă Țiganului cu sf. Petru la porta 

raiului, de Aronă B< ca Velcherenulă. Pr. 25 cr.
pile negre. Versuri de Petrea dela Clușiu.

— cu o prefață de G. Simu. Prețulă 50 cr.
Elă trebue se se însâre. Novelă de Maria 

Schwartz, traducere de N. F. Negrupiu. Pr. 15 cr.
Economia pentru școlele poporale, de T. 

Roșiu. Ed. 11. Prețulă 15 cr.
Felicitări în poesii și prosăla Anulă nou, 

diua nascereiși diun numelui cătră tată, mamă, 
moși, unchi, mătușe, nănașl, tutori, preoți, în
vățători și bine-fâcătorl, precum și alocuțiuni 
și vorbiri cu diferite ocasiunl școlastice, de G. 
Simu. Prețulu 20 cr.

Gruia lui Novacu. Prețulă 12 cr.
Idealulă perdută Novelă originală de Pau

lina C. A. Jiovinară. Prețulă 10 cr.
Influlnța mândriei. Novelă de P. C. Z. 

Ramară. Prețulu 15 cr.
Lira Bihorului. Balade poporale de Ant. 

Popă. Prețulu 25 cr.
Leonată celu tîneru. Istoriă în versuri de 

Ioană Popă-Reteganulă (cu o ilustrațiune), o 
broșură cu conținută forte glumeță. Ca în tote 
scrierile d-lui Ioană Popă Reteganulă așa și 
în acesta, observă omulă o adâncă pătrundere 
în mo’ avurile, obiceiurile și simțămintele țăra
nului română. Prețulă 12 cr.

Merinde dela Scolă, seu învățături pentru 
poporă, culese din 4’al’iulu- nnui școlară, de 
Dr. Georgiu Popa. Pr- țulă 60 cr.

Meseriile sociale. Novelă de P. C. Z. Ro- 
vinara Prețulă 15 cr.

Musa Someșană. Poesii poporale române 
din jnrulă Năseudului. Adun te și arangiate 
de Iuliu Bugnariu. Partea I. Balade Preț. 25 cr.

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de Ioană Tanco. Prețulă 20 cr.

„Nopți de iernă.1' Novele pentru poporă 
de G. Simu Prețulă 1 fl.

Opera unui omă de bine. Novelă originală
— continuarea novelei „Idealulă per
dută11 — de Paulina C. Z. Roviuară Pre
țulă 10 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună 
volumă de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine 
alese și arangiate. Preț, redusă (dela 1 fl. 20 
cr.) la 60 cr.

Povestiri alese de Petra-Petrescu. Prețulă 
sdedate franco 80 cr

Proba de focă. Comedie într’ună actă de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea-Bogdană 
Prețulă 15 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă într’ună 
actă, de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdană. Prețulă 10 cr.

Poveștile Bănatului. De Geoige Gătană în
vețătoră. Tom I. Prețulu 25 cr. Tom. II 25 
cr. Ambele 45 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din sfera 
educațiunei, după Ernest Legouve. Prețulă 6 cr.

Starostele adecă datini dela nunțile Româ- 
niloră Ardeleni. Adunate de lonă Popă-Retega- 
nulă. Prețulă 25 cr.

mâni de A.Catavasieru în 8 o cu cirile
Octoechă mare în 4-o cu cirile 
Strașn'cu, în folio „ „
Octoechă mică.......................cu 1
Orologiu.............................. „

„ legată în piele și aur „
n
H
»

n
»

n

litere —.85 
„ 2.80
„ 3 80
„ -.85
„ -.84
„ 2.80 
„ 3 80
„ 2.20
„ 3.40
„ 6.40
„ 10 fl.

anecdote.
Anecdote și glume (365) adunate, prelu

crate și arangiate de Tit. V. Gheja, spirit, la 
inst. corecț. Cuprinsulă acestui opă este forte 
petrecătoră, — așa că cetindă și numai 1 pa
gină din elă, caută se rîdi ori câtă ai fi fostă 
de năcăjită și mâhnită altmintrelea. Prețulă 
unui esemplară 40 cr.

D.«rbi| cobzarulu. Nuvelă originală de 
I Emilia Lungu. Prețulă 10 cr,

Branda seu nunta fatală. Schiță din emigra
rea lui Dragoșă. Nuvelă națională. Preț. 15 cr.

Bunica și nepoțelulă. Schiță din sfera edu- 
cațiunei. După Eernest Legouve. de G. Simu. 
Prețulă 6 cr.

Cartea ilustrată pentru copii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de G. Simu. — Acâstă bro
șară conține istoriore și poesii morale spre es- 
citarea gustului de cetită la copii. — E aco
modată acestă carte si ca premii pentru șco
larii diligențl. Prețulă 25 br.

Cu verfulă Denei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de A. Popă. Prețulă 55 cr.

Cântulu in școla poporala. De Iuliu Popu 
învețătoră îu Năsâudă. Pracsă. Teoriă. Cân
turi. Prețulă 30 cr.

Codreanu craiulă codrului. Baladă de G.
Simu. Prețulă 6 cr.

Cântăreța, Novelă de Dem. Dană. Pre
țulu 15 cr.

Carmenă Sylva. Prelegere publică, ținută 
prin V. Nicoră, prof, gimnas. — Cu portretulă 
M. S. Regina României. Prețulu 10 cr.

Chiu turi, de cari strigă feciorii în jocă, de 
I Popă-Bețeganulă. Prețulu 40 cr.

Din trecutulă Siivaniei. Legendă de Victor 
Husă. Prețulu 60 cr.

I legată în piele și aur
Pentecostariu mică . . .
Psaltire..............................
Euchologiu Molitvă) . . . 

„ leg. în piele și aură
Liturgieriă în 4-o . . .

„ legată în piele . .
Apostoleriu leg. în piele folio
Triodă legată . . . . „

Novele, Schițe, piese teatrale,

Cele mai

Icona

unui esempl. 
pânză 80 cr.‘ 
1 fi 60 cr., în

Spicuire din istoria pedagogiei la noi 
la Români. De V. Gr. Borgovană. Prețulă 10 cr.

Se audimă ! Toaste pentru totă felulă de 
persone și ocasiunl, de Tit. V. Gheața. Pre
țulu 20 cr.

Trandafirfl și viorele Poesii poporale de 
I. Popă-Reteganulă. Ediț. a II. amplificată. Pre
țulă 60 cr.

Ultimulă sichastru. Tradițiune, de G. Simu. 
Prețulă 6 cr.

Versuri de doru, adunate din poeții ro- 
Prețulă 25 cr.

bune și mai ieftine cărți de 
rngăclnnl.

sufletului. Carte de rugăciuni si
cântări bisericesoi, frumosă ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea Măritului ordi- 
nariată dicesanu gr. cat. de Gherla, prin Vasi- 
siliu Pătcașiu, preotă gr. cat. în Hotoană. Ediț. 
III. coresă și amplificată. Prețulă 
broș. 40 cr., leg. 50 cr., leg. în 
leg. mai fină 1 fl. leg. în piele 
leg. de lux 2 fl. 50—3 fl. 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bogată de 
rugăciuni și cântări bisericesoi, forte frumosă 
ilustrată. Prețulă unui es. broș. e 40 or., leg. 
50 cr., leg. în pânză 80 cr., leg. mai fină 1 fl., 
leg. îu piele 1 fl. 60 cr.. în leg. de lux 2. 50— 
3 fl. 80 cr.

Miculă mărgăritară sufletescă. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl frumosă 
ilustrată, pentru pruncii școlari de ambe sexele. 
Prețulu unui es. broș. e 15 cr., 100 es. 12 fl., 
50 es. 7 fi., leg. 22 cr., 100 es. 20 fl., 50 es. 
10 fl. 50 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru 
pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe 
icone frumose. Prețulă unui es.
50 esempl. 3 fl., 100 es. 5 fl.; — leg. 12 cr., 50 
es. 5 fl., 100 esempare 9 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria, urmată 
de mai multe rugăciuni frumdse. Preț, unui 
esempl. legată și espedată franco e 12 cr., 50 
esempl. 5 fl., 100 esemplare 9 fl.

Epistolia D-lui nostru Isusă Christosă. 
Prețulă unui es. legată și spedată franco e 15 
cr., 50 es. 6 ii., 100 es. 10 fi.

Călindarutu „Aurorei*1 pe an. 1895 
porto francată 35 cr.

Călindarulu „Sadei ioanâ** pe an.
1895, cu porto francată. 20 cr.

Câlindarulu „Plugarului** pe anulă 
comună 1895., Editura tipografiei A. Mureșiană 
Anulă III. prețulu 25 cr., cu porto francată 30 cr.

broș. e 10 cr

cu

SSF Lucrări tipografice de orî-ce specie se primescu și esecută cu prețurile cele mai moderate.
La comande mici de cărți singuratice și tipărituri, ne rugăm a ne trimite prețulu înainte prin asemnățiune poștală cu ună adausu 

de 5 cr., er’ decă cartea e voluminosă, de 10—15 cr. — In modulG acesta cărțile se vor speda sub fașiă și se încungiură spesele poștali, 
ce se făcu prin rambursa. — Comandele mai mari — la cerere — se spe<leză și prin rambursă.

Comandele suntii a se adresa la:
Tipografia „AURORA" A. Toiom, 

m Gherla — Szainosiigvar

Tipografia A. Murașianu, Brașov.


