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Atâta le-ar mai trebui!
Brașovd, 1 Martie v. 1895.

Mare îngrijire în tabăra oposi- 
țiunală maghiară. Se dă alarmă, că 
Tisaiștii mobiliseză și că nu se trac- 
teză nici de mai multu nici de mai 
puținu, decâtti de revenirea la pu
tere a lui Coloman Tisza.

Atâta ni-ar mai trebui — es- 
clamă „Hazănk" — după ce rapor
turile nbstre publice politice suntă 
așa de nenorocite. Acum când e 
vorba de a se delătura calamitățile 
în cestiunea naționalitățiloru și a 
conf'esiuniioru unu nou sistemu Tisza 
ar pute duce „națiunea11 la peire.

Cum ar pute — adauge numita 
foia — se fiă pacificatorulâ națio- 
nalitățilou acela, care a lăsatu se 
crâscă mare agitațiunea, care a gră
mădită plângeri peste plângeri și în 
schimbulu unora servicii politice a 
dată poporală pe mâna pașaleloră 
administrațiunei comitatense? Cum 
ar pute se facă pace între confe
siuni, care a aruncată între ele să- 
mența neînțelegerii, ca se se înca- 
iere catolicii cu i eformații și elă să 
potă pescui în turbure?

T6tă spaima se trage dela dia- 
cursulu, ce l’a ținută „generalulă11 
la desbaterea specială a bugetului. 
Coloman Tisza n’a mai vorbită de 
multă și acum de-odată află de lipsă 
a sări în ajutoră partidei guvernului 
contra atacuriloră înverșunate ale 
oposiției. Ce vrea elă ? Ce scopuri 
urmăresce elă ?

Oposiționalii credă susă și tare, 
că vrea nu numai se zădărnicescă 
fusiunea partideloră, ce stau pe basa 
pactului dualistă, der tinde chiar a 
ajunge erăși la putere, delăturândă 
pe Banffy, pe care îlă ține prea 
slabă pentru a resolva problemele 
partidei liberale.

Discursulă lui sS fi avută nu
mai scopulă de a-i obli calea, ce 
duce la acâsta țintă, recomandându- 
se cercuriloră înalte ale curții.

Apponyi și cei ce simpatiseză 
cu elă — c|ise Tisza — voră să se
pare armata în două părți, acesta 
însă ar însemna disolvarea organis
mului ei actuală.

Elă acusă der pe cei cu „aspi- 
rațiunile naționale", că voiescă să 
spargă unitatea armatei șiînacelașă 
timpă le spune, că dâcă au degându 
să facă fusiunea, atunci se lase la o 
parte cestiunile de dreptu publică 
și „elementele liberale înrudite" se-’șl 
de-a mâna pentru resolvarea altora 
probleme mai puținu grele și deli
cate.

După declarația categorică a 
lui Apponyi, că elă nici odată nu se 
va lapeda do principiile și de pro- 
gratnulă seu, ceea ce a cjUă Tisza 
nu este deră decâtă constatarea, că 
elă cu ai sei nu se gândescă ac|lse- 
riosă la fusiune, ba lucră chiar în 
contra ei.

Debutulă acesta a lui Coloman 
Tisza dovedesce, că divergențele 
dintre partidele maghiare se înăs- 
prescă totă mai multă și că, pănă 
ce nu va succede oposițiunei ma
ghiare de a nimici partida dela pu
tere, nu se voră pute schimba ra
porturile parlamentare în favorea 
vederiloră fusiuniștiloru de ac|î.

CRONICA POLITICĂ.
1 (13) Martie.

Din Berlină se telegrafiază, că în 
urma invitării împăratului Germaniei, mo- 
narchulu Franciscu losifii va lua parte în 
persână la serbările (lin Kiel. ț>iua sărbă- 
riloră de deschidere nu s’a fixată, dâr pro
babilă, că ea va fi în a doua jumătate a 
lunei Iunie. Monarchulă nostru va fi înso
țită de admiralulă Sterneck.

*
Faimosulă pribegă Ovary răspunde 

în foia francesă nEpoque“ la ună articolă 
publicată în 4iarul0 „Estafetteu din Parish 
asupra cestiunei române, articolă scrisă 
de studentulă română CantiUi. Ovâry se 
silesce a dovedi, că aserțiunile lui CantiUi 

despre persecuțiile, ce le îndură Românii 
din Transilvania și Ungaria pe tote terenele 
vieții de stată, suntă false. De prisosă a 
mai arăta, că Ovâry seduce și înșâlă opinia 
catitoriloră lui „Epoque", care s’a vândută 
Maghiariloră.

O scire telegrafică din Milană spune, 
că 4’arulă „Italia del Popolo11 a ajunsă la 
oonstatarea unui lucru de mare importanță 
politică. Anume, principele de Aosta a adusă 
din Viena done autografe regelui Umberto. 
Autografele suntă dela împărații Franciscă 
Iosifă și Wilhelm II.

*
Alegerile proxime pentru dieta dal- 

matină nu voră nasce o mișcare estra-or- 
dinară numai în Dalmația, ci și în Croația, 
dedrece la aceste alegeri e vorba de lupta 
permanentă pentru încorporarea Dalmației 
la Croația, o luptă, care astăcfl formeză 
una dintre cele mai vitale cestiunl ale Croa
ției. Atâtă în Dalmația, oâtu și în Croația 
se voră porni oele mai vehemente agita
țiuni, dedreoe Croații au în Dalmația 
dușmani neîmpăcațl pe Serbii și Italienii 
de acolo. Cu atâta însă nu e destulă, chiar 
Croații nu suntă uniți între sine, ci îșl stau 
față ’n față două partide croate: cea na
țională și oea din drepta. Ura între aceste 
două partide este atâtă de mare, înoată 
partida națională e învinuită, că ar ave de 
gândă să se alieze cu Italienii, numai pen- 
tru-ca să bată partida din drâpta. Viito- 
rulă va arăta, la ce resultată voră duce 
luptele înverșunate din țâra lui Strossma- 
yer și a lui Starcevicl.

*
Foia francesă „Matin'1 aduce scirea, 

că împăratulă Germaniei Wilhelm II a dată 
espresiune speranței, că-i va succede a câș
tiga pe Rusia pentru tripla alianță. In oa- 
sulă acesta, împăratulă Wilhelm crede, că 
va fi posibilă o desarmare parțială, spre 
care scopă va convooa la timpulă oportună 
ună Congresu europenii.

Disolvarea parlamentului.
Deja cându s’a făcutu numirea 

lui br. Banffy ca ministru președinte, 

se vorbia multa, că noulu șefu alu 
guvernului a primitu autorisația, de 
a disolva parlamentulu și de-a or
dona alegeri noue, ddcă n’o va 
pute scâte la cale cu oposiția din 
dietă.

In urma agitațiunilor înfocate din 
partea oposiției și a atacuriloră ei 
vehemente asupra noului guvernu, 
ideia disolvării parlamentului se lan- 
s6ză de nou.

De regulă bine informata „Newe 
Freie Presseu dela 10 Martie primesce 
din Budapesta următorea scire tele
grafică:

„Astă-sără s’a lățită scirea în cercu
rile parlamentare, că opoBiția a renunțată 
la intenția, de a lungi desbaterea specială 
a budgetului de finanțe și de-a provoca în 
deoursulă ei scene sgomotdse. Ast-felă des
baterea specială se va sfîrși Miercuri, și 
Joi se va face a treia cetire a budgetului, 
apoi se va trimite Camerei magnațiloră.

„La totă oasulă ar fi îmbucurătoră și 
de dorită, ca amintita intenția a oposiției 
să se și realiseze. Tonulă, ce l’a folosită 
oposiția, sub durata desbateriloră, și încli
narea de-a subsăpa autoritatea guvernului 
prin pășire turbulentă și prin atacuri per
sonale, au silită formală pe cercurile norma
tive si ia hotărirea, că decă se va continua acestu 
sistemu, se se facă obiectă de discuțiă disol
varea parlamentului și ordonarea de nouă ale
geri, îndată-ce dieta va fi dusă in deplinire afa
cerile mai urgente.

„Ministrulă-președinte a dată espresiă 
acestei idei — deși în nucleo — în vorbi
rea sa de ieri, căci br. Banffy a disă în- 
tr’ună rendă, oă partida liberală se pote 
înorede în sine și în spriginulă alegător Horă, 
cari au dată majoritatea de ac]I. In oon- 
sciența acâsta, guvernulă ar pută lua lupta 
pe față și hotărîtă.

„De sigură nu greșimă, decă în aoâstă 
declarația a ministrului președinte vedemă 
eventualitatea noueloră alegeri proxime, 
dâcă atitudinea oposiției face necesară re- 
fugiulă la aoestă regulamente".

Nu numai foia vienesă, der chiar 
și foi din Budapesta constată, că în

KOlLETONULtJ „GAZ. TRAMS."

(Reproducerea oprita.)

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vâslite JMoldovanti. 

(33) l'Urrrare).
XXIV. C»te-va reQexiuni asupra ee- 

lorti, ce au inai urmiitu.
După retragerea lui Kemeny Farkas, 

ni-amă împărtășită de-o liniște ne mai gus
tată pănă atunci, pentru-că nu numai, că 
nu era amenințată centrală nici de cătră 
Ungaria, nici de cătră Alba-Iulia, der prin 
victualiile prinse dela Kemeny a întrată 
chiar o abundanță în Câmpeni, avendă sare, 
slănină, pâne, tabacă ș. a.

Cătră finea lui Iunie, va se clică peste 
14 dile, au venitu la Iancu 4 Mărișeleni 
după munițiune și ajutoră, spunendă, că o 
armată ungurescă a întrată de cătră Hue- 
dină în munți, a aprinsă satele Rîucalaței 
și Giurcuța. Iancu, cum dice însuși în ra- 
portulă său, trimise întru ajutoră pe tri- 
bunulă Nic. Corcheșă cu 68 de vânători, 
renduindă lângă elă și pe tribunulu din 
Cetate-de-Baltă Iacobă Olteanu, cari au 

ajunsă cu vânătorii loră la Fântânele în 5 
Iunie. Aici se adunară toți locuitorii sate- 
loră devastate, avendă în acea di o cioc
nire cu inimiculă, în care armele române 
au eșită gloriose. Intr’aceea se apropia și 
Vasvâri de Fântânele, unde Românii ocu
paseră posițiunl forte favorabile. Vasvâri 
avea sub comanda lui peste 3000 de omeni 
bine înarmați și 4—5 tunuri. Inimiculă 
deschise asupra Româniloră ună focă vio
lentă din pusei și tunuri, der nu cu mare 
succesă. Vânătorii români însă răspundeau 
focuriloră dușmane cu succesă rară. Din 
liniile de bătaie ale lui Vasvâri, cădeau 
soldațil unulă după altulă. așa câtă acesta 
era nevoită să pună în foculă luptei puteri 
prospete. Curendă Româniloră 11-a succesă, 
ca trupa inimicului se fiă adusă în perfectă 
confusiune și a-se retrage. Retragerea acesta 
a fostă împreunată cu ună măcelă cruntă, 
căci asupra inimicului se aruncară acum 
și bravele femei române din Mărișelă cu 
îmblăcil, cu frigări, cu bolovani de pietri 
și cu ce apucau mai curândă în mâni. 
Aprope 900 de soldați de-ai dușmanului au 
fostă dațl pradă morții împreună cu Vasvâri 
și mai toți comandanții loră.

In câte-va lupte, ce au mai urmată 
între tribunulă Fodoră și Carolă Velits, 
de-asemenea armele nostre au eșită victo- 
riose și munții erau, ca și curățițl de pi- 
cioră ungurescă.

In aceste lupte Iancu’u’a luată parte. 
Elă se afla dimpreună cu mine, cu Vlăduță 
și Russu în Câmpeni

Când mica armată română s’a reîn- 
torsu dala Fântânele, în frunte cu Cor
cheșă și Olteanu, aducândă și ună tună 
cu patru cai, i-amă vădută coborîndu-se 
peste Certege și li-amă eșită înainte Iancu, 
eu și toți locuitorii din Câmpeni. Pe calulă 
lui Vasvâri, galbenă și orbă de ochiulă 
dreptu, venia Nic. Begnescu, care fiindă 
la socrulă său în Certege, l’a cumpărată 
dela ună Română cu 5 galbinl dimpreună 
cu inelulă, pe care erau gravate literile 
„15 Martie 1848“.

Cercetându-se scrisorile aflate la Vas
vâri, s’a descoperită planulu Unguriloră, 
după care aveau se ocupe Munții posițiune 
de posițiune. Acesta s’a făcută într’o adu
nare numerosă de prefecți și tribuni. Toți 
comandanții maghiari, cari erau avisațî în 
contra nostră, aveau prescrisă câtă se în- 

nainteze în fiă-care efi, și le era aspra in- 
terdisă de-a înainta mai multă, fiă chiar 
și în casă de învingere, ca astfelă înain- 
tândă cu toții după plană, să respingă me
reu pe Români cătră centru, păuă îi voră 
încungiura pe toți în Abrudă, ori even
tuală în Câmpeni, unde apoi să pună mâna 
pe toți conducătorii loră.

Plană forte genială, decă Munții n’ar 
fi fostă locuiți de Români!

*
Aici credă a fi la loculă său o mică 

rectificare. Mai prin anii 75 se susținea în 
organulă Asociațiunei transilvane, că Si- 
monfîy împărtășindă lui Iancu o scrisore a 
lui Kossuth din 5 Iulie 1849, Iancu ar fi 
dată ună răspunsă laconică verbală: „s’a 
sfârșită tote“, adecă în înțelesulă, că nu 
mai vre se între în pertractări cu Kossuth, 
deore ce au venită Muscalii.

Acâsta nu este adevărată, căci Iancu 
a răspunsă și de astădată lui Simonffy în 
scrisă, dictândă răspunsulă pe care l’am 
scrisă însu-ml în filigoria lui Kalcher din 
Câmpeni. Iancu, indignată de aroganța lui 
Kossuth, mi-a dictată între altele:

„Eu, și cu mine toți Românii, consi- 
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cercurile parlamentare ungurescl se 
lans&ză ideia disolvărei camerei de- 
putațilorO.

Fusiunea în dietă.
In ședința dala 11 Martie & dietei din 

Pesta doi deputațl de frunte s’au ocupata 
și cu cestiunea fuaiunei partideloră, cari 
stau pe basa dreptului publictt. Oelă din- 
tâiu este

Toma Pdcliy: Elă <Țse la începută, 
d& cestiunea fusiunei a fosta lansata mai 
seriosa și mai obieotiva de contele Iuliu 
Szapâry. Lui Szapâry i s’a răspunsa din 
partea guvernului, că fusiunea e posibilă, 
dăcă partidele, cari stau pe basa paotului 
dela 67, voră întră în partida guvernului. 
Acâsta însă este aprbpe o imposibilitate, 
de 6re-ce partida națională d. e., oare îșl 
are programulă său, nu și-la va abandona 
așa de ușoră. Acela dâră, care voesce se
riosa fusiuDea, nici nu pbte cere așa ceva.

Păchy spune apoi, oum s’a făcută la 
1875 fusiunea între partida deakistă de 
atunci și între stânga din oentru, și face o 
scurtă revistă asupra înceroăriloră de fu- 
siune sub actualulă guvernă, care n’a voită 
seriosă s’o facă, ci numai bo’așa, să-și 
spele manile înaintea opiniunei publice.

Der ori veți vrb, ori nu, fusiunea totă 
se va face! exclamă bătrânulă Pbchy.

Coloman Tisza: Vorbescă pe scurtă 
despre multă amintita fusiune. Fără îndo
ială, că suntă puncte întunecose, statulă are 
năcazuri, nu sciu, dor mai mari oa în 1875, 
și ar fi de dorită, ca partidele în locă de-a 
se mânca una pe alta, să lucreze îm
preună. In privința acesta partida liberală 
nu va face greutăți, dbr nu se pote pre
tinde, ca partida liberală să-și schimbe di
recția de pănă aoum și să se recunoscă de 
păcătdsă, când nu este. Eu nu sciu, cândă 
va fi fusiunea. Colegulă meu deputată 
Pbchy cjice, că va fi. Și eu așa credă, că 
va fi, îndată-ce se va simți lipsa ei arițeMre. 
Der și atunci numai sub o condițiă, ca 
adecă să nu se pretindă schimbare de di
recția dela aceia, oarl au ridicată în tre
cută bunăstarea țării și autoritatea ei. Nu 
cereți sohimbare de direcțiă dela aceia, 
cari au fostă de părere contrară, ci faceți 
numai ceea-ce puteți face, fără de a vă 
deteriora personalmente; faceți-o, ,ca pu- 
nendă la o parte cestiunile, cari atjl nu se 
potă resolva, să ajutați la vindeoarea rele- 
loră de cari suferă țâra. Acesta e singurulă 
modă alu fusiunei. Nime nu pote fi nici 
rugată, nici capacitată pentru acăsta. Din 
parte-mi sciu din esperiență, că astfelă de 
pași întreprinșl cu cea mai bună intenția, 
au fostă întâmpinați cu neplăceri. Insă, ca 
să se pot.ă face fusiunea, trebue ună lucru: 
oa adecă aceia, oarl au puterea în mână 
de a-o face, să aibă și jertfa de sine, de-a 
se espune întru tote în interesulu patriei. 
(Aplause prelungite și „bljenu-uri.în drepta; 
strigări de „hoch“ în stânga.) 

derămă pe Kossuth de ună rebelă, prin 
urmare nu dorimă, ca ună atare se ne cu- 
noscă durerile și dorințele; cu atâtă mai 
vertosă nu, că judecândă din antecedințe, 
în cuvintele lui Kossuth nu se potă în
crede omenii de omeniă“.

E probabilii, că Simonffy, vSdenclă cu- 
prinsulă scrisorei lui Iancu, a aflată mai 
consultă, pentru causa nedrbptă a Maghia- 
riloră, de a denega cuprinsulă ei.

Der pe lângă tote aceste și alte afron
turi, ce a mai primită, Koss.uth totuși nu 
a resignată la planulă și dorința de a do
bândi pe Români pe partea sa, ci a tri
misă din Seghedină pe doi boerl din Ro
mânia, cu plenipotența și învitațiunea, a-șl 
cerca noroculu.

Spre scopulă acesta s’a ținută o con
ferință în Zlatna, la care a luată parte 
Iancu, Balintă, Axente, Vlăduță, eu și alții. 
La conferința acbsta a participată și Ni- 
colae Bălcescu, care în colori vil ne descria 
despotismulă muscălescă, 6ră din partea 
nostră i-se răspundea cu crânceniile tero
rismului maghiară.

Credă, că despre aeestă conferință 
va scrie mai pe largă Axente. Eu mă măr-

1 (13) Martie.

Noulu episcopii ală Lugoșului. Ună 
cjiară looală din Lugoșă spune, că primesce 
din isvoră sigură soirea, că în cercurile gu
vernamentale ar fi lucru hotărîtă numirea 
asesorului consistorială și a deputatului 
Silviu Rezeyea episcopă ală Lugoșului, și 
acum se aștăptă numai aprobarea definitivă 
a Curiei romane.

— o —
Ministerial român al domeniilorfi, dorindă 

a răspândi printre sătenii români arta țesă- 
turei covoreloră, a voită să trimătă în strei- 
nătate mai multe absolvente ale șoolei pro
fesionale dela ArmăseștI spre a se perfec
ționa în astfelă de țesături. D. Gr. Stetter 
din Viena, cătră oare rse adresase ministe- 
rulă, a răspunsă, că înainte de a se lua 
acbstă măsură, să se adune mostre de co- 
vore din tdte părțile României, pentru ca 
în urmă, studiându-le — în ce privesce 
perfecționarea de răsboiă pentru asemenea 
țesături, tbrcerea fireloră, colorarea și com
binația coloriloru, — să potă avisa la mă
surile de luată. Ministeriulă, urmândă aces
tui sfată, a trimisă o circulară tuturoră pre- 
fecțiloră, oa să adune mostre de covore, 
dintre cari o parte au și sosită la ministeră. 
Pentru momenta afacerea se află în studiu.

— o —
Dară pentru institutuln Carol-Elisa- 

bota. Cetimă în „Gazeta Țăraniloră“, că 
d-lă llie Nicolescu-Dorobanțu a dăruită in
stitutului Carol-Elisabeta pentru ajutorulă 
țăraniloră în lipsă, suma considerabilă de 
300,000 lei.

— o —
0 nouă scriere ungiirescă despre Ro

mâni. D-lă Jancsd Benedek, coJaboratorulu 
lui nHazânltu, a scosă de sub țipară o 
nouă scriere despre Români. A apărută 
pănă acum numai volumulă primă, întitu
lată : „Lupta nostră pentru libertate și ten
dințele daco-române“. In aeestă volumă au- 
torulă vorbesce despre mișcările politioe 
naționale române pănă la 1867. „Egyeter- 
tes“ nu găsesce destule cuvinte pentru de-e 
lăuda aeestă opă, — pa care de-altmin- 
trelea noi încă ț,nu-lă cunoscemă mai de- 
aprope — cjicendti, că ou ajutorulă lui voră 
pută de-acum și politicii maghiari „să cu- 
noscă în modă temeinică cestiunea de na
ționalitate română".

— o—
Serbare în onorea Iui Bismark în 

Brașovfi. Din incidentulă aniversărei de 
80 de ani dela nascerea prințului Bismark, 
președintele societății săsescl de gimnastică 
din locă, direetorulă șcbleloră de fetițe 
Thomas, în adunarea generală ținută la 9 
1. o. a făcută propunerea, ea reuniunea să 
serbeze în modă festivă acea di însămnată 
pentru toți Germanii. Propunerea s’a pri 
mită cu unanimitate, și acum se lucră la 
programulă, după care va decurge festi
vitatea.

ginescă a reflecta aici asupra împrejurării, 
că nu era putere omenbscă, care să fi pu
tută insufla Româniloră simpatiă pentru 
causa nedrâptă a Maghiariloră, cari prin 
„nemzet egysegu decretaseră desnaționa- 
lisarea națiunei române și a celorlalte na
ționalități.

Dorința lui Kossuth era, ca Iancu și 
soții lui, se dea voia armateloru maghiare 
bătute de Muscali, de a-se retrage în Munți 
și a-se apăra de aici. I s’a răspunsă însă, 
că acesta se pbte întâmpla numai pășindă 
peste cadavrele Româniloră.

Ast-felă deră N. Bălcescu s’a depăr
tată din Munți fără a duce ceva mângăere 
pentru Kossuth, er cu atâtă mai puțină 
vre-o declarațiune liniștitore. Ar fi și o ab
surditate a crede, că Românii, cari con
siderau uniunea Ardealului cu Țâra ungu- 
rescă de mortea națiunei loră; cari au 
combătută vitejesce cu armele pănă la că
derea terorismului maghiară; cari au vă- 
cțută și cunoscută caracterulă lui Kossuth 
din scrisorile acestuia adresate lui Dragoșă 
și Hatvani; cari, în fine, au vădută pur
tarea Maghiariloră în totă țâra și mai re
centă în Abrudu, și cari deplângeau mor-

Cesare Cantu, renumitulă istorică și 
romauoieră italiană, a murită alaltăerl în 
Milano. Cantu a scrisă, pe iângă opurile 
sale mari istorioe, și o mulțime de lucrări 
mai miol istorice. Are f'ârte multe scrieri 
poporale și pentru tineretă. Noi Românii 
amă pierdută în elă ună sinceră amică, 
care mai alesă în timpulă din urmă, spre 
marea supărare a Maghiariloră, de mai 
multe-orl șl-a manifestată pe față în vorbă 
și scriere simpatiile sale față cu noi.

— o —
Deraiare de trenă. Din Piispok-La- 

dâny ni-se sorie, că trenulă acc.elarată, ce 
a plecată dela Brașovă Luni după prândă 
spre Budapesta, înainte de-a întră în gara 
dela 1 iispokladâny a deraiată. Cinci va- 
gone au eșitu din șinî, unulă dintre acestea 
a fostă sdrobită, rupendu-i-se și osiile. Că
lătorii au fostă siliți să mergă pejosă cale 
de ună chilometru, pănă au ajunsă la gara 
din P.-Ladâny, de unde au continuată calea 
cu altă trenă. Nenorociri nu s’au întâmplată.

—o —
Noua fdîă sastisea din Brașovă. Amă 

adusă și noi după „Budapesti Hirlap“ soi
rea, că partida Sașiloră moderați din Țâra 
Bârsei s’a constituită dilele trecute și că 
va scote și ună diară, care va fi spriginită 
materialioesce de guvernă. Președintele 
adunărei constituante a partidei, d-lă Carol 
Thomas, și secretarulă Carol Schmidt, recti
fică soirea acesta îu „Budapesti Hirlap“ 
negândă, că făia s'ar înființa la propunerea 
fișpanului Maurer și că ar fi subvenționată 
de guvernă ; mai departe, că programulă 
fbiei nu e „de naționalitate14, ci e acela 
ală partidei poporale săsescl.

—o—
Nonlă episcopă de Romană. Marele 

colegiu electorală din România a fostă 
convocată Sâmbătă spre a alege ună 
Episcopă la eparchia Romanului, Ședința a 
fostă presidată de Metropolitulă Primată, 
asistată de doi secretari ai Senatului și de 
doi secretari ai Camerei. După apelulă no
minală a urmată alegerea. A fostă alesă 
episcopă de Romană cu 155 voturi, vicariulă 
Metropoliei Ieronimu Ploieșteanu. La alegere 
au luată parte ‘228 senatori și deputațl.

—o—
Sfințirea clădire! fundațiunei univer

sitare Carol I se va severși în diua de 
14 (26) Martie c. aniversarea proclamării 
independenții României.

—o—
Noulă ministru de esterne rusescă, 

Din Petersburg se depeșeză, că erî a pu
blicată foia oficială numirea prințului Lo- 
banoff de conducetoru ală ministerului de 
esterne.

— o—
Dela Societatea Geografică română. 

Sâmbăta trecută a fostă prima ședință a 
Societăței geografice din Bucurescl. Ea a 
fostă presidată de M. S. Regele. Ședința 
fiiudă deschisă, M. S. Regele a dată cu- 
ventulă d-lui secretară G. Lahovari, care 

teau lui Buteanu, Dobra, Molnară ș. a. — 
se se fi însuflețită, ca prin minune, de 
Kossuth.

*

Pe timpulă acesta Iancu nu scia ni- 
mică despre intrarea Muscaliloru. Scirea 
despre aeestă evenimentu o primirămă nu
mai în 28 Iulie după amedl prin doi măr
gineni din părțile Rășinarului, trimiși anume 
(fără scrisori, ca să nu fiă cumva prinși și 
tradațl, ca spioni) de ună domnă de Ro
mână, care se afla în oștea Muscaliloră, cu 
provocarea, ca Iancu să-și compună ună 
raportă despre tdte faptele sale. Aeestă 
Română, precum am aflată mai târdiu, a 
fostă d-lă Dimitriu Boeriu.

De aici se pbte convinge ori și cine, 
că Iancu, când a reieptată scrisorea lui 
Kossuth din 5/7 1849 în modă atâtă de des- 
prețuitoră, nu-șl putu pune speranța în 
Muscali, ci se încredea în puterea arme- 
loră române, cari erau manuate de minune.

(Va urma). 

a oititG ună raportă asupra activităței so- 
cietăței. In urmă, d. D. A. Sturdza aținută 
o conferință întitulată: „Gunosce-te pe tine 
îns' -ți“. D-sa arată importanța aoestei ma
xime, apoi face o critică asupra grabei cu 
care biuroulă statisticei s’a pronunțată asu
pra populației țărei, și dovedesce cu cifre, 
că populația țărei nu e de cinci milione, 
cum a indicat’o biuroulă statistică, ci oă 
este multă mai mare, adecă de șdse milidne 
șt trei sute de mii] apoi arată, că populația 
diferiteloră județe a crescută în genere, 
afară de a județului Teleorman, unde a de- 
orescută. După ce termina d. D, A. Sturdza, 
ședința a fostă suspendată pentru 5 minute, 
în care intervală M. S. Regele s’a întreți- 
uută cu dd. generală Mânu G. Lahovari 
și D. A, Sturdza. După redeschidere, cuven- 
tulă a fostă acordată d-lui Gr. Tocilescu, 
oare a vorbită despre „Rolulă iui .s ovacă“. 
Duminecă, în a doua ședință, totă sub pre
ședinția M. S. Regelui au vorbită dd.Gri- 
gore Stefănescu, Ionă Calendero și O. 
Lupulă.

— o —
Concertulu Tarolla. Una dintre cân

tărețele cele mai cunoscute și simpatice. 
Emma Turolla, va da în 22 1. c. unu con
certă în noua sală de concerte din locă. 
Ea este o artistă cunoscută, care timpă 
mai îndelungată a secerată triumfuri în 
streinătate, și acum are de gândă să con
certeze în mai multe orașe din Ungaria, 
țharele din streinătate îi laudă forte multă 
vocea, timbrală ei și technica. Atragemă 
atențiunea publioului asupra aoestui con- 
oertu multă promițătoră.

— o—
Pentru țăranii din România au mai votată 

districtele județene din Constanța 60,000, 
Oltă 120,000, Românați 300,000, Vlașca 
80,000 și Ialomița 350,000 Lei.

—o —
Miseria în Maramureșu. DinMaramu- 

reșă se scrie, că poporațiunea de acolo se 
luptă cu o miseriă estra-ordinară. Multi ță
rani se hrănescă numai cu pâne de ovăsă, 
der nici de asta nu au. S’a făcută o co
lectă de 13,000 fl., pe cari vice-șpanulă îi 
împarte acum între aceia, pe Aarl îi reco
mandă autoritățile ungurescl dela sate. In 
„Alfold“ și în oomitatulă Arva înoă e mi
seria mare, dbr la Maramureșă se pare a fi 
și mai mare, mai alesă că pentru ușurarea 
sorții poporului maramurSșanu nu s’a făcută 
niol ună pasă din partea guvernului.

— o —
Ex-împerâtesa Mexicului, Șarlota, 

după cum se anunță din Bruxella, e greu 
bolnavă de aprindere de plumânl.

— o—
Proiectul» asupra învețumentnliii se

cundară în România s a adusă în desba- 
terea unei oomisiunl speciale, care este com
pusă din următorii membri: Titu Maiorescu 
Sp. Haret, Al. Odobesou, dr. Toma lonescu, 
V. Arionă, Gr. Tocilescu, G. D. Teodorescu, 
C. Dimitrescu-IașI, B. P. Hasdeu, C. Di- 
sescu, I. Negruzi, dr. Istrati, G. lonescu- 
Gion, Stef. Mihăilescu, VergolicI, Meisner, 
Găvănescu, Vlădesou, D. A. Lauriană, se- 
cretarulă-generală ală ministerului de ins
trucția, precum și toți direotorii de serviciu 
diu ministeră. Oomisiunea va fi presidată 
de d. ministru Take lonescu.

— o —
Pedepsii cu cnut» ștbrsîi. Din Rusia 

se depeșâză, că Țarulă a mtercjisă prin- 
tr’ună uoasă întrebuințarea mai departe a 
onutei. Se cjice, că în decursulă celoră 
dime ani din urmă, au murită, în urma bă- 
tăiloră cu cnuta, 3000 de țărani rusesol. 
Este acum întrebare, că bre se voră țină 
deregătorii ruși strictă de poruncile acestui 
ucasă.

Bugetului României pe 1895—96.
S’a împărțită deputațiloră rapor- 

tulă generală ală budgeteloră pe anulă 
1895—96.

Cifra venituriloră s’a uroată pănă la 
209,800,000 lei. Anulă trecută se soie, că 
cifra totală a bugetului era de 203,170,765 lei.

Guvernulă presentase bugetulă cu ci
fra de 210,300,000, comisia budgetară îcs4 
a scărjută 500,000 lei dela veniturile indi
recte.
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Etă oum se împartă aceste venituri:
ConstruoțiunI directe 32,390,000
Construcțiunl indireote 63,410,000
Monopolurile Statului 48,700,000 

Ministerulă Domenieloră 28,436,500
„ LuorărI publice 13,919,000
„ Interne 10,220,000
„ Finance 2,820.000
„ Resbelă 1,389,000
„ Externe 255,000
„ Culte 868,000
„ Justiție 220,590

Diferite 7,390,000
Er cheltuelele se împartă astfelă:
Datorie publică 73,075,262.20 

Ministerulă de râsboi 41,016,194
„ Finanțe 25,653,185
„ Culte 26,118,900
„ Interne 21,350,642
„ Lucr. publice 6,318,500
„ Justiție 6,610,796
„ Domenii 5,950,349
„ Erterne 1,725,741

Oous. Miniștrii 66,500
Fondă pentru cred. sup. 1.013.990.80 
Astfelă budgetulă este echilibrată, 

presentândă atâtă la venituri oâtă și la 
cheltuell suma de 200,809.000.

Teatru germanii.
JD-șora Agatha Bârsescu ca 6spe.

Brașov U 1 (13) Martie.
Asâră d-șora Bârsesou a jucată rolulă 

„Parthenieiu în „Soim der Wildniss“, dramă 
în versuri de Fr. Halm.

Din capulă locului trebue să mărtu- 
risimă, că amă rămasă uimiți și încântați 
și de astă-dată de joculă d-șdrei Bârsesou. 
T6te însușirile acestei artiste: figura ei 
înaltă și bine formată, organulă ei simpa
tică, clară și petrundătoră, fisionomia ei 
interesantă cu ochii cei negri, vii și ferme
cători, ținuta impunătdre cu mișcările ei 
grațidse și pline de șioă, aceste tote te câș
tigă și te răpescă în sboru.

In piesa lui Halm se dă espresiunea 
cea mai fină sentimentului de iubire și și tdtă 
finețea este concentrată hi figura clasică a 
„Partheniei".

Sujetulă: Parthenia, fi'ca unui me
seriașii grecă din Massalia, aflândă, că ta- 
tălă ei a fostă prinsă de o hordă de Teo- 
tosagl — unu poporă vecină barbară, care 
locuia prin păduri și trăia din răpiri — și 
că aceștia ceră ca răscumpărare o anumită 
sumă, alârgă pe la toți prietiuii și cunoscuții 
ca 6ă scotă dela ei acea sumă. Vădendu-se 
însă refusată din tdte părțile, ea se hotă- 
resce a se jertfi pentru tatălă ei. Merge la 
TectosagI și se oferă oa sclavă, în loculă 
lui. Ofertulă ei se și primesce, după dre- 
■carl greutăți, de Ingomar, căpetenia Tec- 
tosagiloră, ună bărbată tânără. Acesta are 
o mare aversiune față de femei. Curagiulă 
Partheniei însă îi impune, ba Ingomar simte 
plăcere de a asculta poveștile ei și petrece 
totă în societatea ei. Astfelă se nasce cu 
înoetulu în peptulă lui iubirea eătră Par
thenia, care îlă legă cu totulă în cătușile 
ei și’lă face se uite de hdrda sa. Gândulă 
însă, că nu mai este celă ce a fostă, îlă 
tortureză amară și în cele din urmă se ho- 
tăresce a se rupe1 de Parthenia, și îi de
clară, că e liberă și pote să se’ntorcă acasă. 
Parthenia șovăesce, îi vine greu să se despartă 
de elă, — începe să simtă și ea că’lă iubesce. 
Intr’aceea Tectosagii, nemulțumiți de pur
tarea căpeteniei loră și vătjendă, că Par
thenia l’a farmecată, o răpescă vrendă a-o 
vinde ca sclavă. Ingomar, audindă țipătulă 
ei, alergă și-o scapă. Elă se desface de 
hdrda lui și se decide a petrece pe Par
thenia, în drumulă ei spre casă. Când suntă 
aprope de Massalia, lupta lui e mare, căci 
trebuia să se despartă de Parthenia iubită. 
In cele din urmă învinge amorulă lui și 
se decide a se face grecă și a merge ca 
luctătoră în casa părintelui ei. Aici se ci- 
vilisâză și devine cetățenă grecă și bărba- 
tulă Partheniei.

Ou deosebire scenele, unde „Parthe- 
niau atrage totă mai multă interesulă săl
baticului Ingomară, unde cu energia ei și 
ou spiritulă și simțulă ei superioră soie 
să’lă stăpânescă și să’lă îmblănească ca pe 
ună mielă, făcendu’lă să-i urmeze în tote 
involuntară, au fostă jucate de d-șora Bâr
sescu cu mare perfecțiune. Sublimă de totă 
a fosta și momentulă, când „Parthenia," 
desarmândă cu privirea ei pe Ingomară, 

oelă înfuriată pentru că trebuia să’șl predă 
sabia la intrarea în Massalia, i-a laată arma 
din mână.

Publiculă a aplaudată frenetică și cu 
însuflețire pe artista, rechiămându-o de ne- 
numărate-orl pe scenă.

*
D-șdra Bârsescu va juoa mâne pe 

„dama cu cameliile a lui Dumas". Aflămă 
cu bucuriă, că artista e decisă a mai da 
Sâmbătă încă o representațiă și că și-a 
alesu piesa „Hero și Leander'1 de Grillparzer, 
în care a fostă escelată mai multă la tea- 
trulă curții din Viena.

Țurburărl în Egâțpetâ.
Intre poporațiunea indigenă a Egipe- 

tului și între coloniile streine din Alexan
dria domnesce de ună timpă încâce ore- 
care neliniște. Englesii că acâstă
neliniște ar fi efluxulă renaseerei fana
tismului religiosă ală Egipteniloră, și că 
ar trebui luate încă de cu timpă măsuri, 
ca să nu se repete întâmplări, ca la a. 1882 
pe timpulă lui Arabi-Pașa. Se înțelege, că 
sub aceste măsuri Anglia înțelege „decla
rarea protectoratului11.

Causa stăriloră neliniștitore însă este 
cu totulă alta, decum se lățesce faima în 
pressa englesă, și adecă suntă mai multe 
oiocnirl întâmplate între soldații englesl și 
poporațiunea indigenă, mai tot-deuna pro
vocate de cei d’întâiu. Faptulă acesta, se 
înțelege, a turburată forte multă pe Egip
teni, cari și așa nu-i prea potă suferi pe 
Englesl, și între cari a prinsă rădăcină cre
dința, că în iârna acesta va ploua puțină de 
acum înainte, der în luna lui Ramadan va 
curge sânge, și că peste totă se voră în
tâmpla incidente seridse. Egiptenii, ca atari, 
suntă omeni paclniel, și nu se seie sigură 
că pe ce cale și cum a ajunsă să se lățâscă 
amintita profețiă, se crede însă, că vina la 
tote colportările de minciuni, la ațîțarea 
Egipteniloră și Englesiloră unii contra al 
tora, cu ună cuvântă, la întrâgă starea ne
liniștit,ore și amenințătore din Egipetă, o 
portă veneticii greoi, levantini, siriacl, mal- 
tesi și italieni, cari întotdâuna stau gata 
să provoce turburărl.

Lucrurile aceste ușoră potă duce la 
o crisă în Egipetă, care și de alt-felă în 
timpulă mai nou în conținu a. formată 
obieotă de cdrtă între statele europene in
teresate.

Dare de semă și mulțămită publică.
Oradea-mare, 1 Martie n. 1895.

La concertulă arangiată de tinerimea 
română orădană la 31 Ianuarie n. c, pen
tru ajutorarea tineriloră români lipsiți de 
mijloce, au bine voită a suprasolvi următorii 
domni și domne :

Esc. Sa Michailă Pavelă episcopă 25 
fl., P. S. S. Ioană Mețiană episoopă 10 fi., 
Mgf. Sa Artemiu Șarcadi canonică 10 fi., 
Emauuilă Ungurean, adv. 10 fi., Paul Fas- 
siejudereg. 10 fl., Toma Păcală protopopă 

8 fi., Ioană Papp protonotară 8 fi.
Esc. Sa Contesa Rhedey măr. Bârdos- 

si, Nic. Zigre adv., Vas. Ignată adv., 
Cons. Boițiu propriet., Nic. Diamandi dia- 
conă., Mich. Pavelă propriet., Paul Papp 
adv., Dr. Floriană Duma adv., Dr. Corio- 
lan Papă adv., Ios. Vulcană redact., N. 
Bibescu propriet., Dem. Moga notară, Vas. 
Micu propriet., Aureliu Popă procurori, 
Al. Boloni propriet., Aug. Beleșiu preotă, 
Dr. Petru Țigle adv., Nestoră Porumbă 
notară, Nic. Roosină preotă, Sebastiană 
Andru notară, Vas. Popescu notară, „Săt- 
mărâna" inst. de cred.: câte 5 fi.

Mgn. Sa Dr. Ath. Marienescu jude la 
tabla reg., Dr. Ilie Marișă adv., Dr. Gr. 
Cosma adv., Dr. F. Brană prof., Ilie Tră- 
ilă adv., George Crainică notară, Iuliu 
Hei bai comptabilă, Drd. Deâsi Gâza, câte 
3 fi. Magn. Sa Dionisiu Poynar jude la 
tabla reg., Petru Mihuțiu protopopă, Dr. 
I. Mihaii adv., Dr. FI. Stană prof., Vas. 
Cibenschi notară, D-na Venter posesoră, 
Dim. Popă preotă, Eutimiu Blaga preotă, 
A). Gera esactoră dominală, Drd. Al. Poy
nar, Geza Poyar, Ios. Diamandi cassară, 

1. Dană silvanistă, M. Maniu protocolistă, 
câte 2 fi.

G. Dudulesou preot, G. Cioră cant, 
catedr., T. Ciumpe oand. de notară, T. Popă 
notară, Sam. Bota protopopă, G. Papp 
preotă, D-na văd. Bokânyi, I. Budo ofici
antă, Dr. Leontin Paladi diaconă, I. Cice- 
ronesou secretară, Sam. Ciceronescu, Iuliu 
Truța preotă, I. Pleșiu cantoră cated., 
Pompiliu Oodreană comeciantă câte 1 fi. 
Ios. Vladă uotară, N. N. câte 50 cr.

Prin colecte :Nr. 14, coleotantă D-ra 
Gabriela Codreanu din Șiclău : Livia Popo- 
vicl 1 fl., Dr. G. PopovicI 1 fi., Zenovie 
1 fi., Aurelă Iancu 1 fi., Al. Popă 1 fi., 
Tr. Vațianu 1 fi., Corn. Mladină 50 cr., 
Davidă Balint 50 cr., Lazar Opreană 50 
cr., Maria Cure 1 fi., Elena Ciorogariu 1 
fl., Drd. Lazar Ghebeleșă 1 fl., Gabriella 
Codreană 1 fi., Adriana Codreană 1 fi. 
Suma 12 fi. 50 cr.

Nr. 15. Colectantă D-șora Anuța Po
pescu din ButenI: Isidoră Popescu și Anu
ța 2 fi., Georgiu Popa 1 fi., Al. Popă 1 
fl., I. Palincașă 1 fi., Constanța G-. Bodea 
1 fl., Const. Gurbană 1 fi., Em. Mișiciu 1 
fi. Suma 8 fi. — Nr. 16 Colectantă D-șora 
Florica Abrudawă din Chitihază: Mironu 
Serba 2 fi., Constanța Serbă 2 fi., Florica 
Abrudană 3 fi. Suma 7 fi. —Nr. 17, Oolec- 
tantă D-șora Alexandrina PopovicI din Și
clău: Dr. I. PopovicI 1 fl., B. 50 cr., Livia 
PopovicI 1 fl., Dr. G. PopovicI 1 fi., Paul 
Tulcană 1 fl., Sylvia PopovicI 1 fi., Alexan
drina PopovicI 1 fi., Suma : 6 fi. 50 or. — 
Nr. 18. Colectantă D-șdra Alexandrina Giu- 
lanl din Otlaoa: Romulusă Ilie, Alesiu 
PopovicI, Vas. Giulanl, Eleonora Ionescu, 
Petru Popa, Mich. Drăgană,Cornelia, Marta, 
Alexandrina, Sofia, Ioană Giulani câte 50 
cr. Suma 5 fi. 50 cr. — Nr. 20 Colectantă 
D-șdra Aurora Pavlovicl din Pâncota : Flo
rica PavlovicI, Aurora Pavlovicl câte 1 
fi. Suma 2 fi.

Nr. 21. Colectantă: D-șdra Veturia 
Crișană din Seleușă: Veturia Crișană 2 fi., 
Mircea Giulanulă 1 fi. 11 cr., Iuliană Bu- 
tariu 1 fi., Veturia PopovicI 1 fi., Ana 
Burdană 50 cr., Sofia Burdană 50 cr., 
Cornelia Balint 50 cr., Maria Crișană 50 
cr., Georgie Petcuțiu 60 cr., Aurelia Po
pescu 1 fl., Nichoffer Iosif 40 cr., N. N. 50 
cr., Ambrosiu Bură 50 cr., Ioană Pescariu 
50 cr., N. N. 20 or., Romulă PopovicI 1 
fi. 19 cr. Suma: 12 fi. — Nr. 22. Colec
tantă D-șora Lucia Feier din Boroșineu: 
Clemente Rață 2 fi., Iosefa Bodea 1 fi., 
St. PetrovicI 1 fl., I. Cornea 1 fl., Marta 
Georgiu 1 fi., Vas. Balană 1 fl., G. Bose 
1 fi. Lucia Feier 1 fi. Suma 10 fi.

Nr. 23 Colectantă D-șdra Ana Loga- 
riu din Aradă : Aug. Hamsea 2 fi., văd. 
lulia Dogariu 2 fi., Dr. Nic Onou 3 fi., 
Ignațiu Popp 2 fl., G. Purcariu 1 fi., Dio
nisiu PopovicI 1 fl., P. Truța 2 fl., Dr. G. 
Vuia 2 fl., M. Bocșiană 2 fi., Vâd. Ana 
Dogariu 2 fl., Dim. Antonescu 2 fi., Aure
lia Beleșiu 2 fi., Lucreția Tamașdană 1 fi., 
Veturia Telescu 1 fi , Hortensia Suciu Pa
guba 1 fl., Drd. Sep. Severă Bocșană 1 fl., 
Rhea Sylvia Risa Ciontea 1 fi., Susana 
Frigătoriu 1 fl., M. PopovicI 50 cr., Maria 
de Nicoră 1 fl., Dr. Aurelă Demiană 1 fi., 
S. Raicu 1 fl., N. N. 50 cr., Elena Moldo- 
vană 50 cr. Suma 33 fl. 50 cr.

Nr. 26. Colectantă D-șdra Martora 
Petruțiu din Șepreușă : Ioană Petruțiu 2 fl., 
Ersiiia Stana 1 fl., Mariu St-urza 1 fi., 
Ecaterina Ursuțiu 1 fl., Demetriu Sente.șă 
1 fl., Ioană Pârvu 1 fl., Ios. Vuculescu 1 
fl. Suma : 8 fl.

(Va u.nna;.

DIVERSE.
Câtă <le departe se aude tunetulu i 

Despre fulgeră scimă de multă, că îlă pu- 
temă vedâ la o depărtare de 250 chiiometri, 
despre tunetă însă nu s’au putută produce 
pănă acum date sigure. In timpulă mai 
nou însă ună astronomă francesă, pe basa 
cercetăriloră, afirmă, că sunetulă tunetului 
se aude celă multă într’o depărtare de 16 
chilm, din contră ună astronomă englesă 
a calculată între fenomenele fulgerului și a 
tunetului ună răstimpă de 130 secunde, 
cari corespunde la o depărtare de 45 clm.

Ce însușiri se aibă cal ulii nrabn ? 
După ună proverbă vechiu arabă, calulă 
arabă trebue să fiă așa, ca dela femeiă să 
moștenâscă pieptulă lată, pulpele pline și 
părulă lungă, dela cerbă capulă și piciorele, 
dela vulpe urechile și coda, dela gazellă 
ochJ, nările și dibăcia de a sări, dela leu 
ținuta corpului și curagiulă, dela șerpe age
rimea ochiloră și mișcările frumdse, dela 
catâru puterea, perseveranța și piciorulă, 
dela iepure iuțela și desteritatea, dela lupă 
gâtulă și audulă. Dâcă posede tote aceste 
însușiri, atunci e cală bună.

Cripta mareșaliloriî francos!. Din in
cidentală morții lui Canrobert, a oelui din 
urmă mareșalu francesă, ună diară pari- 
siană scrie despre cripta mareșaliloră fran- 
cesl următorele: Loculă unde l’au îmor- 
mentată pe Canrobert între ceilalți mare
șali este o pivniță de 10—12 metri în lun
gime și abia de 4 pași în lățime, cu păreți 
albi, goli. O scară lată duce în criptă, lângă 
ală cărei părete din fundă stă ună altară 
simplu de pâtră și dâsupra lui o cruce. 
De-a lungulă părețiloră suntă aședate, pe 
nisce stâlpi, urne, cari conțină inimile aoe- 
loră mareșali, ale căroră cadavre suntă 
îmormâotate prin alte locuri. Acolo se află 
inima lui Kleber, ală cărui cadavru e în
gropată în Strassburg; a generalului Haut- 
pont, care a căcjută la Eylau și s’a îmor- 
mentată în Pantheon și a mareșalului 
Vamban. De două părți, în trei rânduri 
lângă olaltă zacă 40, dr în fundulă criptei 
24 de cadavre ale mareșaliloră morțl. Se 
potă ceti în marmură între altele, următo- 
rele nume: Bessieres 1813, Duperrâ admi- 
ralulă 1813, Loban 1839, Monoey 1842, 
Oudinet 1847, Bugoand 1849, Comte d’Or- 
nans 1853, Pelissier 1864, Regnault de 
Saint-Jean d’Angely 1870.

Femei funiîitdre. Abia ar orede omulă, 
că fumatulă este chiar așa de demultă în
dătinată între femei, ca și între bărbați, 
numai câtă nicl-odată nu s’a putută lăți 
mai tare. In contra fumatului la femei a 
apărută mai întâiu în sec. XVII protestulă 
jesuitului lacobă Balde. Ou voce puternică 
vorbesce în contra femeiloră fumătore. Peste 
totă fumătoriloru li-a mersă râu treba 
în sec. XVII, mai alesă în Rusia și în 
Persia îi pedepseau fdrte tare pe cei în
vinovățiți cu fumatulă. Chiar și în sec. 
XVIII codulă penală din Berna pune fu
matulă într’o rubrică cu frângerea căsăto
riei, ca și când ar fi orime de același 
rangă. In (jiua de ast’tjl încă suntă forte 
mulțl contra fumatului, și cu deosebire 
contra fumatului la femei. Mantegazza, în- 
vețatulă italiană, combate forte multă fu
matulă. Femeia englesă d-na Campbel însă 
vorbesce cu totală altfelă. După oum cjice 
ea femeile europene suntă puțină cemner- 
vdse, și fumatulă este celă mai puternică 
m-jlocă pentru moderarea nervosității.

Literatură.
Iu tipografia „A. Mureșianu" din Bra- 

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

❖

Aliterațiuuea în limbile romanice este 
titlulă unei nouă cărți, apărute în tipografia 
națională din Iași (Str. Alexandri 11). Au- 
torulu ei este d-iă Ovidiu Densușianu. Form, 
mare 8° de 96 pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

*

Poesii. O frumosă coleoțiune de poesii, 
datorite d-lui Ionii N. Romană, a apărută 
în editura librăriei Carol Milller din Buou- 
rescl (Calea Victoriei 53). Conține vre-o 
70 de poesii și costă esemplarulă 2 lei 
50 bani.

Proprietarii: AureB
Redactori responsabili: Gregorîu
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CursulIu la bursa din Viena.
Din 12 Martie 1895.

.Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 124.30 
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.20 
Impr. oăil. fer. ung. în aurft41/20/0 . 127.50
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 472% 104.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.25 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.35
Imprum. ung. cu piemii .... 162.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 153.— 
Renta de hârtie austr................... —.—
Renta de argint austr...................101 40
Renta de aur austr.............................. 125.05
LosurI din 1860   157.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1078.— 
Acțiî de-ale Băncei ung. de credită. 460.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 393.25 
NapoleoudorI.................................. 9.7772
Mărci imperiale germane . . . 60.3772
London vista....................................123.40
Paris vista.................................. 48.8772
Rente de corone austr. 4°/e. . . 101.30
Note italiene.................................. 46 50

Ruble rusescl Cump. 131 Vend. —.— 
Mărol germane Cump. 60.— Vend. —.— 
Scris, fono. Albina5°/o 100..75 Vend. 101.75

potă capeta condițiune stabilă la 
Tipografia „AURORA4 din Gherla.

TotQ aici se primescu și doi învă
țăcei, cari au absolvatu cela puțină 
2 clase gimnasiale.

A se adresa la Tipografia „Aurora4 
A. Todoran în Gherla. — Szamosujvâr.

Traverse pentru zidiri.

Din 13 Martie 1895.
Cursulu pieței Brașowfi

Bancnota rom. Cump. 9.72 Vend. 9.76
Argint român. Cu mp. 9.68 Vend. 9.72
Napoleon-d’orI Cump. 5.76 Vend. —.—
Galbeni Cnmp. 5.75 Vend. 5 89

Kepou mare, ori și ce can
titate se află la

Tliomas, Sctieeser & Galtz
magazie de fererie

BST* Brașovu în piață. "W 
’ 650,2-4.

Iu cumpărați cărVadl
(Este ună proverbe vechiu.)

Acestb proverbu se potrivesce la stafoilinuentulu meu ceiu mare, care cum
pără cantități mari de mărfuri; avendă cheltuieli puține pot.u vinde și eftinii.
Mnef 3’f‘B’îjnP'f‘iIf'O pentru mu șterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 
lYlUdll C CĂLI CLyulul D nu s’an mai yedutu pănă acum, pentru eroJtori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peiruvien și Dosking pentru inaltulil oierii, stofe prescrise pentru uniformele func- 

ționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocd), și trăsuri. — AsoB-tiasBesitw forte bog-atik de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, K’P' cu prețuri originale ale fabricei, 'Vțj ce 
nu i pote oferă nici o concurență. Asortiment!! de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fl. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftîne, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescu nici câtU cusutulu croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briton. (Manchestem Austriei.)
Dejiositu permanentă «le postavuri peste ’/, Biiilione florini. 

Trimiterea numai cu ramburse. 'tts
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelti de omeni eu nu vendii 
sub nici o condiție marfa. 629,5—24.

ABONAMENTE
HA.
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni. . >
șese luni. . ,
unu anu .

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

3
6

12

fi. 
li. 
fl.

Abanarnenie h numerele cu data de

Pe
Pe
Pe

10
20
40

fr.
ir. 
fr.

Sumtoecâ.

2
1

tl. -
n. -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................
șese luni
trei luni

Pentru Românila și străinătate:
anu.............................................................................8 franci,
șese luni................................................................ 4 franci.
trei luni........................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Âdmtototrațtom „Gazetei Transilvaniei."
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foi 
de

h atoameaM “sas
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente

Ia

foiă ilustrată pentru familii.
„VATRA4 îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumară bogata, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea Sil IU I l'CS- 
pândită revistă ilustrată și ocupă I-uhi Eocu în

. literatura beletristică română.
„VATRA,4 apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregT, de câte 

| 4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra velină.
Pentru Austro-Ungaria:

1 Costulu abonamentului pe unu anu este .

Cei ce dorescu a se abona, suntb rugați se biuevoieseă a 
trimite eostulă abonamentului, prin mandatu postalH la librăria 
editore, C. Sfetea, BbCurescY, căci „Vatrail ni se trimite de câtii 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulu I. alu „Vetrii4 se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,18—30
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A. Mureșianu
Brașovu, Tergulu inului &r. 3®.

Acestu stabilimentu este provS(Jutti cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiindu bine asortatu cu totu 
felulti de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusă în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AURU, ARGINTĂ ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
bileteImT visită

DIFERITE FORMATE.

PB.OGE.AMEELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWlîWTIJnt.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Tergulu Inului Nr. 30, eta-

0o(!)

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/V&tl'&i in Iotă mă&vmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE M0RMENTARI. 

se primescb în biuroulti 

giniți I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- § 
mandele din afară rugămu a le adresa la C

Tipografia A. MUREȘIANU, BrașovU. |
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ADUIlCllirl 
(taserțftml și reclame) 

Ssintw a se adresa subscrise, 
admomstraisunlf. in casulu pu- 
bSicărîi unui anuncâu mai mulg 
de odată se face scădemăntu, 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-orf.

Administrațiiniea 
„Gazeta Transilvaniei.“

Numere singuratice

din „Gazeta Transilvaniei “

ă 5 cr. se potîî cumpera în

librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


