
Red actinii ea, Aimistrațl», 
ji Tipografia;

Brașovu, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefranoato nu se 

primesc. — Man ns cripto cu se 
retrimetu.

INSERATE se primesc la Admi- 
nlstrațluna în Brașovu și la ur- 
mătdrole Birouri da anunolurl: 
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Nachfolgor; Anton Oppel/k, J. 
Danncbcr, în Budapesta : 2. V. 
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Bucuresci: Agente Havas, Suc- 
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burg: Karalyi & Liebmann.
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garmond pe e colână 0 cr. și 
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care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seriă 10 cr. s6u 30 banî.

„Gazeta" iese în flă-care i}i.
Alicnainente țentrn Austro-Ungaria: 
Pe un anu 12 fi., pe șese mnl 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană.

Psntru România si străinătaie:
Pe unâ anu 40 franol, pe ș6se 
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N-rii de Duminocă 8 franol.

Se prenumără la tăte oficiale 
poștale din întru și din atară 

și la dd. colectori.
ApnaamemulTi muu Brami 

a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
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Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
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său 16 bani. Atfttu abonamen
tele câtu și insorțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 50. Brașovt, Sâmbătă, 4 (16) Martie

Cine-i de vină?
Brașovii, 3 Martie v, 1895.

Caracteristicii este cu câtă sa- 
tisfacțiă au publicată foile unguresc! 
o corespondență, ce s’a scriau în 
Pesta, și s’a publicată în oficiosa 
„Norddeutsche allg. Ztg.“ cu scopti 
de-a arunca totă vina pentru ano
malia constatată de contele Szapary, 
că naționalitățile’ nu suntu represen- 
tate în dietă, în spinarea politicei 
de passivitate a Româniloru.

Fâia berlinesă vine ca în totu- 
deuna și de astă-dată în ajutorii par
tidei maghiare dela putere. Pe când 
încă „Norddeutsche allg. Ztg. “ era 
organulu lui Bismark, la 1881, (fia
rele unguresc! vorbeau multu despre 
identitatea intereseloru bismarkiane 
și unguresc!, despre corelațiunile 
dintre unitatea și independența ger
mană și dintre independența Un
gariei și o foia a puternicului mi- 
nistru-președinte de atunci Tisza 
Kalman, scriea:

„Bismark voiesce independența 
Ungariei, însă fîresce nu ca Mada- 
rasz, caro pretinde se fiă proclamată 
așa în grabă pentru ca în grabă se 
și cadă, ci o voiesce ca Andrassy și 
Tisza Kalman, ca se fiă zidită pe 
basă tare și durabilă'1... „eră sco- 
pulu amiciției dintre Bismark și An
drassy este ca dinastia austro-un- 
gară se-’ș! mute punctulu de gravi- 
tațiune în Budapesta și se devină ma
ghiară^.

Totu pe atunci proclamase Tisza 
Kalman ca acsiomă de statu, că Un
garia este numai a Maghiariloru și 
că nu e permisu ca desvoltarea ei 
se aibă altă caracteru decâtu celu 
naționalii maghiară. Flresce că nu
mai așa se putea înțelege și nisuința 
politicei bismarkiane și unguresc! 
de a face ca dinastia se devină ma
ghiară.

Și de ce le reamintimu noi 
aceste?

Pentru a esplica caracteristica 
aparițiune, că unfl organfl alil poli
ticei oficiale germane află de bine, 
chiar și astăcfi, în fața mărturisirei 
agravante a unui bărbatu de stătu 
maghiară, a lua în apărare politica 
de maghiarisare față cu Românii.

Căci ce alta vrea se însemne, 
când în „Norddeutsche allg. Ztg.“ 
se face încercarea a arunca totu 
odiulă politicei maghiare asupra Ro
mâniloru, susțiindu-se că nu Ma
ghiarii ni-au împinsu pe noi Românii 
la passivitate, ci noi facemh acâsta 
resistență passivă numai fiind-că așa 
ne place?

Noi suntemu dâră la tote de 
vină, căci „noi ni-amu condamnată 
înși-ne la passivitate“. Contele Sza
pary are dâră dreptate, când (fice: 
causa principală, pentru care națio
nalitățile nu suntă representante în 
parlamentă e atitudinea politică a 
Româniloră.

Foia berlinesă, se ’nțelege, nu-și 
bate capulă, dâcă programulu d-loru 
Tisza, Banffy, Szapary și soți se 
unesce or! nu cu interesele de esis 
tență națională a Româniloră, ci îlă 
admite a priori ca bună, pentru că 
încă de pe timpulă splendorei lui 
Bismark, ținta lui era bine definită 
și întră astfelă în cadrulă politicei 
germane

Dâcă însă acâstă politică moș
tenită dela cancelarulă Bismark nu 
vede necesitatea or! nu află încă 
oportună de a se opune încercări- 
loră de desnaționalisare din partea 
Maghiariloră, urmeză âre de aici, 
că noi ne-amă pierdută dreptulă de 
a-i mai opune resistență, fiă în ori ce 
formă ?

Va trebui se mărturisâscă ori 
și cine, că ar fi absurdă și numai 
a întră în discuțiunea unei aseme 
nea întrebări. Atunci cum rămâne 
cu vina, ce pentru tote cele întâm
plate foia berlinesă o atribue pasivi
tății Româniloră?

De ce nu sfătuiesce „Nordd. Allg. 
Ztg.“ pe Maghiari se resolveze odată 
cestiunea gravă a Româniloră, dâcă 
totulu atârnă numai dela schimbarea 
censului electorală, cum susține?

Va sci ea de ce nu stăruie nici 
chiar pentru acesta schimbare, căci 
ori și cum trebue se simtă și cei 
ce conducă politica oficială germană, 
că vina stăriloru destrăbălate de acj! 
din Ungaria și Transilvania e forte 
departe de passivitatea Româniloră 
și forte aprâpe de identitatea in- 
tereseloră bismarkiane și unguresc!.

CRONICA POLITICĂ.
3 (15) Martie.

piarulă „Kolnische Zeitangu afirmă, că 
ar fi primită din cercuri diplomatice străine 
scirea, în urma căreia Țarulu și Țarewna, 
după finirea jumătății de ană de doliu, în 
luna lui Maiu voră merge la Berlină, de 
aci la Parisă și se voră întorce prin Viena 
la Petersburg. Deja s’au adresată întrebări 
confidențiale cătră respectivele curți și ca
binete, dâcă le va conveni acâstă visită. La 
deschiderea canalului din marea nordă-os- 
tică nu va lua parte Țarulă; de-altmin- 
trelea se anunță din Berlină, că suverani 
nu voră fi invitați la acea sărbare.

*
G-uvernulQ chinesă s’a adresată la 

tote puterile europene și la Statele-Unite, 
rugându le, să conlucre și sprijinâscă per
tractările de pace între China și Japonia, 
piarulă rusescă r~Novcje Vremjau provocă 
puterile europene din Ostă interesate, să 
urmărescă cu mare atențiune pertractările 
împuternicițiloră chinesl cu diplomații ja- 
ponesl. Totă același diară primesce din 
Tient-Tsin scirea, că Japonia pretinde re
nunțarea la o mare parte din Mandschuria 
pănă la Mukden și pănă la marele mură 
chinezescă, care teritoră zace afară de in
teresele Rusiei. In cercurile japonese au 
puțină speranță, că se va pute încheia pacea. 
Armata japonesă e hotărîtă se intre in Pe
king. Se svonesce și aceea, că Japonesii au 
de gândă se detroneze dinastia Mandschu

și să pună pe tronulă chinezescă pe ună 
descedentă ală dinastiei Ming. CestQ din 
urmă să fi promisă, că le va permite Ja- 
poneziloră întrare liberă în internulO țărei 
pentru purtare de negoță, voră construi 
linii ferate chinese și ofițeri japonesl voră 
da instrucția armatei și flotei chinese.

Dela Asociațiunea Transilvană.
(Raporta specială ală „Gaz. Trans.“J

Sibiiu, 13 Matie n.
Totă în ședința dela 7. 1. c, a comi

tetului Asociațiunei, despre care v’am ra
portată erl, D-lă Alphons Tuor, profesoră în 
Staefa lângă laculă Zurich, unulă dintre 
cei mai valoroși poeți ai Rhaeto-Români- 
loru, transpune prin D-lă Dr. O. Diacono- 
vich 3 fascicole ale poesiiloră sale întitu
late „Poesias Romonsohas“ și 2 scrieri 
dramatice (traduceri), cu rugarea, să le 
transpună Asociațiunii Transilvane.

Cu acâstă ocasiune D-lă Diaconovich 
a dată espresiune și dorinței D-lui prof. 
Tuor, de a căuta atingere și de a întemeia 
legături mai strînse între Daco-RomânI și 
Rhaeto-Români, și mai alesă între instituțiu- 
nile loră, chiămate de a cultiva limbile 
surori ale acestoră popâre înrudite. Limba 
rhaeto-română perde totă mai multă te- 
renă.

Rhaeția vechiă, astădl oantonulă Grau- 
bunden ală Elveției, a fostă colonisată de 
Romani deja la anulă 15 a. Christ, și 
limba ooloniștiloră romani s’a susținută 
pănă în secolii din urmă nu numai în Alpii 
Rhaeției, cu o poporațiune de 90.000 su
flete, ci și în provinoiile vecine de cătră 
sudă și răsărită, anume în Friaulă și Tirolă. 
Astădl însă de-abia mai vorbescă 35— 
40.000 suflete limba Rhaeto-Româniloră și 
germanisarea loră face progrese totă mai 
mari, mai alesă din causă, că urmașii el- 
vețianl ai coloniștiloră romani suntă des- 
părțițl atâtă prin munți puternici, câtă și 
prin o mulțime de dialecte.

Pentru a împedeca desnaționalisarea 
Rhaeto-Româniloră și a cultiva limba și 
consciința loră națională, s’a înființată în 
nainte cu 8 ani în Chur, metropola canto-
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(Reproducerea oprită.)

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

(Să) (Fine).

1c Ii e i ere.

Luna Augustă 1849 a încheiată o 
mare și tristă epocă în istoria acestoră 
țări multă lovite de sorte. După ună răs- 
boiu civilă din cele mai crâncene, care a 
costată sute de mii de vieți omenescl, lă- 
sândă în urma lui atâta ruină și atâta pus
tietate înfiorătore, Ungaria, cum dicea co- 
mandantulă rusă Paskievitz, a îngenunchiat 
la picidrele Țarului rusescă Nicolae I în 
cliua memorabilă de 13 Augustă 1849, când 
Gorgei a capitulată la Șiria (Vilâgos).

In urma acestui mare desastru, ce i-a 
ajunsă pe revoluționarii lui Kossuth, o 
gonă generală s’a pornită de cătră Mus
cali contra oștiriloră maghiare, desarmândă 
în Transilvania pe Unguri la Hațegă și la 
Deva, în urma căroră desarmărl nu li-a 
mai rămasă, decâtă mici resturi de trupe 
sub conducerea lui Kemâny și Găl, âr în

Ungaria nu se afla în mâna revoluționa- 
riloră, decâtă cetatea Camaromă, sub co
manda lui Klapka, care însă a capitulate 
la 2 Octomvre.

*
înainte însă de a încheia aceste me

morii, mă credb datore a face încă câte-va 
observări.

Națiunea română, persecutată de bar
baria atâtorl secol! întunecați, s’a deștep
tate în anule 48 „din somnule cele de 
morte“, și cu dorulă străvechiu de-ași 
alina nenumăratele ei dureri și de-ași vin
deca ranele înfipte în inimă prin fatali
tatea anilorfi, a prinsă arma în mână, ca 
să lupte vitejesce pentru libertatea sa na
țională din care se isvorâscă ună viitoră 
c’o sorte mai bună și mai demnă de ea, și 
pentru tronule, care-i promisese acestă li
bertate.

Națiunea română suspina de vecurl 
sub velulă negru de jale, după drepturile 
sale, și spiritulă timpului aducendu-i la cu- 
noscință mai apropiată acele drepturi, ea 
și le-a cerută, și le-a pretinșii, ca ale sale. 
Norul ti întunecosii, ce în anulă 1848 se ri
dicase peste orizontulă națiunei române, 
n’a făcut’o se se cutremure, să se îngro- |

zâscă, nici lașitatea nu era cunoscută de 
inima Românului. Strangularea atâtoră Ro
mâni încă înainte de a-se începe luptele 
sângerose între noi și partida teroristică, 
n’a făcută să ne spăriemă de prospectele, 
ce ni-le punea în vedere, însă barbariele 
comise nl-au deșteptată dorulă resplătirei, 
și nu era putere lumescă în acele împre
jurări, care se ne facă a pleca capulă di
naintea sălbatecului despotismă de rassă 
a contrarului. Fără de-a resona și fără 
de-a chibzui multă, noi așa dicendă cu 
brațele gole ne aruncarămă în gura morțil, 
vădurămă cu ochii averile ndstre prefăcen- 
du-ni se în cenușe, pe cei mai iubiți ai 
noștri dându-șl cu ultimulă respiriu sufle- 
tulă în balta sângelui propriu; vădut’amă 
altarele ndstre stropite cu sângele servito- 
riloră săi, vădut’amă pe preoții noștri și 
pe cei mai stimați amici spânzurândă pe 
tote dâlurile întru mărturisirea credinței 
naționale și a fidelității față de tronulă, 
care ne promisese — libertate națională, 
egalitate și drepturi naționale.

Der nu vrâu a enumăra patimile nos- 
tre, tristeța însă mă cuprinde și-mi sfâșie 
inima și sufletulă de durere, când vădă, 
ce a urmată după atâtea jertfe de vieți

românescl. Velulă de jale, ce-lă îmbrăca- 
semu noi în inimile ndstre după cei căduțî 
pe câmpulă sângeroseloră bătălii îndată 
după stingerea revoluțiunei, îlă ținemă încă 
și adl îmbrăcată, vădendu-ne drepturile 
spânzurate de sabia arbitriului și a despo
tismului acelui spirită teroristică, care la 
48 voia mortea nostră națională și contra 
căruia apărândă noi cu piepturile nostre 
tronulă și patria, întru nimică de dreptă 
și meritată răsplată nu ni-amă împărtășită.

Noi amă pusă jurământă de trei ori 
sfântă pe Câmpulă Libertății, că vomă 
rămâne credincioși pănă la morte tronului, 
patriei și națiunei, și așa dicendă fără de 
arme, fără de munițiune, răniți de susă 
pănă josă, continuarămă resbelulă pănă 
la fatigare, mângăindu-ne întru năcasuri, 
că suntă jertfe pentru tronă, că suntăpro
ductele credinței fără prihană, că suntă 
sămînța din care voră răsări drepturile na
țiunei. Atâtă de mare era credința și fide
litatea Românului față cu tronulă, încâtă 
ună țărână cu numele Hulpușă întrebată 
fiindă în batjocură la Iernută, că cu cine 
ține, după ce i-s’a tăiată nasul ă și urechile 
de rebeli, răspundea la tote întrebările: 
„se trăâscă Impăratulă !“ Credința și fide-



Pagina 2. GAZETA TRANSIVANIEI Nr. bO—1895

nului, o societate cu titlulă „Societav rhaeto- 
romanscba“, care culege monumentele lim- 
bistice ale Rhaeto Româniloră. susține le
gătura între comunele loouite de dânșii și 
sprijinesce literatura loră.

Atâtă originea comună, câtă și situa- 
țiunea deopotrivă gravă a limbiloră nostre 
surori, suntă pentru noi motive sufioiente, 
de a urmări cu ună viu interesă lupta fra- 
țiloră noștri din Elveția pentru salvarea 
limbei și naționalității lorii și din acâstă 
causă Asociațiunea a decisă să facă pri- 
mulă pasă pentru stabilirea legăturiloră do
rite de d-lă Tuor, oferindă societății rhaeto- 
române schimbulă publioațiuniloru și ur- 
mărindă în organulă Asociațiunei activi
tatea ei priD publicați uni acomodate de a 
deștepta în publiculă nostru ună interesă 
mai viu pentru lupta națională a frațiloră 
din Elveția.

Comitetulă, în fine, a luată spre plă
cută soire, că d-lă prof. Tuor cu cea mai 
mare plăcere a primită să colaboreze la 
Enciclopedia inițiată de Asociațiune.

Congregația Comitatului Caraș- 
SeverinU.

In 13 Martie n. s’a ținută în Lugoșă 
ședința estra-ordinară a Congregațiunei co
mitatului Carașă-Severină. Dintre Români 
erau de față d-nii: A. Ghidiu (Caransebeșă), 
Dr. PopovicI și V. Grozescu (LugoșO), apoi 
d-nii C. Brediceanu, Dr. G. Dobrină, I. Ionașu, 
Dr. P. Barbu, I. Tomicî, I. Nedelcu și 
alții. In galeriă se aflau mulțime de țărani 
români.

Ședința a deschis’o fișpanulă E. lahabfy. 
înainte de a-se trece la ordinea dilei, mem- 
brulă Dr. G. Dobrină face o interpelare cu 
privire la necorectitățile oficiiloră poștale, 
și cu deosebire a celui din LugoșO, care 
refusă epistole și depeșl cu adrese româ- 
nescl, și cere, ca acestă rău să se saneze 
câtă mai curendO.

Vice-șpanulă răspunde dicândă, că 
bucurosă ar da lămuriri, der n’are cunos- 
cință de causă.

Urmeză apoi o interpelare a d-lui 
Coriolană Brediceanu în afacerea steguriloră 
tricolore române din Reșița. Stogurile 
acestea au fostă așecjate în sala de petre
cere, ea decorațiune. Pe ce basă deră se 
ridică acusă contra arangiatoriloră? Ce felă 
de egalitate a cetățeniloră este acesta ? Nu 
potă înțelege acestă durerosă faptă altcum, 
decâtă că organele administrațiunei se 
acață, fără nici o basă legală, de simțămen- 
tulă națională ală RomânilorO și că acele 
organe oficiose agită poporulă română în 
contra loră și a Maghiariloră prin ast-felă 
de apucături provocătore.

D-10 Brediceanu spune apoi, că sol- 
găbirăulă din Bocșa a sistată instruirea și 
funcționarea coruriloră,bisericesol din Bocșa- 
română și FizeșO. Acesta este ună actă de 

litatea acesta mii și mii din fiii nemului 
românescu au mărturisiț’o cu ultima răsu
flare, în cele mai nemilose torturi, pe scau- 
nulă de măcelărire, numai ca să nu devină 
înfrângătoră jurământului făcută.

Der vai! ca balsamu ală alinării și 
vindecării dureriloră și raneloră suferite, 
ni-s’a dată 1867, „unio vagy halâl“ ală 
acelora, cari detronaseră casa domnitore 
s’a făcută faptă, și de atunci poporulă ro
mână e pusă erășl în cătușile iobăgiei spi
rituale !

Inse poporele învață din umiliri și 
din esperiență!

Incheiu, închinândă aceste rânduri — 
scrise cu condeiulă îmuiatu în suferințele 
unui poporă prigonită și nedreptățită de 
secoll — celoră 40,000 de mucenici, cari 
și-au jertfită vieța pentru drepturile și li
bertatea nemului loră și cari din sacra loră 
cenușă ne strigă cu ardore:

Români, puneți-vă încrederea în voi 
înși-vă!

Boziașă, 1885.
Vasilie Moldovanu. 

agitațiune a organeloră administrative contra 
Româniloră sub firma unui scopă maghiară. 
Unde o să ducă tote acestea ? Afirmarea 
drepturiloră nâstre, prin noi, se privesce ca 
o orimă de agitațiune și pe ai noștri ’i în
chidă, âr actele de violență ale autorități- 
loră publice suntă lăudate, ca acte pa
triotice.

Vice-șpanulă răspunse, că are cunos- 
cință de afacerea stâguriloră din Reșița, 
der crede, că pretorulă a procesă corectă. 
Ce privesce corurile bisericescl, reprobă pro- 
cederea pretorului și în acestă înțelesă va 
dispune.

După ună scurtă și demnă răspunsă 
ală d-lui Brediceanu, protonotarulă Szb- 
gyănyi cetesce resoriptulă ministrului-preșe- 
dinte Bânffy, prin care notifică intrarea în 
funcțiune a noului cabinetă. Președintele 
clubului liberală Hedvig Boss propune, ca, 
după obiceiu, Congregația să felicite pe 
noulă ministeriu și să-10 asigure de sprigi- 
nulu comitatului. La acâstă propunere a 
luată ouvântulă d-lă Brediceanu, care dise 
între altele:

Guvernulă Bânffy a declarată, că pă
șesc e pe urmele guvernului Wekerle, urme 
udate cu lacrimile poporului română. Nu 
personele, ci sistemulă politicei acestoră 
guverne îlă combatemh. Dela 1867 tote 
guvernele au avută multă puțină totă una 
și aceeași politică față de naționalități: 
politica separatistică maghiară și tendența de 
a contopi teSte naționalitățile în națiunea ma
ghiară. Prin acâstă dogmă a politioei de 
stată se împartă poporele țărei în două 
tabere. Maghiarii cu dreptulă la tote aS- 
pirațiunile naționale, și Nemaghiarii cu da- 
torința de a sta încătușați sub operațiunea 
de desnaționalisare. Statulă pune tote mij- 
locele sale în serviciulă acestui scopu, și 
resursele contribuite de naționalitățile ne
maghiare, totă viâța publică, toți funcțio
narii și budgetulă și bunurile statului, ba 
sumuță necontenită chiar și societatea în 
acestă direcțiune. Apoi cu unu mirosă de 
vulpe scormonesce tâte basele și simțămin
tele vieței naționale, și fără cruțare tinde 
la nimicirea acelora. In familiă, limba dulce, 
care o suge copilulQ cu laptele mamei — 
se opresce în kisdedovurl în cursulQ des- 
voltărei; în biserică, simțulă religiosO, le
gato de limbă și naționalitate, se tinde a 
se rupe, scoțândă instituțiunile bisericei din 
cadrulă loră; în școlă, se pună purtătorii 
de lumină la discrețiunea guvernului, ca nu
mai lumina falsă a sistemului de desnațio
nalisare să o răspândâscă asupra tinerimei. 
O astfelă de politică de stată o condamnămu. 
OrI-ce pasă înainte ală acestei politice de 
stată îlă simțimă în spinarea nostră, orl-ce 
triumfă ală ei e însoțită de convulsiunea 
simțului de sugrumare. Acăstă politică nu o 
putemă respecta, nici pe manducetorii ei nu-i 
putemă felicita.

Gladiatorii de odinioră în luptele loră 
fisice, vădendu-șl perirea, strigau: Ave! aâr 
popâre destinate la perire națională încă 
nu au oântată imne de mărire esecutători- 
loră loru, când li-se presentau, și ast-felă 
nici noi nu putemă adera la propunerea de 
felicitare, căci nu putemă striga: Ave 
Cesar! Ave Bânffy! monturi te salutant! 
Nu! Nu voimă a Vă ascunde adevăratulă 
simță, — ci cu glasulă liberă, în câtă și 
cândă îlă avemă și pană la ultima resu- 
flare, vomă lupta în contra acestui sistemă, 
d’aceea noi membrii partidului națională ro
mână, față de presentarea noului guvernă, 
n’avemă altă contrapropunere de câtă: Josu 
cu sistemulă! Josă cu Bâuf'fy!

Românii au aplaudată, âr Ungurii au 
tăcută tăcerea peștelui — dice „Dreptatea11. 
Punendu-se la vota propunerea d-lui Bre
diceanu, se declară minoritatea voturiloră, 
ce a întrunit’o, și s’a primită propunerea 
lui BoîZ.

Neajunsuri din comitatului 
Făgărașului.

Făgărașu, Martie 1894.
(In atențiunea d-lui ministru de interne, 

ca s& judece cum se esecută legea la noi și să 
vadă cum caută organele lui se ne câștige, 
ca să putemă cțice, că suntemu mulțumiți).

După-ce nu mai răsună de atâtea ori 
vocea plângeriloră nostre, s’ar părâ pote, 
că și neajunsurile și multele suferințe, ce 
a trebuită să le îndurămă pănă acuma, s’au 
mai rărită, seu că în mare parte au îuce- 
tată. Deră nu este așa! Tăcerea nâstră nu 
este alt-ceva, decâtă o stare de desperațiă 
între multele șicane și nedreptățirl, ce tre- 
bue să le suferimă cji de di totă mai multă 
dela marii și micii noștri tirani.

Prea bine este ounoscută publicului 
cetitoră, că încălcările de lege și desmă- 
țațele șicane, ce a trebuită să le sufere 
blândulă și paolniculă poporă română ală 
acestui comitată, de oând ni-a fericită cin- 
stitulă guvernă fără voia nostră, cu fișpa
nulă Bausznern, nu mai au părechiă în 
analele comitateloră.

Stăpânii noștri dică : avemă legi, cari 
asigură și pentru Români drepturi și liber
tăți oetățenescl, și ei potă fi mulțumiți cu 
acele drepturi legale.

Oeea ce pretinde legea dela noi, dămă 
ou prisosință. Dămă jertfele de sânge și 
de avere. Apoi drepturile legale, câte vai 
de ele ni suntă asigurate, îu locă să le 
primimă, trebue se le dămă și pe acelea, 
căci de unde nu, ni-se iau cu volnicia. D-lă 
Bausznern are forte multe merite păcătose 
pe terenulă șicaneloră și ală volniciei comise 
față de noi.

Trei milione de Români dau statului 
darea de sânge și cea de avere. La anu.ă 
1891, când a venită d-lă Bausznern, ca fiș- 
pană la Făgărașă, în Ungaria întregă mai 
era ună singură vice-comite română, adecă 
oelă dela noi. Cum a venită, s’a năpustită 
asupra lui și iute și de grabă l’a scosă din 
serviciu. Volnicia începută a continuată, și 
necruțândă familii și individl fără nici ună 
pică de milă a scosă din serviciu pe pro- 
topretorele dela Arpașu, Mețiană, și pe cela 
din Brană, Popeneciu. A scosă din valore 
alegerea controlorului română și a ocupată 
postulă cu ună importată streină și pe per- 
ceptorele Negrea, l’a trimisă la pensiă. Ne 
putemă toți bine aduce aminte, că proto- 
pretorele suspendată Mețiană și pretorele 
Necsa, cu ocasiunea adunăriloră generale, 
se plângeau publioe, că d-lă fișpană li-a 
spusă verde, că pănă va fi densulă aici, 
n’au de a mai spera, ca să vie vre-odată 
în fruntea vr’unui cercă. Ambii acești func
ționari, încă omeni tineri, șicanați la es- 
tremă și amenințați fără îndurare, au mu
rită deja, au rămasă după ei însă văduvite 
și orfanii loru cu urmele suferinței. D-lă 
fișpană cu delăturarea Româniloră și-a în
fundată în oficii pe rudeniile și sateliții săi, 
în mare parte omeni violențl, nediscipli
nați și sc-ăpătațl. Și și-a pusă după placulă 
său vice-comite fișcală, cassară, protopretoră 
la Brand și la Arpașă și alții mai mititei 
totă în loculă Româniloră alungați, și acâsta 
în sourtulă timpă de vr’o trei ani de când 
e aici.

In anulă curentă au răposată 3 func
ționari mai mici, toți Români. D-lă fișpană 
și aici, după cum aucjimă, a aflată de bine 
a importa din locă streină pe ună tinerele 
neisprăvită, fără cualificațiă, rudenia a oas- 
sarului ungură, totă importată D-deu sc;e 
de unde. Ai noștri să morgă la plugă, seu 
la sapă, său decă nu, le stă granița deschisă 
să emigreze 1

Se elice, că de ce suntă Românii pa- 
siviștl față de alegerile la dietă. Decă, ab- 
stragândă dela alte multe, cum să nu fiă? 
D-lă fișpană a făcută ohiar deputatului 
Șerbanu, care cu programă guvernamen
tală a spartă pentru sine pasivitatea, tote 
greutățile, șicanele și presiunile posibile, 
ca să nu se alegă, și apoi ea alegerea să 
nu i-se verifice.

Ba oe este mai multă, cu nici ună 
preță nu voesce să-lă sufere și să-lă veri
fice nici oa membru în comisiunoa muni
cipală, pe elu, pe deputatulă dietală. Con- 
tribuenții români cu dare mare au fostă 
lăsațl afară și în schimbă s’au luată Ma
ghiari, fără de a ave darea necesară, în 
lista viriliștilor u municipali.

Observările făcute în astă privință 
nimeni nu le ia în sămă. Apoi, unde s’a mai 
pomenită, ca să se dea ordină în scrisă func
ționarilor u, să voteze la poruncă. Asta a fâ- 
out’o numai d-iă Bausznern. La o ședință 

municipală funcționarilor români li-s’au pusă 
în mână bilete de votare gata scrise și în
semnate anume cu diferite semne ca să se 
soie, cari au votată cu biletele după po
runcă și cari nu. Umblau bieții funcționari 
ca zăpăciți și uimiți, că ce se întâmplă cu 
ei. Nu sciai ce să faci: să-i compătimesel 
pe funcționari, său ce să începi față de atari 
volnicii și abusurl.

Deră porunca e poruncă și volnicia e 
volniciă, și unde e volniciă, dreptatea n’are 
looă și apoi puținii amploiațî români câți 
au mai rămasă nu numără mai nimica. Ei 
se vede, că mai au dreptulă să resâlve la 
acte după poruncă și să tacă înfundați, ca 
și membrii congregației, oă de unde nu, 
nu e bine.

Câte șicane n’amă avută și astăvâră 
în ZârnescI pe timpulă marelui procesă ală 
Memorandului, trimițendu-ni-se gendarmeriă 
și milițiă pe capă fără de nici o causă.

Când s’a cerută, să se cerceteze causa 
la fața locului,snimenea nu ne-a ascultată, și 
când s’a întrebată în ședință, că de ce nu 
s’a retrasă miliția din ZernescI, ni-s’a răs
punsă, că n’amă dovedită, că n’ar fi drepte 
cele aduse oontra nostră. Dâr cum să fi 
dovedită, decă nu s’a 'făcută cercetarea, ce 
o amă cerută. Membrii români aleși în co- 
misiunea municipală, pentru cause de ni
mica în mare parte nu se verifică cu anii, 
ca așa noi să firnă tot-dâuna în minoritate, 
așa este d. e. de presente și cu alegerea 
dela Tohanulă vechiu, a cărei verificare său 
neverificare se amână ad calendas graecas.

Și dâcă ar fi să se înșire tote suferin
țele nostre, apoi ar trebui să se scrie multă, 
forte multă.

D-lă fișpană a spusă verde, că pănă 
este elă aici, va face ce va voi, și a și fă
cută, dâră pentru aceea și faptele lui voră 
rămâne pentru tot-dâuna o pagină nâgră 
în istoria comitatului, căci resultatulă loră 
este amărăciunea generală și frecările.

După faptele-i de pănă acama, deu- 
sulă nu ne pâte suferi. Nu oe cunosce 
limba și lipsele nostre, ne desprețuesce po
porulă și obiceiurile și cu volnicia delătură 
pe ai noștri dela beneficiile legale ale sta
tului și ne împiedecă în practisarea și usa- 
rea drepturiloră oetățenescl, din care causă, 
amărîtl peste măsură, în atari împrejurări 
nicl-odată, dâră nici odată nu-i vomă pută 
uita și ierta sicanile și volniciile comise.

In acestă comitată poporațiunea ro
mână este 95%, și totuși suntemă tractați 
atâtă de vitregă și neumană. Pe ai noștri 
rendă pe rendă ni i-a scosă mai pe toți, 
unulă după altulă, din serviciile publice, și 
locurile loră se ooupă totă cu sateliți și 
rudenii de aie asupritoriloră noștri, și apoi 
omeniloră loră nu li-se întâmplă absolută 
nimica, de ar fi ei măcară ori și câtă de 
destrăbălați și neregulați.

Număroșii membri români ai congre- 
gațiunei și cu deosebire cei din centru, oe 
facă? OrganisațI suntă? lase odată din le
targia și facă-șl datoria, căci altfelă vomă 
peri pote cu comitată cu totă !

X.

SOIfflLiE OILEL
3 (15) Ma: tie.

Ună învețătoru sâsescu arestată. In 
luna lui Ianuarie ținu în casina din Oo- 
halrnă candidatulă de prol'esoră Alvin Kra
mer o prelegere asupra raporturdoru poli
tice din Ungaria. Din causa acesta contra 
lui Kramer se intenta cercetare judecăto- 
râscă pentru agitare de naționalitate, care 
cercetare însă pentru învățătorulă săsescă 
s’a finită în modă favorabilă. Iu 11 Martie 
însă pe neașteptate se făcu la Kramer o 
perch.sițiă domiciliară și în sera aceea elă 
fu arestată. Pentru apărarea învățătorului 
fu chiămată advocatulă C. Lurtz din Bra- 
șovă. Kramer a fostă eliberată în 12 1. c.

—o—
Volniciă unguresc». Sâmbăta trecută 

sera s’a dată ună bală în Turnu-Severină, 
arangeată de secțiunea Mehedinți a Ligei. 
La acestă bală voiau să participe și dom- 
nișorele Dorina și Felicia Batiu, fiicele d-lui 
Dr. I. Rațiu. Autoritățile unguresc! însă au 
oprită trecerea d-șoreloră Rațiu pe pămen- 
tulă României, sub motivă, că presența 
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d-lorQ în Turnu-Severină ar da prilej ă la 
demonstrațiunl contra Ungariei.

— o-r
Directori poștali ca purtători de ma- 

tricule. „Magyarorszâg44 spâne, că în nu
mele directorilorti de poște și telegrafe s'a 
înaintate ministrului ungurescă de interne 
o petică, în care se eere, ca la împărțirea 
oficiiloră privitore la purtarea matriculeloră 
de state, se fiă luațl în considerare și di
rectorii poștali.

—o—
Prințuln Alexandru Știrbeiu minis- 

trule și deputatulă de odinidră, fiulu prin
cipelui domnitoră Știrbeiu, a murită alal- 
iăerl în Bucurescî. In semnă de doliu ca
mera îșl ridică ședința,

— o—
învoirea comercială româno-bulgară. 

Ministerulă afaceriloră străine română a- 
duoe la cunoscintă celoră interesat!, că în 
urma însărcinărei, ce primise din partea gu
vernului, agentulă diplomatică ală țărei la 
Sofia a încheiată, printr’ună schimbă de 
note, o învoire ou guvernulă bulgară, ou 
Începere dela 20 Februarie (4 Martie) 1895 
_și pănă la 1 (13) Ianuarie 1897, în basa 
■căreia mărfurile române se voră bucura în 
Bulgaria de tratamentul^ natiunei celei 
mai favorisate. De acestă tratamentă se 
voră folosi mărfurile române și în privința 

■taxeloru comunale, de aociză și de portă. 
Asemenea s’a mai convenită, pe temeiulă 
principiului de reciprocitate, ca supușii am- 
■beloră tăr! să fiă soutițl de taxele pentru 
viza pasporteloră.

— o —
Poporațiunea Bucuresciloră. Resul- 

tatulă provisoriu ală recensământului po- 
pulațiunei bucureștene, făcută în luna De- 
■cemvre de primăria capitalei, în unire cu 
ministerulă de finance, este : 232 000
suflete.

— o —
Prelegerile publice în Sibiiu, privitore 

da venirea Maghiariloră, car! precum amin- 
tisemă, se țină pentru de-a converti pe 
Sași în favorulă mileniului, se continuă. 
Astfelă mâne va ține a cincea prelegere 
publică prof. Gr. Kârpăthi dela gimnasiuiă 
de stată asupra ternei „Modulă Maghiari- 
■loră de-a purta resbelă-44,.

— o—
Serviciului mineloru de pe lângă mi

nisterulă domeniiloră din Bucurescî va în- 
• cepe campania explorăriloră miniere îndată 
după sărbătorile Pasciloră. In acestă scopă 
s’a depusă pe biuroulă Corpuriloră legiui
tor® ună proiectă de lege pentru acordarea 
unui credită de 2C0.000 lei.

— o—
Prietini» între olicerii austriac! și ru- 

■sescî. In Radziwillow, Polonia, arangiară 
oficeriîruseso! o petrecere, la care invitară 
pe oficerii austro-ungari din Brody. Aceștia 
primiră invitarea și fură primiți și ospătați 
în celă mai cordială modă din partea ofî- 
■ceriloră rusescl. — Și apoi să mai vorbescă 
■omulă de răsboiu !

Teatru germanu.
JD-șora Agatha Bars eseu ca ospe.

Brașovu 3 (15) Martie.
De când s’a inaugurată noulă teatru, 

m’a fostă representațiă așa de bine visitată 
ca aseră. Veniseră forte mulțl chiar din 
comunele dimprejură. Nu mai era locă 
nici pentru stată și mulțl rămaseră fără 
bilete de Intrare. Acesta este celă mai viu 
documentă pentru marea putere de atrac- 
țiune a jocului d-șorei Bârsescu.

S’a dată cunoscuta dramă a lui Dumas, 
.„Dama cu cameliile44. Deja după scenele 
cele dintâiu s’a putută convinge fiă-cine, 
că rolulă frumosei, capriciosei și cochetei 
„Marguerite Gauthier44, care soiu să farmece 
pe toți lionii Parisului, se afla de astă-dată 
în mânile unei geniale artiste. D-șora Bâr
sescu ni-a înfățișată pe eroina dramei lui 
Dumas în totă splendorea caracterului ei 
ușoră și fluturatică, ddr în fondă capabilă 
și de sentimente nobile de iubire, de ab- 
negare și de jertfire. Dela cele mai minu- 
țiose .picanterii în dialogurile legere cu

• curtesanii „Margueritei44, pănă la espresiunea
• cea mai înaltă a sentimentului de iubire și 

de durere sufletescă, d-șora Bârsescu a 
sciută să ne țină necontenită în încordare 
și să ne emoționeze adâncă cu joculă ei 
naturală și convingătoră.

Figurei acelei femei pierdute, care se 
disgustase de vieța ei desfrânată și acum, 
condusă de iubirea nefățărită cătră Ar
mand Duval, voia să pășescă pe cărarea 
căinței și a îndreptării, artista i-a dată ună 
timbru de nobleță a simțirei și a cugetării, 
ce ne făcea să uitămă contrastele mari în 
caracterulă ei. Acesta i-a reușită nespusă 
de bine artistei în actulă ală treilea, în 
dialogulă Margueritei cu Duval tatălă și 
când șl-a luată adio dela Armand. Fiă-care 
ouvântă și gestă ală artistei te făcea să 
tresari de emoțiune.

Pănă la lacrimi amă fostă mișcațî și 
în scenele ultime din actulă ală 5-lea, scena 
revederei și scena unde Marguerita mdre 
în brațele lui Armand. Momenteloră, în cari 
se luptă dorința nespusă de a trăi și de a 
fi fericită a Margueritei cu mdrtea, ce 
s’apropiă, d-șâra Bârsescu li-a dată espre- 
siune sublimă-tragică.

Artista a fostă furtunosă aplaudată 
și mereu rechiămată pe scenă. Publiculă 
s’a depărtată adencu impresionată.

*
Mâne, Sâmbătă săra, d-șora Bârsesou 

va da o representațiă de adio. Se va juca 
piesa „Hero și Leandru11 său rDes Meers 
und der Liebe WellenA de Grillpazer.

Academia Română»
MierourI la drele 2, s’a deschisă, sub 

presidența d-lui I. Negruzzi, sesiunea gene
rală din anulă 1895 a Academiei române. 
Erau presențl 21 membri din 36. Din Tran
silvania au sosită pănă acum numai d-nii 
Al. Romanii și I. Vulcanii; dela Iași au ve
nită toți membrii, afară de d. P. Poni. Pri
mula obiectă la ordinea dilei a fostă ce
tirea raportului secretarului generală des
pre activitatea Academiei în 1894 — 95. S’a 
alesă apoi o comisiune, care să alcătuiască 
textulă răspunsului Academiei la acestă ra
portă. Prima ședință publică va fi, pro
babilă, acll. &

Intre lucrările din programulă sesiunei 
generale din anulă acesta ală Academiei 
Române suută și următorele puncte intere
sante ;

Cestiunea ortografiei;
Disoursurile de recepțiune ale d-loră 

membri dr. V. Babeșă, Sp. Haret, Gr. G. 
Tocilescu și A. D. Xenopol, cu răspunsu
rile loră;

Raportulă comisienei însărcinate cu 
cercetarea publicațiuniloră presentate la 
premiile Năsturelă Herăscu de 4.000 lei și 
Eliade-Rădulescu de 5000 lei, pentru 1895;

Raportulă comisiunei însărcinate cu 
cercetarea cărțiloră didactice presentate la 
concursulă premiului Asociațiunei Craiovene 
de 1500 lei, pentru 1895;

Raportulă comisiuuei însărcinate cu 
cercetarea lucrăriloră presentate la premiulă 
Lazără de 5000 lei, asupra subiectului, 
„Tgiena țăranului română, etc.44;

DecisiunI pentru publicarea premiiloră 
San-Marină și Neuschotz;

Alegerea comisiunei de 9 membri pen
tru publicațiunile, cari se voră presenta la 
premiile Năsturelă-Herăscu de 4000 lei și 
Lazără de 5000 lei, pentru 1896;

Alegerea comisiunei, care va esamina 
lucrările, ce se voră presenta la concursulă 
premiului Alexandru Ioan Cuza de 10,000 lei, 
pentru 1896, asupra subiectului : „Istoria 
Româniloră dela Aureliană pănă la fundarea 
Principateloră44;

Alegerea comisiunei, care va esamina 
lucrările, ce se voră presenta la concursulă 
premiului Alexandru Ioană Cuza, de 6000 
lei, pentru 1896, asupra subiectului; „Psi- 
chologia și metafisioa poporului română, 
după literatura poporală44 ;

Alegerea comisiunei pentru esaminarea 
lucrăriloră, cari se voră presenta la pre
miulă Eliade-Rădulescu, de 50C0 lei, pen
tru 1896, asupra subiectului: „Botanica po
porală română, etc.44 ;

Alegeri de membri onorari și cores
pondenți.

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

(Fine.)

Nr. 51 Coleotantă D-ș6ra Ermina 
Marcovici din Nădlac: Maria PetrovicI 1 
fl., A. PetrovicI 1 fl., St. Luțai 1 fl., N. N. 
50 cr.; I. Gaoinca 1 fl., D-na Russu I. 50 
cr., Paulina Orosă 1 fl., M. Chicină 2 fl., 
I. Căpitană 50 cr., G. Budo 50 or., N. 
Chioină 1 fl., N. N. 50 cr., S. Lugoșană 
50 cr., Livia Caracioni 50 cr., Livia Pețan
1 fl., Elena Șandor 1 fl., N. N. 10 cr., D. 
Micu 50 or., I. Crișană 50 cr., Ermina 
Marcovici 2 fl. Suma 16 fl. 60 cr.

Nr. 53 Col. D-ra Sylvia Tamașă din 
Satulungă: Lemânyi 1 fl., A. Dragoșă 1 
fl., Dr. Marcus 1 fl., E. Popă 50 cr., I. 
Popă 1 fl., E. Bucșa 1 fl., V. Budo 1 fl., 
N. N. 1 fl , B. Budu 50 or., L. Indre 1 fl., 
I. Coza 1 fl., D. Indre 1 fl., Gr. Dinca 1 
fl., P. Anca 50 cr., Liszkân I. 50 cr. I. 
Marcu 50 cr., G. Buteanu 15 cr., I. Bu- 
teană 50 cr., I. Mihașca 20 cr., Barna B. 
50 cr., V. Dragoșă 2 fl., VigdorovicI I. 
50 cr., I. Serba 1 fl., N. Nilvană 1 fl., Gr. 
T. Tamașă Niculesou 1 fl. Suma 20 fl. 25 
cr. — Nr. 54 Colect. D-ra Soda Miliali din 
Sărăsău : 5 fl. — Nr. 57 Col. D-ra Teresia 
Nistorii n. Hengye din Ardusat: Aurelă 
Papă 1 fl., Al. Beriugye și soția 6 fl., G. 
HeDgye 1 fl., 50 cr., Dionis. Brană 1 fl., 
Teresia Nistoru n. Hengye 1 fl. Suma 10 
fl. 50 cr.

Nr. 58 Col. D n&Jilena Szabo dinMacău 
G. luhâsz 5 fl., N. Maioră 2 fl., Gelu Balcu
2 fl., Spiridonă Șiclovană 1 fl. 50 cr., Iuliu 
Szabo 2 fl. Suma 12 fl. 50 cr.

Nr. 62 Col. D-na Ana Lazar n. din 
Groza din Almașă : Corn. Lazară 3 fl., Dr. 
Groza 1 fl., Tr. I Majer 50 cr., I. Cosma 
20 cr., ,1. Dorea 20 cr., X. 10 cr. Suma 5 
fl. Nr. 65 Col.D-ra Gizela Pap din Beiușă: 
Dr. G. Cosma 2 fl., Dr. Const. PopovicI 2 
fl., Tr. I. Farkas 1 fl , V. Dumbravă 1 fl , 
N. Radu 1 fl., I. Ardeleană 1. fl., C. Arde
leană 1 fl., Dna Mureșianu 1 fl, T Popo
vicI 1 fl., Al. Gavra 1 fl., L. Mnțiu 1 fl., 
Geliert V. 5 fl., Al. Palie 1 fl., V. Erdelyi
3 fl., D. Negreanu 2 fl., I. Crișană 1 fl., 
P. Pap 5 fl. Suma 30 fl

Nr. 66 Col. D ra Măriora Palady din 
Borod.: I. Boros 2 fl., G. Venter 1 fl., 
Demse 1 fl., D-na Bity 1 fl., T. Szilagyi 
50 cr., St. Șipoșă 1 fl., P. Fejer 1 fl., T. 
Stanca 1 fl., Florica Abrudană 60 cr., G. 
Morarescu 1 fl., G. Dezso 50 cr., V. Cziben- 
szky 2 fl., V. Czibenszky jun. 1 fl., Kakas 
V. 1 fl., N N. 50 cr , Mutter F. 3 fl., M. 
Gy. 50 cr., Măriți Selegiană 50 cr., Kele- 
pecz jun. 1 fl., A. Rezey 1 fl., N. N. 50 
cr., Eug. Papă 50 cr., Ad. Mandel 1 fl., 
Mariâra Pallady 90 cr. Suma 24 fl.

Nr. 67 Col. D-ra Aloisia Feher din 
Aușia: A. Feher 1 fl , Florica Abrudană 
50 cr., I. Szabo 1 fl., Beleczky S. 50 cr., 
D-na Rednică G. 1 fl., Al. Filipă 1 fl., T. 
Papă 50 cr., Ludovica Filipă 1 fl. 50 or., 
T. Filipă 2 fl., Agneta Bica 1 fl., Vein- 
berger A. 50 cr., Pallady Victorii 5 fl., Șt. 
Sipos 50 cr., Bart. Banyi 50 cr., Sabina 
Morarescu 1 fl Suma 17 fl. - Nr. 68 Col. 
D-ra Măriora Iernea din Er-Tarcia : Fl. 
Selegiană 1 fl., Lazar Iernea 1 fl , Măriora 
Iernea 50 cr., Antonia Iernea n. Cioero- 
nescu 50 cr., L. Bârdosi 3 fl., G. Bardosi 
1 fl., D. Bârdosi 1 fl. Suma 8 fl.

Nr. 69 Col. D-ra Veluria Ciurdariu 
din Szamos-Dob: Veturia Ciurdariu 1 fl, 
G. Cardoșiu 50 cr., T. Turci 40 cr., I. 
Szilagyi 30 cr., G. Zimanu 10 <r., G Szi • 
lăgyi 10 cr., Olâh 10 cr., 1. Turci 10 or., 
Parochia rom. gr. c. din Szomos-Dob 70 
cr., M. Szilâgyi 05. cr. Suma 3 fl. 50 cr. 
— Nr. 70 Col. D-ra Martora Catoca din 
BorlescI: Mariora Catoca 5 fl., Magdalena 
Catoca 2 fl. Cu ocasiunea petrecerii la 
anulă nou din BorlescI: 4 fl. 20 cr., Hers- 
kovicl B. 2 fi., N. Nuță a lui Filipă 10 cr. 
M. Mariană birău din BorlescI 70 cr., 
Suma 14 fl.

S’au inoassată peste totă 1008 fl. 90 
cr.; d'aicl suprasolviri 605 fl. 55 cr.; spese 
573 fl. 50 cr. Venită curată 435 fl, 40 cr.

Din acestă sumă s’au ajutorată 28 de 
tineri români lipsiți de mijldce și s’au vo
tată două premii pentru doi tineri români 

dela gimnasiuiă din Oradea-mare, oarl voră 
dovedi progresulă celă mai mare în limba 
maternă.

Primescă pe acâsta cale atâtă marini - 
moșii contribuitori, câtă și stimatele Ddmne 
și Domnișore colectante, cele mai căldurose 
mulțumiri pentru sprijinulă și interesulă 
dovedită față de nobilulă scopă, ce l’amă 
urmărită.
Remusîi Chicinu, Ioană Rația,

notară. cassară.
NB. Ulterioră, după facerea socoțiloră 

ni-a mai sosită colecta nr. 44, Coleotantă 
D-șora Minerva Cosma din Sibiiu: contri- 
buindă : „Albina44:20fl., Dlă Parteniu Cosma 
2 fl., D-lă Dr. Oct. Russu adv.: 1 fl. 50, 
D-lă Dr. C. DiachonovicI l'fl. Suma 24 
fl. 50 cr.

Sciri telegrafice.
Viena, 15 Martie. „Polit. Corresp“. 

este autorisată a declara, că inter- 
wiewulu cu ministrulu de resbelfi 
Krieghammer, publicată în „Budapesti 
Hirlap44, este und apocrifu.

Viena, 15 Martie. Totu „Folii. 
CorrespA1 anunță, că căsătoria civilă 
va întră în vigbre în 18 Decem
bre a. c.

Roma, 15 Martie. Regele Um
berto subscrise unii decretă, prin 
care se dă amnestiă tuturoru ace
lora, cari au foștii condamnați de 
cătră judecătoriile militare în Sicilia.

Haaga, 15 Martie. Camera ho
tărî introducerea puscelord Mann- 
licher.

NECROLOGU. Nicolau Lichirie, pa- 
rochă gr. cat. în Copșa mare, a răposată 
la 14 Martie n. c. în anulă ală 79-lea ală 
etății și ală 54 lea ală preoției. ’Lă jălescă 
întristații: Ana Aronă, Nic. Lichirie, Ră
chită Constantinescu și Sinefta Fleșeriu, 
ca fii, apoi gineri, nepoți eto. — Fiă-i țe- 
rîna uțdră!

DIVERSE.
0 mică invenția romândscă. Căpitanul 

P. Velic, din batalionulă de pontonierl, 
oare acum se află cu compania sa la Nămo
loasa, a făcută, scrie ună oonfrate din Ga
lați, nisce experiențe interesante, cu oca
siunea marei cantități de zăpadă, ce căduse 
săptămânele trecute și oând din causa po
leiului, era impracticabilă orl-ce comunica- 
țiune pe josă. Elă a făcută ună felă de 
patine de lemnă, cu o lățime ceva mai 
mică, ca talpa cismei, avândă o lungime 
însă de trei ori mai mare ca lărgimea, și 
puțină recurbate în susu la ambele oapete; 
de mijloculă acestoră talpe-patine suntă 
legate două curelușe destinate a fixa pati
nele de talpa oismei. Pe timpulă poleiului 
celui mare și când se învârtoșase zăpada 
la partea superidră, ună soldată, căruia ’i 
se legaseră de piciore aceste patine, a pu
tută patina peste zăpadă și chiar pe pârtia 
săniiloră cu o iuțelă aprope de trei ori 
mai mare, oa aceea a unui omă mergendu 
în pasă iute.

Originea chibriteloru. In anulă 1827 
chimistulă lohn Walker în Stocktonupon- 
Tees făcu încercarea, oa să inventeze o 
amestecătură chimioă, care să producă focă 
pen'ru folosința sa proprie, și întâmplarea 
făcu, să descopere substanța ohibriteloră pe 
care o și puse în comerciu. Chibritele se 
lăspândiră cu repeziciune uimitore. Fabn- 
cele nu întârejiară. In Anglia ca și pe con- 
tinentulă Europei se construiră mașine cu 
ferestre© rotative, cari tăiau trunchii de 
molivdă în bucăți mici de 3—4 degete, cari 
eră se întorceau de 4—5 ori una după 
alta într’ună cercă de 50 cuțite și într’o 
minută produceau 30.000 de bețișore. Alte 
mașini adună bețișorele în mănunchiuri și 
iu întinge in masa aprinejătâre, în fine, al
tele prepară cuțitele. Asticjl există fabrici 
de chibrite, cari producă dilnică peste 
10,000,000 chibrite.

Proprietarii: AwveJ ^urețîanu.
Redactors responsabilii: GregaHu s’flaioru.
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Cursulu la bursa din Viena.
Din 14 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4°/0 . . . 124.45
Renta de oorâne ung. 4% . • • 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aurii 41/2% . 127.50
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 104.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.50
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.— 
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 152.75
Renta de hârtie austr..........................101.70
Renta de argint austr....................101 60
Renta de aur austr........................ 125.10
Losurî din 1860 ........................ 157.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1073.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 460.50 
Aeții de-ale Băncei austr. de credit. 392.40
MapoleoudorI................... 9.77
Mărci imperiale germane . . . 60.3772
London vista.............. 123.45
Paris vista.................................. 48.87
Rente de corone austr. 4%. . . 101.05
Mote italiene.................................. 46 50

Cursulâ jjsefteă Srașowu*
Din 13 Martie 1895.

Scris, fonc. AIbina5°/0 100 75 Vend. 101.75

Bancnote rom. Comp. 9.72 Vând. 9.76
Argint român. Cump. 9.68 Vând. 9.72
Napoleon-d’orl Comp. 5.76 Vând. —.—
Galbeni Gnmp. 5.75 Vâod. 5 89
Ruble rusescl Cump. 131 Vând.
Mărci germane Cump. 60.- Vând.

Insciințare.
I)-nii membrii ai societății de împrumută 

și păstrare 

„AURORA" 
suntu Invitați a participa la 

adunarea generală a ZZI-a 
care va avea locu Duminecă în 24 
Martie 1895 la 10 ore a, m în sala 
școlei fondaționale populare supe- 
riore din Năseudă.

Pentru casulu, când acesta adu
nare nu s’ar putâ ține din lipsa 
voturiloru recerute, prin acesta se con
vocă tot-odată a doua adunare, care va 
ave locu în 7 Aprilie 1895 la ora și lo 
culu fixatu, în care voru aduce hotă- 
rîil valabile membrii presențî.

Ordinea «Iile»:
1) Raportulu direcțiunei și alu 

comisiunei censurătdre.
2) Statorirea bilanțului pe anul 

1894, distribuirea profitului și darea 
absolutoriului pentru bnulii de ges
tiune espiratu.

3) Alegerea aloru doi membrii 
în cousiliulu administrativii.

4) Alegerea comisiunei censură- 
tore.

5) Propunerile consiliului admi
nistrativii și eventuală alte propu
neri insinuate în sensulu statuteloră.

Năseudă, 23 Februarie 1895. 
639, 3-3 DIBECȚIUNIA.

G i ro-C onto 
la banca 

Austro-Ungară.

Telel’onLi-------
Vr. 18. J'S—

Cec-Conto la 
postă nr. 969. G iro-Conto 

la banca 

imp. germană.
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Casa de bancă 1 

JACOB L. ADLER, 
Brașovu. Piața man Sr. 1. Sibiiil. 

cumpSra și vinde monede, hârtii de valore, devise după 
cursulu cplei celu mai mare — respective celu mai micu; 

a^scmiaperă fără nici o detragere totă feliulu 
«Ie ©up© ae;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă:

efectueză incaș săra de polițe, asignațiT, recipise, pe tete 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 
Ja 90%;

predă aS3|£§iațfii pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftină, asignatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5%. Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei“, institută de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcjî aducă 5% interese; 

asigură forte ieftină ©ri șâ CC losuri la sorțiri cu câștigulu 
celu mai micu, contra diferenții cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. 
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Casă, de exportă. de ciasornice helvețiane
pentru toiszQamurvs.

regulate acuratăSpecialitate: 
Ciamnice-Goliliii Rmiihir 

pentru Domni și Domne, lucrate forte 
fină și precisă.

Aceste ceasornice au capacu escelentă 
și eleganții, care suntfl. asemenea ca și cele 
de aură, artificiosii ciselate. Cu deosebire 
atragă atenția asupra calității mașinăriei 
de o construcție escelentă, că nu pote pă
trunde prafu, și sun tu ceasornice cu multă 
mai superiore ca cele pănă acum aduse la 
vend are.

Pentru fie-care ceasornicti dau garan
ția de 3 ani că va umbla regulată și cer
tificată cu numărulu ceasornicului.

Prețul! unui ceasornică cu capacfi dublu S U. 
Prețulă unui ceasornica cu capaca triplu a 0,
Ună lanțu Goldin, esecutare elegantă, fasona după plăcere fl fi. 3>(3S ca". 
Pentru amploiații căilorn ferate și de navigația cunoscutele ceasornice 

Roskopf-Remontoir anker, capaca curata nikel acurata regulata t® ffl.
Lanțu de nikel potrivita cu amuletă elegantă fi ffl. 30 cr. 

Singurulu depou pentru monarch» austro-ungară 
LEON SILBERBERG,

Wien, fi. fir’Seischmaekt 5.

Cu capacti triplu ? ffl 
Ciasornice de dame @ fi

<153,1—6

Sosirea și phcma tronrihrn h Brașou
Sosirea treimrilorîî în Brașovu: 

I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenula accel.: 2 ore 9 min. după am, 
Trenulu mixtu : 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Români : 5 6re 07 m. dimineța.

2. Dela Bueuresci la Brașovă:

Trenula accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenula mixta: 7 ore 1 minute sera. 
Trenula accel.: 10 ore 37 minute sera.
Tr. expr. Românii : 10 6re 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovu.

Trenulă mixtu : 7 ore 36 min. dimineța.
Trenula mixta: 1 oră. 44 min. după am1
Trenula mix'O: 0 <5re 00 min. sera.

Dela Brașoyu la Ch.-Oșorheiu.
Trenulu de persâne : 3 ore 10 după am.
Trenulfi mixta: 8 6re 50 minute dimin, 
Trenula mixtu : 4 6re 50 min. dirain.

Plecarea trenuriloru din Bras.
I, Dela Brașovă la Pesta

Trenula mixtu : 5 ore 8 min. dimineța. 
Trenula accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenula de persone : 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român : 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bueuresci:

Trenula accel.: 4 ore 59 minute dimin, 
Trenula mixtă: 11 ore înainte de amâtjl. 
Trenulă accel.: 2 ore 19 min. după am. 
Tr. expr. RomânO: 5 bre 14 rn. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci: 

Trenulă mixtă : 8 dre 35 min. diminâța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenula mixtă: 0 ore 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovă. 

Trenulă mixtă : 8 6re 19 min. dimin. 
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d am. 
Trenulă mixtă : 7 ore 20 min. sera.

$
0
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Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unii nou abonamentu
1 Ia

I „V T
fosă ilustrată pentru familii.

„VATRA" îndeplinindu tete condițiunile cerute unei foi 
; ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
1 unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totă-deuna 
; ună sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con

siderabilă de ilustrațiunl splendidă reușite, dintre carî o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la. artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate

! din țeră și pe unde locuescu Români; este ©ea mai res- 
1 pândită revistă ilustrată și ©©iapă I-ulu locu în 
i literatură beletristică româmiă.

„VATRA/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
l 4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-TJngaria:
Costulu abonamentului pe unu anu este . 

I n » „ 'A » »
Cei ce dorescu a se abona, suntu rugați se binevoiescă 

trimite costulu abonamentului, prin mandatu postalu la librăria 
editore, 0. Sfetea, Bicurescî, căci „Vatra11 n, se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., îux<'9 legate cu 13 fl., er’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,19—30

fl. 12 
„ 6.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


