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Nr. 53. Brașovu, Mercuxî, 8 (20) Martie 1895.

CaMmi și catolicii unguri.
Brașovu, 7 Martie v. 1895.

Amu (fisu și repețimu, că ade
vărata luptă, ce s’a încinsă în ca
mera magnațiloru împrejurulu proiec- 
teloru de lege bisericescî-politice se 
portă acjî între calvinii unguri, cari 
încă din vremurile lui Tisza au 
ajunsă la o influență și putere ne 
mai pomenită în Ungaria, și între 
catolicii unguri, cari voru să nimi- 
căscă acestă influință restabilindu-și 
preponderanța loră.

Când fu numită actualulu mi- 
nistru-președinte, una din obiecțiu- 
nile cele mai de căpetenia, ce s’au 
făcută din tabera catolică contra 
acestei numiri, a fostă, că Banffy 
este calvină și că în calitatea acăsta 
elă nu va ave simță și pricepere 
pentru menagearea și scutirea intere- 
seloru catolicismului.

Neîmpăcata oposițiă. ce i-o face 
pe totă linia partida catolică, cu toți 
afiliații ei declarați și ascunși, cabi
netului Banffy, este a se atribui în 
mare parte împrejurării, că elu ca 
calvină nu se bucură nici de cea 
mai mică încredere la d’alde Ferd 
Zichy și soți.

In ajnnulu noueloră lupte, ce 
se voru încinge în camera magna 
țiloră între direcția liberală calvi
nistă și direcția conservativă cato
lică, putemă se piivimă ca ună semnă 
caracteristică cuvintele rostite de 
episcopulă calvină, la deschiderea 
congresului bisericei calvine în Clușiu 
în preamărirea șefului guvernului.

Intre aplausele frenetice ale mem- 
briloră congresului, episcopulă cal
vină Szasz Domokos. a dată espre- 
siune bucuriei, că br. Banffy „băr
batule, pe care biserica calvină l’a 
fostă distinsă cu cea mai înaltă în
credere, alegendu’lă la loculă celă 
dintâiu“, a ajunsu prin încrederea 
monarchului în fruntea guvernului 
și că acestui bărbată i-s’a încredin-

țat conducerea statului. „Prin a.c6sta“, 
cjice, „se resfrânge o ra4ă a grației 
regale și asupra celorlalți credincioși 
ai bisericei calvine“. Mai departe 
dise episcopulă: „Pentru momentu 
trebue se uitămu deosebirile de par
tidă ; aici ne simțimu și ne mărtu
risi mu cu toții ca patrioți, maghiari, 
calviniștî și de aceea să dămu espre- 
siune prin sculare bucuriei nostre 
patriotice, consfințită prin sentimen
tele nostre confesionale, strigându: 
trăiască Regele! trăiască br. Desi- 
deriu Banffy, trăiască contele Ga
briel Bethlen“.

Caracteristică este în vorbirea 
episcopului Domokos, accentuarea 
calvinismului ministrului-președinte, 
ca ună momentă cu deosebire îm- 
bucurătoru pentru „patrioții maghiari 
calviniști11, cari s’așteptă ca grația 
monarchului, de care s’a făcută păr
tașă br. Banffy, se se reverse și asu
pra loră.

Speranțele, ce le punu calvinii 
în Banffy de sigură, că nu se măr- 
ginescu numai la dorința de a’șl 
vede ocrotite din parte-i interesele 
bisericesc!, ci ei s’aștăptă, că sub 
guvernulu lui va înflori pentru cal
vini o nouă eră de înaintare și pro- 
tecțiune pe tbte terenele, că influință 
politică, ce-o eserceză ei deja acjiin 
așa mare măsură, se va potența.

Cumcă ună astfelă de aventu 
calvinistă nu pbte se fiă după gus- 
tulă catoliciloră unguri, nu mai tre
bue se-o spunemu. Ne mărginimă 
numai de a constata, că decă de-o 
parte se accentueză și se preamă- 
resce calvinismulu, atunci în tabera 
lui Zichy și soți nu se lasă nici o 
ocasiune nefolosită de a pune în 
evidență puterea catolicismului și a 
reclama pentru elă rolulă prepon- 
derantă în stată.

Ca dovadă servesce și scrisorea 
omagială, ce au adresat’o înființă- 
torii organului „partidei poporale11 
Papei Leo XIII și ală căruia cu-

prinsă l’amă comunicată deja ceti- 
toriloru noștri în numerulă de erl 
ală foiei nbstre. Contele Zichy a 
calculată la respunsulă, ce l’a pri
mită dela Papa, și acestă răspunsă 
este destulă de elocuentă și clară 
pentru calviniștl ca și pentru ne- 
calviniștl.

„Cu deosebire Ne bucurămă“, 
4ice Papa, „ca s’a formată o nouă 
partidă cu scopă de-a restabili în 
dietă drepturile bisericei și va4a re- 
ligiunei și Ne felicitămă, că condu
cerea acestei partide ți-s’a încredin
țată ție, iubite fiule (contele Ferdi- 
nandă Zichy) și nobilului bărbată 
Nicolae Maurițiu Eszterhazy44.

Tote aceste suntă semne prea 
învederate, că lupta dintre calvinii 
și catolicii unguri pentru putere va 
lua încă de aici încolo dimensiuni 
fbrte mari și seriose, și este mare 
întrebare decă clica calvinistă, care 
conduce a4i destinele statului ungară, 
va pută, cu totă concursulă ce-lă 
primesce directă și indirectă dela o 
parte a kossuthiștiloră, se mai re- 
siste multă timpă puternicului cu
rentă oposițională catolică.

CRONICA POLITICĂ.
7 (19) Martie.

In ajunul desbaterei asupra celor două 
proiecte de lege bisericescî-politice încă nevo
tate, constată „Kel. Ert.u, că se pote ad
mite ca neîndoiosă, că vre-o 220—230 mem
bri ai camerei magnațilorfi voră lua parte 
la votare. După ultima listă rectificată nu- 
mărulă tuturora membriloră oamerei mag- 
națilorh (afară de președinte) este de 345, 
între cari 20 archiduci, 38 archierei ro
mano și greco-catolicl, 11 episcopl protes
tanți, 12 domni purtători de steagă (zâslos 
urak), 3 representing ai înalteloră tribu
nale, 3 delegați ai Croației, 6 principi, 139 
grofi, 36 baroni și 77 membri aleși, res
pective numiți. In privința șanseloră vii- 
torei votări domnesce nesiguritate atâtă în 
tabăra guvernamentală, câtă și în cea opo
sițională.

In dieta din Știria, care și-a ținută 
adunările luna trecută, s’au adusă în dis
cuția și plângerile vechi contra vămiloru 
ungare dela graniță. S’a constatată, că Un
garia luptă contra intereselor0 provinciiloră 
germane alpine nu numai pe terenulă po
litică de circulațiune, ci și pe șosele, "Sari 
de alt-mintrelea suntă internațională-libere 
și s’a accentuată, că Ungaria tot-deuna se 
portă fără de nici o considerare față cu 
interesele economice ale aceloră provincii. 
De aceea dieta a provocată pe guvernulă 
austriacă, să o mântuescă de ast-felă de re
presalii, căci alt-cum va fi silită a Intro
duce și ea totă ună asemenea sistemă va
mală prohibitivă pentru mărfurile ungare.

*

Riarulă francesă „Matin'1 publică ună 
interwievă ou dacele de Orleans, în care 
acesta s’a esprimată, că numai el^ repre- 
sentantulă legitimă ală monarohiei tradiți
onale, este în stare a reda adevărata liber
tate republicei subjugate de socialiști și 
francmasoni. Raliațiloră le lasă ilusiunile, 
pănă ce ei înși-șl și le voră pierde. Papa 
a aprobată republica, de6re-ce aoâsta e 
ună fait accompli, însă de sigură nu-i va 
denega binecuvântarea, când se va sui pe 
tronă. — „Gând sperezl a ooupa tronulă ?“ 
îlă întrebă interwieviatorulă. — „Acesta e 
seoretulă meu și alu v itorului44, respunse 
pretendentulă. „Să soii însă, că eu lucru, 
și că voi lupta pănă la ajungerea scopului 
meu, pentru binele și mântuirea Franciei.44

*
Diarulă „Krontadsky Wjestnik^ face 

următârea dare de sâmă asupra construirei 
de none corăbii de răsboin rusesc!: In 
Petersburg se termină armarea de cinol 
bastimente noue. O canonieră, două basti
mente și ună încrucișătoră se află în oon- 
strucțiune. Se pregătesoe construirea unei 
corăbii de școlă, unui încrucișătoră și unui 
bastimentă, 15 torpilori suntă în construc- 
țiune. In Nikolajew se termină construirea 
unui bastimentă și a patru torpilori. Ună 
altă bastimentă este la începutulă construi
rei, Afară de acestea se mai construesoă 
vr’o (jeoe alte corăbii, de diferite feliurl, în 
arsenalele englese.

foiletondlO „gaz. trans/ bunăvoință a gazdei sale. Elă servise în 
acâstă funcțiune 2b de ani, credincioșii și 
oinstită, ca postilionulă lui Pogorelski. Fo- 
culU din 1812, care nimicise capitala, ni
mici și galbina lui căsuță de pază.

Der îndată-ce inimicul!! fu alun
gată, una nouă se ridica în locu-i. Ea era 
cenușiă, cu mici dungi albe și Juiko în
cepu să pășâseă în josulă și susultl ei ou 
sura lui uniformă și ou săcurea în mână. 
Aprăpe toți Nemții, cari locuiau pe lângă 
porta suburbiului Nikitski, îlă cunosoeau, și 
unii petrecuseră chiar sub coperișulă său 
ndptea de Duminecă spre Luni.

Adrian se făcu îndată cunoscutei cu 
dânsulă, ca și cu ună oină de oare mai cu- 
rendă sâu mai târdiu va avâ pote lipsă, și 
când ospeții îșl ocupară loculă loră la masă, 
ei se puseră lângă olaltă. Domnulă și ddm- 
na Schulze, precum și fata loră Loti, cea 
de 17 ani, steteau în ajutorulh bucătăresei, 
în timpă ce bspeții mâncau și-’șl petreceau.

Berea curgea șirde, Jurko mânca câtă 
patru. Adrian încă nu se lăsa mai pe josă; 
fiicele sale însă se totă codiau. Conversația, 
care decurgea în limba germană, devenia 
totă mai sgomotosă. De-odată gazda se 
ruga pentr’o atențiune de câte-va minute

și, sorbindă picăturile unei sticle golite, 
striga cu voce tare, pe rusesce:

— „In sănătatea harnicei mele Luisa !u 
Așa numita șampaniă spumega. Gazda

săruta cu gingășiă rumena față a soției sale 
de patru-clecl de ani și ospeții beură cu 
sgomoth în sănătatea Luisei celei harnice.

— „In sănătatea iubițiloră mei 6s- 
pețl !u striga gazda casei, golindă o a doua 
stiolă.

Și ospeții săi îi mulțămiră si din nou 
zăngăniră stiolele. Acum urma toastă după 
toastă. Sănătatea fiă-cărui 6spe fu în spe
cială beută; se toasta pentru Moscova și 
pentru o întrâgă duzină de orașe germane; 
beură pentru sănetatea tuturoră corpora- 
țiuniloră în generală și a fiă-căreia în spe
cială ; beură Bpoi și pentru stăpâni și calfe. 
Adrian beii c’o paciință atâtă de mare și 
ajunse într’o disposițiă atâtă de veselă, în- 
câtă elă însuși ținu ună așa numită toastă 
veselă. De-odată îșl ridică unulă din ospețl 
(ună brutară grasă) păharulă și strigă:

— „In sănătatea acelora, pentru cari 
lucrămă — adecă în sănătatea ocupațiunei 
nâstre speciale!14

Acestă toastă, ca tote celelalte, fu 
primită cu veseliă și în unanimitate, Os-

peții începură să se felicite reciprocă; croi- 
torulă saluta pe pantofară, pantofarul!! pe 
croitoră, brutarulă pe amândoi; cu toții 
pe brutară, și așa mai departe.

In decursulă acestoră salutări reoi- 
proce striga Jurko, întorcându-se spre ve- 
cinulă său:

— „Hei, tătucule! Bea în sănătatea 
morțiloră tei!44.

Toți rîseră, ddr întreprinflătorulă se 
simți ofensată și deveni morosă. Nimeni 
nu-lă observa însă, âBpeții continuară cu 
ciocnitulă și clopotele sunaseră tocmai de 
vecernie, când toți se sculară dela masă.

Târcjiu se despărțiră ospeții; cei mai 
mulțl în o prea bună disposițiă. Grosulă 
brutară și legătorulă de cărți, a cărui față 
părea legată într’ună saffiană roșu, duseră 
pe Jurko în mijloculă loră pănă la casa 
acestuia, adeverindă astfelă proverbulă ru- 
sescă: „O datoriă împlinită aduce ondre44.

Prochoroff sosi amețită și înfuriată 
acasă.

— „De ce, întreb de ce44, striga elu 
tare, „de ce nu e și negoțulă meu totă 
atâtă de cinstită, ca și ală altora? E ore 
ună întreprindâtoră de pompe funebre fra
tele unui călău? De ce au rîsă păgânii

IntreprincJ&torulti de pompe funebre.
Novelă, de Alecsandru Pușkin.

(2) < Urinare.)
In cjiua următore, punctă la 12 6re, 

întreprincjâtorulă de pompe funebre și fii
cele sale esiră pe porta casei loră de cu- 
rândă cumpărate, și porniră la vecinulă loră 
Schulze.

Nu voescă să descriu nici rusescul!! 
caftană ală lui Adrian Prochoroff, nici eu
ropenele podâbe ale Akulinei și aleDarjei; 
în acestă punctă mă abată dela obiceiulă, 
ce domnesce acum între romancieri. Cu tote 
aceste credă. că nu e de prisosii să amin- 
tescO, că amândouă domnișorele aveau pă
lării galbine și ghete roșii, lucru pe care 
densele îlă obiclnuiau numai la ocasiunl so
lemne.

Mica locuință a pantofarului era plină 
de ospețl, cari erau mai aleșii industriași 
germani, însoțiți de soțiile și calfele lorii.

Dintre funoționarii rusescl era de față 
numai unulă, și anume Jurko, unii păzitorii 
de nopte, oare, cu tătă posițiunea sa jos
nică, sciuse totuși să-și câștige deosebita
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Mikado din Japonia a numită ca șefii 
aliî statului majoru în armata japonesă, 
în locuia defunctului prință Arissugava pe 
prințulă Akihito Komatsu. Acesta s’a năs
cuta la 1845 în Kyoto. După revoluțiunea 
din 1868, la care luă și elă parte activă, 
apărenda interesele dinastiei, merse Komatsu 
în Anglia pentru a-se perfecționa pe terenă 
militară. La 1874 se întorse prințulă în 
Japonia făcândă cu acâstă ocasiune totă- 
odată și o călătoria scientifică prin Francia 
și Germania. La 1876 luptă ca oomandanta 
ala gardei contra unei nouă răsoole, și îm
păratule japonezO, în sămna de mulțămită, 
îi acordă din cutia sa privată o dotațiune 
de 30.000 Yen (75 000 mărci). Pănă la 
1891 Komatsu rămase, oa generala de di- 
visiă, oomandantu ală gardei. La 1891 fii 
numita mareșalO, âr acum șefa ala statului 
majora, în care posta elO va avă cea mai 
bună ocasiune de a-și valora cunoseințele 
sale frumâse, adunate în Europa.

Cum se pregătescti alegerile în 
Ungaria.

— Alegerea din Neutra —

Tn Neutra se face mâne alegere de 
deputata. Este soiuta, că în acesta cerca 
electorala suntă doi candidați: contele I. 
Zichy (partida poporală) și secretarulă de 
stata Latkoczy.

De săptămâni de cjde se face de ambe 
părțile cea mai grozavă corteșire. Partida 
guvernului agită în moda ne mai pomenita 
contra partidei poporale și a candidatului 
ei, ăi* Zichy cu omenii lui și-a pusă în rân
duri de„ luptă o întrăgă tabără de preoți 
și capelani catolici.

E importantă, că comitetulă centrala 
electorala ală partidei liberale a alesă de 
președinte ală alegerii pe Gustav Tarnoczy, 
directorula fabricei de pumpe de foca, oare 
în timpulă din urmă s’a mestecată și în 
politică și la care era angagiată și Fran
cisca Kossuth.

înainte c’o săptămână, cum scimă, au 
fostă ordonate la Neutra câte-va oompanii 
de soldați, pe motivulă susținerii ordinei, 
lucru, care la alte alegeri se face numai 
în diua premergătăre. Dăr ce e și mai in
teresantă : milifia a fostă încuartirată la 
episcopiă și pe la loouințele canoniciloră, 
indicându-se prin acăsta, că preoțimea ca
tolică ar fi aoeea, despre care s’ar presu
pune, că plănuesce turburărl și atacuri.

Foia ungurescă „Magyar Ujsăg'* pu
blică acum și o proclamațiă în formă de 
placate, oare se păte ceti pe tote zidurile 
Neutrei, subscrisă de Tarnoczy. In proola- 
mația acesta se c|ice:

1) „Dispună, ca căile, ce ducă la vo
tare și pe cari alegătorii, decă au votată, 
au a-se depărta, precum și spațulă neoe- 

aceia de mine? E 6re întreprinzătorul 0 de 
pompe funebre ună bufonă creștină? Avu
sesem intențiunea să-i ohemă la ună ospăță, 
să le dau o serbare, dăr aoum potă ei aș
tepta! Și în loculă loră voiu învita eu pe 
aceia, pentru cari lucru — pe credincioșii 
mei morțl 1“

— „Ce, tătucule44, <jise fetița, care-i 
trăgea cișmele, „de oine rîcjl tu? Fă-țl 
cruce! A învita pe morțl la ospăță ! în
grozitor Q 1“

— „Pe toți dracii! O să-i invită44, con
tinuă Adriană. „Ii voiu învita imediată, 
chiar mâne. Vă rogă, venițl bine-făcătorii 
mei, venițl și benchetuițl mâne seră ou 
mine ; eu vă voiu aștepta ou totă, oe ml-a 
dată Dumnezeu.44

Cu aceste cuvinte se trânti Adriană 
în pată și începu în ourendă să horcăe.

Era încă întunerecă, când se deșteptă 
Adriană. Soția negustorului Truschin mu
rise peste nâpte, și ună crainică specială 
fu trimisă călare la densulă cu acâstă veste. 
Intreprindătorulă de pompe funebre îi dete 
oa bacșiș o piesă de deoe oopeicl, se îm-, 
brăcă grabnică și pleca într’o birje la Ras- 
gulai. La ușa casei, în oare zăcea morta, 
fusese postată ună polițistă; comercianțl 
întrau și eșiau, oa și nisce corbi, cari sim- 

sară, să fia închise de miliția desu de di- 
mineță și până la finirea votării1*.

2) D-lă Tarnoczy recomandă, ca «po
sesorii de case să-și țină casele de cătră 
strade închise, și din punctă de vedere ală 
siguranței contra incendiului, să ia disposi- 
țiunile de lipsă'1.

3) „Nevotanțiloră nu le este iertată 
a sta și a-se grupa pe strade, căci alt-felă 
contra loră se va folosi brachiulă, âr tur
burătorii voră fi arestați14.

4) „Alegătorii venițl din provincia voru 
fi perc/iisiționați, ca armele, ce se voru afla la 
ei, bâtele său pietrile să fia confiscate1*.

Așa oeva nu s’a mai pomenită nici 
chiar în Ungaria. Atâtă de mare este agi
tațiunea în cercă, încâtă „liberalii14 lui 
Bânffy și Perczel recurgă la măsurile cele 
mai violente și mai nerușinate. Sub pre
texte miserabiele, agenții guvernului ungu
rescă sciu să dea dreptului electorală o 
ast-felă de espresiune, care numai în țări 
barbare se pomenesce.

De alt-felă se asigură, că candidatulă 
partidei poporale are în ceroă o majoritate 
de 500 voturi.

Miseria în Ungaria de Sudn.
In timpu ce tribunalulu din 

Hodmezo-Vâaârhely aduce sentința 
în procesul u urcjitorilorQ turburări- 
loru din Ungaria de Sudu, 4iarulG- 
„Sudungarische Fost'1 publică o des
criere a situațiunei din amintitulu 
teritorii năpăstuitii de miseriă, din 
care descriere reproducemu următb- 
rele pasagii marcante :

In mânia tuturoră ancheteloră fișpă- 
nescl și misteriale, din cari i-se împărtă- 
șesce poporațiunei Ungariei soirea liniști- 
târe, că îd Ungaria nu esistă nici o lipsă, 
totuși di de Zi 36 îmulțescă plângerile asu
pra fâmei, frigului și a sărăciei, acești agita
tori puternici ai socialismului. Cu câtă in
diferență privescă marii sfetnici la acestă 
faptă, se vede dintr’aceea, că voiescu sănă- 
dușăscă strigătului de durere ală cel oră flă- 
mencțl, cu baionetele gendarnriloru.

Poporațiunea din Ungaria nordică în
cepe a emigra, de âre-ce pămentulă nu-i 
oferă destulă hrană, oa să potă trăi, âr cea 
din Alfold se aruncă în brațele socialismu
lui — și cu tâte acestea înțeleptele organe 
ale guvernului nu vădă nici o lipsă. Pătu
rile poporului fierbă, desperarea mână pe 
cei flămencțl la crime, lefurile neînsămnate 
ale lucrătonloră dela fabrici nască greve — 
și totu-șl guvernulă nu vede lipsă, ci crede, 
oă va face fine tuturoră plângeriloră prin 
mijlâcele universale ale politicei sale bisericesci 
„liberale". Cu mânile încruoișate privesce 
elă la sărăcia generală, cu ochii închiși 
lasă să se lățâscă principiile perioulose 
socială-demooratice internaționale. In locă 
să caute a-șl schimba în modă radicală 

țescă prada. Morta zăoea pe o masă, pa
lidă ca câra, dâr încă nedesbgurată. Ru
denii, vecini și pretinl o înconjurau.

O mulțime de ferestri erau deschise, 
limpede ardeau luminările și preoți îi ce- 
tiau mortei rugăoiuni. Adriană se apropii 
de nepotulă lui Truschin, ună tînără co
merciantă, cu ună rocă modernă, și-lă asi
gura, că sicriulă, luminările, pânzele mor
tuare, precum și tâte celelalte lucruri ne
cesare pentru o îmormântare, le va pro
cura la momenta cu cea mai deplină punc
tualitate și cu cea mai mare acurateță.

Moștenitorulu îi mulțămi distrasă și’i 
spuse, că în privința cheltueliloră să nu 
se mai tîrguâscă, ci să se încrâdă cu totulă 
în simțulă său de dreptate.

Intreprindătorulă declara atunci, ca 
de cbiceiu, că nu-lă va înșela cu nimică, 
schimba o privire semnificativă ou lucră
torii săi și se depărta, spre a lua măsurile 
de lipsă pentru îmormentare.

Intrâgă diua o petrecu densulă oălă- 
torindă neîncetată dela Rasgulai la Ni- 
kitski și dela Nikitski ia Rasgului. Er că
tră sără, când totulă fu adusă în ordine, se 
despărți de visitiulă său și se reîntârse pe 
josă acasă.

(Va urma). 

politica sa economică, guvernulă arangeză 
perchisiții domioiliare, arestări în masse și 
împiedecă cu poliția emigrările. Statulă ar 
trebui să vacjă în fine, că singură cu dis- 
posițiunl administrative și polițiane nu se 
p6te isprăvi nimică, și că are datorință a 
ridica și promova puterea materială și cul
turală a poporațiunei. Guvernele liberale 
ale Ungariei însă n’au înțelesă acăsta, și 
totă așa n’o înțelege nici cabinetulă Bânffy. 
In locă de-a lucra, guvernulă conchiamă 
anchete, în oarl fișpanl, cari nu s’au inte
resată nicl-odată de poporă, și cari n’au 
nici ideiă de stările faptice, debutâză cu 
înțelepciunea loră și recomandă ca arcane 
pentru combaterea lipsei și a socialismului, 
restrîngerea libertății de pressă și asprirea 
legiloră.

Nu, prin ast-felă de mijloce minuțiâse 
încă nu s’a suprimată nicl-odată o mișoare 
socialistă. Causa răului și a nemulțămirei 
generale este forte bine cunoscută, și nu se 
pâte delătura prin împărțirea de milă seu 
prin armele gendarmeriei, ci numai printr’o 
acțiune legislatorică, care să satisfacă tutu
roră pretensiuniloră juste.

7 (19) Martie.

Dela Vațîi. Peste câte-va Z*le, în 15 
(27) Martie a. c., voră ieși din închisorea 
de stată dela Vață doi dintre întemnițații 
noștri, domnii: Nicolae Cristea și Dionisie 
Romanii, cari amândoi au fostă condamnați 
în procesulă Memorandului la câte optă 
luni îuchisâre. Dânșii au întrată în temnița 
dela Vață în 27 Iulie 1894, prin urmare în 
diua de 27 Martie n. 1895 îșl voră împlini 
pedepsa și voră trebui să fiă liberați.

—o—
Fdmete în Sătmarii. Foile ungurescl, 

ce le primirămă acjl, publică ună apelă da
tată din 9 Martie a. o., în care se spune, 
că 3066 țărani români din comitatit gemu în 
cea mai cumplită m'seria, în urma reooltei 
slabe din anulă trecută. Păuă acum ei 
și-au ținută sufletulă în 6se, cum au pu
tută, cu tărîțe și făină de coceni. Acum 
însă li-s’a isprăvită și acâstă miseră hrană. 
Cornițele supremă apelâză la Maghiari, ca 
cu prilegiulă acesta să-și arete simpatia și 
mărinimia față de poporulă română.

—o —
La demonstrațiunile anti-românescî 

din Oradea-mare. Tabla reg. din Oradea- 
mare s’a ocupată în ședința dela 15 1. o. 
cu procesulă criminală pornită contra de- 
monstranțiloră din vara anului 1892. Tabla 
a pusă sub acusațiune pe: Bertsei Gyorgy 
președintele reuniunei industriale, Sas Ede, 
Fehâr Dezso, Vidovits Gyula și Halâsz La- 
jos Ziariști; mai departe pe: Rieger Iozsef, 
Szucs Istvân, Szilâgyi Lajos, Kira Fulop, 
Hairer Ferenez, Toth Gyorgy, Benedek 
Jânos și pe Dobai Sândor. Pertraotarea pro 
cesului se va face luna viitore.

— o —
OspețI slovaci în Bucuresci. In săp

tămâna trecută au sosită în Bucuresci con
ducătorii slovaci d-nii Dr. Samuelu Daxner, 
advocată în Tisoveță, Dr. Paulă Mudron, 
advocată în Turoță St.-Mărtină și Dr. Miloș 
Ștefanovicl, advocată în Pojună. Ei au asis
tată la ședințele „Academiei Române11 și 
au visitată mai multe instituțiunl culturale, 
îusoțițl fiindă și de d-nii Dr. Ștefană Pe- 
trovicl advocată în Lugoșă și Vesile Mangia 
profesoră în Aradă.

—o —
Urcarea prețului cerealeloru. Iârna 

fiindă forte grea în tâtă Europa, prețuia 
grâneloră de vre-o două săptămâni încâce 
a începută a se urca. „Timpulă44 spune, că 
de vre-o oâteva dile la portulă din Brăila 
s’a semnalată o uroare forte simțitore asu
pra cerealeloră. într’o singură di din săp
tămâna trecută prețulă hectolitrului de grâu 
s’a urcată cu 1 leu 75 bani, âr ală cucu- 
ruzu'ui cu 1 leu 25 bani.

— o—
Imormentarea principelui AI. Știrbey 

s’a fUcută Sâmbătă în Bucuresci. „Timpulă44 
vorbindă de acâstă îmormântare scrie între 
altele: Doliulă a fostă oondusă de princi
pele Barbu Al. Știrbey, tiuia celă mai mare 

1 ală decedatului, și de ceialalțl membri ai 

familiei, între cari am remarcată pe d. Al. 
Marghiloman, ministrulă de justițiă, prin- 
oipele Dimitrie Stirbey, d-nii O. și G. 
Ghioa-Delenl, Dim. Sturdza-Scheianu, prin
cipele Bibescu. d-nii E. Ghica-ComăneștI, 
Cantacuzino-Pășoanî, Văoărescu, Balșă, Iu- 
liană, Băleanu, eto. Urmâză ună numără 
forte mare de prietini ai familiei, ună ad- 
jutantă ală M. S. Regelui, mai mulțl d-nl 
miniștri și alțl demnitari ai Statului, mi
niștrii plenipotențiari, funcționarii superiori 
ai căiloră ferate române, ai casei de de
puneri, ai aședăminteloră brâncovenesol etc. 
Trăsura trimisă de M. S. Regele deschide 
șirulă nenumărată ală cupeuriloră și trăsu 
riloră, după care urmâză ună batalionă ală 
regimentului 6 de infanteria, batalionulă I 
de vânători, o baterie din regimentulă 10 
de artileriă și ună escadronă de roșiori. 
Cortegiulă străbate calae Victoriei și Grivi- 
tei, care suntă pline de ună numărosă pu
blică, și sosesce la orele 2 la gara de Nordă. 
Sicriulă este dusa pe mâni pănă la vago- 
nulă funerară, — ună simplu vagonă de 
marfă cernită și purtândă patru drapele ne
gre — atașată pe lângă trenulă speoială, 
in care se urcă membrii cei mai de aprope 
ai familiei. La orele 2 și 20 trenulă por- 
nesce în sunetulă unei fanfare funebre. 
Tâtă ceremonia a fostă simplă, așa cum a 
dorit’o regretatulă principe, dâr cu atâtă 
mai imposantă prin simplicitatea ei.

Pentru voluntari. Vre-o 700 de stu- 
dențl universitari din Viena au ținută di- 
lele acestea o adunare, sub presidiulă reo- 
torului Dr. Muller, în care au hotărîtă să 
câră ștergerea, sâu schimbarea §-lui 25 ală 
legei militare, prin oare se prevede even
tuală ună ală doilea ană de serviciu pen
tru voluntari. Prin măsura acăsta li-se pună 
studențiloru universitari pedecl aprâpe ne- 
învingile întru continuarea studieloră. Rec- 
torulă universitară a declarată, că cererea 
tineriloră studeuțl o va înainta îusu-șl în 
personă președintelui camerei și ministtului 
de răsboiu.

— o —
La Uiora, după cum spune „Kolozs- 

vâr44, se facă de două săptămâni cercetări 
rigurose în causa nemulțumirei și plânge
riloră munoitoriloră dela minele de sare 
de-acolo. In acestă scopă s’a trimisă la fața 
locului secretarulă ministeriului de finance 
Probstner, âr din partea administrațiunei 
fisolgăbirăulă Ikrich. Resultatulă cercetări- 
loră de pănă acum e ținuta în oelâ mai 
mare secreta. Secretarulă ministerială are 
ordinulă de-a se feri să yină în atingere 
atâtă cu funcționarii dela mine, câtă și cu 
alțl membri din societate.

— o—
Pământii pentru țăranii din România. 

Dela întrarea în vigore a legei vândărei 
bunuriloru statului la săteni, întâmplată în 
1889, li-s’a vândută sătenilorO români pă- 
mântă de-a statului în valore de 123,045,877 
lei. Loturile vândute dela 1890 —1894 suntă 
în numără de 59,668 și au o suprafață de 
308.267 hectare. Anuitățile sunt de 7.415,113 
lei, âr numărulă cumpărătoriloră: 59.668.

—o—
Consistornlu papală. Ieri în 18 Martie 

n. s’a deschisă în Vaticană Consistorulă 
papala. Intre diferitele agende, consistorulă 
se ocupă și de alegerea patriarchului din 
Oaldea, precum și de preconisarea mai mul
tora prelațl, între cari și noulu Metropolis 
Mihalyi.

—o—
Vienesii încântați de Maghiari. In 

Viena s’a dată dăunăcjl ună bală din par
tea coloniei maghiare. Din incidentulă 
acesta foia „Neues Wiener Tagblatt14 scrie, 
că Vienesulu trebue să fiă tot-deuna acolo, unde 
e sentimentu maghiară și unde se manifestă 
Maghiarismulă (Bravo Natzi) Apoi adauge: 
„Tactula lumei mari, conceptulu despre ca- 
valerismu, este farmeculă strălucitoră ală 
bărbațiloră politici maghiari; acâsta este 
oeea ce atâta de multa influmțeză asupra 
VienesilorO44.

— o —
Bibliotecă poporală în M.-Ludoșfl. Mi

se comunică, că în Mureșa-LudoșO, unde 
prin stăruința d-lui protopopă de acolo 
Nic. SolomonO s’a ridicată anulă trecută o
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pompdsă biserică, și în curendă se va ri- 
dioa și o școlă românâscă corăspundătore, 
B’a luată totă-odată inițiativa și pentru în- 
temeiarea unei biblioteci poporale. Inoeputulii 
aoesta e cu atâtă mai îmbucurători, fiind
că în acele părți nu s’a făcută pănă acum 
nici ună paști mai seriosă pentru de-a da 
poporului o lectură bună și sănătâsă. Fiă 
ca acestfi înoepută să servâscă de buni 
augură pentru viitora.

— o —
Erăși o mare nenorocire Ia minele 

din Karvin. Din Troppau se telegrafiâză, 
că la minele „Francisca" din Karvin, unde 
anula trecuta s’a întâmplată o mare neno
rocire, acâsta s’a repetată în 16 Martie. 
Diminâța la % 4 ore luorau în galeria su- 
terană Hohenegger 280 de muncitori. De
odată s’a făcută o esplosiune uriașă. Mun- 
oitorii au rămasă încremeniți, când eeplo- 
siunea uriașă a făcuta să se cutremure în- 
trâgă mina; 50 dintre ei au fostă sooșl 
■morți de sub ruine, âr 80 au fostă mântuitl 
avendă rane mai ușore.

Bătae de jocu. Din Săcele primimă 
următorele rânduri: Linia tramwayului în
tre Brașovă și Săcele e în administrația 
statului. Neajunsurile ce le întâmpină oă- 
IStorii pe acestă liniă însă suntă revol- 
tătore.

După-oe locomotivele suntă atâtă de 
mici, încâtă publiculă le și numesce mașini 
de cafea, apoi suntă și puține. In fiă-care 
lună se întâmplă câte-ună neajunsa. In 
anula trecuta, în toiulă verei, când era 
plină Brașovulă și satele dimprejură de os- 
pețl streini din România și alte părți, cir- 
oulația a fostă din cele mai păcătosă. ț)ece 
<jile de-a rendulă tramwayul dela Brașovă 
spre Săcele a lăsată pe pasageri pe drumă 
când în Dârste, când în Turchișă, când în 
Cernată. Ei bine, dece cjile să sufere pu
bliculă aceste neajunsuri însemnâză a-țl 
bate jocă de publică.

Acjl, în 7 Martie st. v., looomotiva 
n’a putută să ducă vagonele din gara Sa- 
tulungă (Hoszufalu) spre Brașovă, curmân- 
du șî forța pe linie, se’nțelege fi'ndă stricată.

Intrebămă, pănă când acestă miserie? 
pănă când aoâstă bătaiă de jocă? pănă 
când administrația căiloră ferate ungare 
se va servi pe linia Brașovă-Săcele și Bra
șovă Bartolomeiu de niște locomotive mici 
și fără putere supuse în fiă-care lună stri- 
căeiunei? Stceleami.

Unii țăranii românii la Viena.
„Dreptatea* din Timișora descrie 

în numărulti seu de Sâmbătă pățania 
unui țeranu românii, așa după cum 
i-o istorisesce unu studentă univer
sitară din Pesta:

In 14 1. c., — spune tenărulă stu
dentă — sâra, a intrată ună țărână română 
cu plete negre și țundră în spate în cabi- 
netulă de lectură ală Studențiloră români. 
La întrebarea dâcă vine dela Vață, a răs
punsă, că a fostă și acolo, der acum vine 
■dele Beciu (Viena).

„Acum două săptămâni — spune ță
ranul Q — am fostă bătută în sătulă nostru 
Cârțișora de gendarml, fără a fi făcută nici 
ună rău. Și după-ce solgăbireulă nu mi-a 
făcută dreptate, am socotită să mă ducă 
la împăratulă, să mă plângă".

Spuse apoi oă s’a dusă la societatea 
studențiloră români din Viena, unde i s’a 
făcută o sorisâre, cu care l’au îndreptată 
la cancelaria împărătâscă. Aici i s’a spusă, 
că scrisdrea nu e bună. Intelnindu-se cu 
nisoe gendarml români din Burg aoeștia 
i-au făcută o altă scrisâre, care asemenea 
n’a fostă bună. S’a dusă der din nou ia 
societatea studenț’loră, unde i s’a făcută o 
scrisore cum se cerea.

„După-ce scrisdrea a fostă gata, — 
continua țăranulă — âră-șl am plecată la 
Burg cu gândulă să nu mă ducă de acolo 
pănă când nu voiu vorbi eu împăratul ă.

„De astă-dată scrisorea mea a fostă 
bună și secretarulă mi-a spusă să vină di- 
miuâșa la 8, cândă vciu pută vorbi cu îm- 
păratulă. Cândă diminâța m’am presentată, 
nu mi-s’a dată voe să întru, oi mi-s’a spusă 
să vină după trei cjile, și cândă și după 

acestea trei dile am venită, mi-s’a spusă, că 
nu potă vorbi cu împăratulă, dâr să lasă 
scrisdrea în cancelarie.

„Atunci am spusă secretarului, că eu 
n’am să mă ducă acasă până când nu me 
voiu plânge împăratului, fiind-că am fostă 
bătută de gendarml de vr’o oincl ori fără 
să fi fostă nici odată de vină.

„Seoretarulă, n’a voită să mă asculte, 
eu inse n’am vrută se iesă din casă. Atunci a 
chiămată ună polițistă, care m’a dusă la 
poliție, unde am stată șâpte dile întregi 
înouiată cu tâlharii și hoții la ună loch. A 
opta c}i m’au dusă nisce polițiști la trenă 
de unde m’au trimisă pănă aicea ou șupa. 
Asta-i întâmplarea, D-le!“

După istorisirea acesta am pusă ță
ranului întrebarea, că ce gândesce la trâba 
acesta ?

„Apoi D-le, se vede că noi Românii, 
nu mai avemă nici ună locă, unde am pute 
găsi dreptate, nu ne rămâne alt-ceva acum, de 
câtă se ne facemă noi înșine dreptate11.

institute fie crelitn și ie economii în SiDllu.
Raportată Consiliului de administrațiune cătră 

adunarea generală a acționariloră din 27 
Martie 1895.

(Fine.)
Ou finea anului 1894 Depunerile erau: 

4.945,227 fi. 09 cr. Escomptulă de cambii: 
3.032,809 fi. 55 cr. Credită personală țără- 
nescă: 1.013,941 fi. 17 cr. Imprumiituri hi- 
potecare: 1.894,836 fi. 62 cr. Credite cam
biale cu acoperire hipotecară: 532,123 fi. 70 
cr. Credite de contă curentă: 127,393 fi. 29 
cr. Împrumuturi pe efecte publice (lombard): 
70,959 fi. 40 cr. Scrisuri fondare cu 5fi;j :
I. 751,000 fi.

Mișcarea cassei: Intrate la centrală
II. 353,636 fi. 28 cr. Intrate la suoursală 
4.124,821 fi. 67 or. Suma intratelor 15.478,457 
fi. 95 cr. Eșite la centrală 11.378,075 fi. 
53 cr. Eșite la sucursală 4.110,530 fi. 16 
cr. Suma eșiteloru 15.494 605 fi. 69 cr. To
tală 30.973,063 fi. 64 cr.

Revirementulă în giro-conto ală ban- 
cei austro-ungare a fostă în anulă espi- 
rată de 7.262,486 fi. 76 cr., âr revire- 
mentuiă prima-notei a fostă de 14,267,128 
fi. 35 cr.

Din bilanțulă generală ală anului 1894 
re8ultă, oă: suma activeloră institutului este 
cu 283,316 fii. 16 cr. er suma venitului brută 
cu 11,772 fi. 85 cr. mai mare, deoâtă în 
anulă premergătoră.

Subtrăgendă din venitulă brută ală 
anului de 528,658 fi. 07 cr. totalulă eșiri- 
loră cu 406,990 fl. 13 cr. resultă ună pro
fită netă ală anului de: 121,667 fl. 94 er., 
cu 6,408 fl. 57 cr. mai mare, deeâtă în anulă 
precedentă. La acestă resultată filiala nostră 
din Brașovă a contribuită cu 19,796 fl. 55 
cr., celă mai mare beneficiu netă dela în
ființarea ei.

Distribuirea profitului netă. Relativă 
la distribuirea profitului netă de 121,667 
fl. 94 cr. ne luămă voiă a face următorea 
propunere: 1. Să se dea acționariloră di- 
videndă de 5°/0 după capitalulă socială de 
300.000 provăcțută în §. 62 din statute = 
15,000 fl.

2) Restulă să se împartă cum urmâză: 
a) 16% tantiemă statutară (§ 62, lit. b, c, 
d,) pentru membrii consiliului de adminis- 
trațiune, pentru comitetnlă de supraveghiare 
și pentru funcționarii institutului=17,066 fl. 
83 cr. b) 6% pentru scopuri culturale de 
binefacere = 6,400 fl. 07 cr. c) Supradivi- 
dendă acționariloră =33,000 fl. d) Fondului 
de pensiuni ală funoționariloră institutului 
=8 000 fl. e) Amortisare din prețulă rea- 
litățiloră din Brașovă (casa din Scheiu) = 
4,000 fl. fi) Fondului specială de reservă= 
38,201 fl. 04 or.

Primită acestă propunere, dividenda 
anului 1894 se va urca la 16 fii. de acțiune, 
cu 1 fl. mai mare, deeâtă în anulă prece
dentă, egală cu 16% a valdrei loră nomi
nale. Fondulă specială de reservă înGințată 
în 1892 se va urca la cifra de 164,256 fl., 
er fondulă de pensiuni alu fuucționariloru la 
88,811 fl. 96 cr. Guponulă per 1 Iulie a. 
c. se păte realisa imediată după adunarea 
generală.

In fine, presentându-vă rațiociniulă 
ou tdte conturile sale, vă rugămă, ca după 
ce veți fi ascultată și raportulă comitetului 
de supraveghiare, să binevoiți: 1) a lua spre 
scire raportulă acesta, a aproba bilanțulă 
încheiată la 31 Decemvre 1894 și a da di- 
recțiunei și comitetului de supraveghiare 
absolutoră pentru gestiunea loră pe anulă 
espirată. 2) a primi propunerea ndstră re
lativă la distribuirea profitului netă; 3) a 
distribui suma destinată spre scopuri cul
turale și de binefacere. 4) a fixa prețulă 
marceloră de presență pe anulă curentă.
5) a primi propunerea pentru modificarea 
statuteloră. 6) a primi propunerea direc- 
țiunei relativă la urcarea capitalului so- 
oială. 7) a alege 2 membri în consiliulă 
de administrațiune.

Din ședința direcțiunei din 19 Fe
bruarie 1895.

1. Hannia m. p., Cosma m. p.,
președinte. directori esecutivă.

Brașovi’i, 3 Martie v. 1895.
Onorată Redacțiune! In „darea de 

sâmă și mulțămita publică", apărută în 
nr-lă dela 1/13 Martie c. ală „Gazetei" 
s’au strecurată unele erori, pe cari Vă 
rogă a-le rectifică precum urmâză:

Cu ocasiunea petrecerei cu dansă 
arangiată în 4 Februarie n. c. de Reuniu
nea femeiloră române din locă, a bine
voită a contribui peste prețulă biletului 
da 1 fl. 50 cr., D-lă Diamandi Manole nu 
50 cr., ci 2 fl., dela familia Banoote.scu din 
Brăila s’au colectată 10 1. n., dela R. 
Petcu din Brăila 6 1. n., dela D na Aurora 
Perlea din Brăila 20 1. n.

Pe lângă sumele acestea, au mai îu- 
cursă pănă astătjl: prin D-na Agnesă Du- 
șoiu:dela Maria Teodoră Ioană din Ploescl 
3 fl. 50 cr., dela D-lă I. Colțesou din Bu- 
curescl 5 1. n., dela D-lă Vasilie Orghidană 
din BucurescI 10 1. n., âr prin D-na Octa
via Stănescu dela D lă și D-na Sihleanu 
din Buouresc’f 20 fl.

Astfelă venitulă brută este 400A.47 or., 
âr spesele suntă 281 fl. 70 cr., așa că 
venitulă curată este de 118fl. 77 or. Subsori- 
sulă birou esprimă P. T. Domni și Domne 
adâncă simțită mulțumită a Comitetului 
Reuniunei femeiloră române din locă.
Agensfl Duș oi ii, Lazaru Nastasi,

președintă. actuară.

NECROLOG#. In 17 Martie a. o. a 
răposată în Brașovă Gabriela Pânczâl năs
cută K'issics de Kisfalud, soția d-lui Ștefană 
Pănczâl, protonotarulă comitatului Brașovă.

DIVERSE.
Limba hindostană, despre care vor- 

birămă într’unulă din numerii trecuțl, că 
a ocupată loculă limbei persice pe piețele 
Asiei centrale, este o cheiă pentru acela, 
care voiesce să intre în India. Neguțătorulă, 
oficerulă, învățatulă și diplomatulă ru- 
sescă, care cunâsce limba hindostană, pe 
care o vorbescă 100 miJidne de omeni în 
Asia, este în mare avautagiu față cu celă 
ce n’o vorbesce. Interesulă Rusiei în Asia 
centrală și la păsurile, cari ducă în Pand- 
sab, pretinde ca armata rusâscă și funcțio
narii rusescl să-șl însușescă acea limbă. 
Limba hindostană e o amestecătură din 
limba poporală arică din evulă mediu a 
Hindostanului și a Indiei centrale cu ele
mente de limbă arabice și turco-mongolioe, 
pe cari le-au dusă în India cuceritori străini. 
In ținuturile locuite de BrahminI limba 
hindostană se scrie cu litere sanscrite, er 
în cea mahomedană cu litere arabe; acea 
se chiarnă Hindi, adecă limba indică, acesta, 
Urdu, adecă limba taberei, deore-limba 
hindostană s’a desvoltată în armata activă 
a mariloră MogulI din Delhi. Literatura 
poetică a Hindostaniloră este bogată în 
liră și în basme. Fiindă limba hindostană 
multă-puțină o contopire a tesaurului de 
limbă arică, semitică și turană, ea are mare 
viitoră, și mai alesă pentru Rusia are o 
mare însemnătate nu numai în comercială 
din Asia centrală, ci și în privința politică 
și militară.

Cultivarea vanilei în Mexico. Pentru 
cultivarea vanilei este mai corespuncjâtoră 
ținutulă Papantla din Mexico, situată în 
direcțiune sud-vestioă, dela riulă Tuxpan, 
și în depărtare de 30 mile dela sinulă me
xicană. Planta, care produce venilia atâtă 

de prețiosă, cresce și acum forte adese 
sălbatioă prin păduri și deluțurl și se carac- 
terisâză prin mirosulă intensivă, ce ’lă res- 
pândesce în mari depărtări. Esistă însă o 
mulțime de grădini, în cari vanilia se cul- 
tivâză, și mai alesă renumite suntă grădi
nile francese. Vaniliei îi place ună pămentă 
lutosu, amestecată cu țărină, care însă nu 
are să fiă prea uscată. Ea sâmănă forte 
multă ou hemeiulă, să sădesce în grădini 
cu bratjl, în cari arborii stau în depărtare 
de trei metri unulă de altulă; vauilia apoi 
desvoltându-se se cațeră pe bradl, trece la 
altă bradă, formândă în fine astfelă o 
plantațiune întunecată, umedă și umbrdsă. 
Planta acesta, care de regulă trăiesce 10 
ani, aduce ună venită mulțămitoră, mai 
alesă în anulă ală doilea și ală treilea, și 
se culege în lunile dintre Octomvre și Ia
nuarie. Cu acâstă ocasiune trebue să se 
bage seina, că păstăile se nu fiă grămădite 
în oantitate prea mare peste olaltă, căci 
atunci îșl pierdă aroma; ele se înoălcjesofi 
în cutii de tinichea la o temperatură de 
50 grade, apoi se uscă la sore în saol de 
pânză, și în fine se paohetâză, totă câte 
50 bucăți, în staniolă, cum se și vândă. 
Se vede deci, că cultivarea aoestui articole 
atâtă de scumpă la noi, e forte sim
plă și puțină ostenioidscă, și poseso- 
riloră de plantațiunl le aduce forte mare 
venită.

Unii bohiavn scumpii. ț)iarulă fran- 
cesă „Figaro" se ocupă de curendă în 
modă amusantă și plină de spirită cu 
sărmanulă Cornelius Herz, care fiindu 
amestecată în procesulă dela Panama, 
seimă, oă a fugită în Anglia și s’a prefă
cută, oă e bolnavă, așa oâtă nici astădl nu 
l’au putută încă transporta în Francia. 
„Figaro" dice, oă bolnavulă din Bourne
mouth „geneză" întrâga lume, nu numai 
în Francia, oi și în Anglia. Ună represen- 
tantă ală națiunei englese, membru din 
oposițiă, făcuse dilele trecute mari repro
șuri miniștriloră pentru spesele, ce guver- 
nulă englesă le are cu veghiarea asupra 
pretinsului bolnavă. Lucrulă acesta durâză 
acum de doi ani, și Cornelius Herz încă 
nu se decide, oa ori să moră, ori să se de
clare transportabilă la Bowstreet. Detec- 
tivulă, care ’lă păzesce, are paciință, căci 
e forte bine plătită. Spesele păzirei lui 
Herz se uroă pănă acuma la 175,000 franci. 
Amintitulă deputată ou numele Forster, a 
declarată, oă în cestiunea acâsta va inter
pela și pe guvernulă franoesă.

0 escrocheria ingeniosă. D. C. 
bijutieră și cesornicară, are obiceiulă să 
âsă la preumblare după amâdl; în timpulă 
acesta femeia lui stă, de-lă înloouesce. Acum 
câte-va dile, pe când elă eșise 2 — 3 mi
nute în urmă, intră în prăvălie ună domnu 
bine îmbrăcată, care cu ună aeră supărată 
spune d-nei C.: „Dâr bine, d-nă, bărbatulă 
d-tale vrea să-și rîcjă de mine? Suntă trei 
săptămâni de când i am- dată câsorniculă 
meu să-lă drâgă și nu este încă gata!... 
Etă-lă!“, cjicendă acestea neounoscutulă 
lua ună superbă cesornică de aură ou ună 
lanță totă atâtă de scumpă, îlă puse în bu- 
sunaru și dise eșindă : „Mă duoă să-lă dau 
la ună altă cesornioar". D-na C. îlă oredu 
și-lă lăsă să plece. Când se întorse bărba
tule, ea îi povesti faptulă și în același 
timpă îi făcu reproșuri pentru negligența 
lui. Câsornicarulă însă prioepu îndată, că 
fusese victima unui furtă; elă reclama co
misarului de polițiă.

Literatură*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șovă a apăruta : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O oarte fdrte 
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).

*
Aliterațiunea în limbile romanice este 

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

*
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In editura librăriei L. Alcalay din Bu- 
curescl, a apăruta : încercări în psihologia și 
în logica intuitivă, lecțiunl arangiate conform 
programei oficiale și făcute la soola nor
mală de institutori, de F. Gr. Borgovanti, 
profesorU de pedagogiă și directorii 
scolei de aplicația de pe lângă scola 
mală. Form, mare 8° de vre-o 800 
Prețuia 4 lei; pentru Austro-Ungaria

$

In tipografia Gr. A. Lăzăreanu

Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

5.76
5.75
131

60..—
100.75

Vând.
Vei.d.
Vând.
Vând.
Vând. 101.75

alb 
nor- 
pag- 
2 ii.

din 
Bucuresci (Str. Episcopiei 3) a apăruta: 
George Stephonsen (inventatorulu loco- 
mobilei și ala oăiloră ferate), viâța și ope
rele sale. Conferință ținută în ședința pu
blică a societății sciințifice literare „Tine
rimea Română1*, urmată de o dare de semă 
asupra societății de ajutora reciproca a 
funcționariloră căiloră ferate române, de 
Ionii G. Neamțu. Prețuia 1 leu.

*
In editura librăriei H. Steinberg din 

Bucuresci (Str. Șelari 18) a apărută : Amin
tiri din Italia (Giosue Carducoi), de Ne- 
cutai lorga. Ună volumă estetica, conți- 
nenda vre-o șepte capitole diferite. Prețul u 
1 leu.

Curssaiu 8a bursa dm yiena
Din 18 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4% • •
Renta de corone ung. 4% . .
Inpr. oâil. fer. ung. in aură41/.2(l/0 
Impr. căii. fer. ung. în arg:nt4r/2°/tl 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare4(’/0 . .
Bonuri rurele croate slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Lo’nrl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renia 
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de aie Băncei austro ungară 
Acții de-aleBăncei ung. de credite 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleon dori. . . .
Mărci imperiale germane . 
London visla........................
Paris vist».............................
Rente de corone austr. 4°/0. .
Note italiene..................................

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

Anunță de arândare

656,1—3
/

Cur'SnsBili pieței Ss’așovf&si 
Din 19 Martie 1895.

9.72 Vend.
9.68 Vând.

124.30
99.15

127.50
104.50
125.40
98.70
99.25

162.—
154.—
101.60
101 80
125.10
159.40

1090.—
472.—
404.40

9.77
60.201/2

123.20
48.87

101.15
46.50

Se aduce la cunoscința publică, cumeă, Duminecă în 9 Apr. 
1895 stil vechili, înainte de amedi la 10 ore se va ține, în can
celaria subscrisei Eforiei școlare, licitațlune pentru arendarea 
munțiioru de pășunitu, numiți: „Priscu11 și „Valea negră, 
aflători pe hotarulu comunei Te ai la, Județulă Prabova 
România, pe timpii de 5 ani, socotiți dela 20 Iunie 1895.

Despre condițiuuile areudarei se pote lua informațiune 
cancelaria Eforiei școlare subscrise.

Brașov u, 2(14) Martie 1895.
Eforia șcâlelortL centrale române ort. res.

II g S O I

Banonot» rom. Cump. 
Argint r> mân. Cump.

9.76
9.72

■Proprietarii: Ancles IKSssr’essaew.
Redactorii responsabilii: feregorsis 8$ai*ru

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reinoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-eArei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiescd 
ca espedarea să li-se facă după stilulu nou.

Domnii, ce se aboneză din nou, sfc binevoiască a scrie adresa lă
murită și se arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. TrarasF

j

I

Dela Tipografia „AURORA" A. Todoran iei GheHa —
gje pot-VL oa-rti:

Dialogulfl Țiganului eu sf. Petru la porta 
raiului, de Arona B ca Velchere'nulii. Pr. 25 cr.

pile negre. Versuri de Petrea dela Clușiu. 
— cu o prefață de G. Simu. Prețulă 5’1 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruftu. Pr. 15 cr.

Economia pentru școlele poporale, de T. 
Roșiu. Ed. II. Prețulă 15 cr.

Felicitări în poesii și prosăla Anulă nou, 
dina nascei-'.-i și fliua numelui cătră t tă, mamă, 
moși, unchi, mătușe, nănașl, tutori, preoți, în
vățători și bine-făc6torl, precum și alocuțiuni 
și vorbiri cu diferite ocasiunl școlastice, de G. 
Simu. Prețulă 20 cr.

Gruia Iul Novacu. Prețulă 12 cr.
Idealulu perdutd Novelă originală de Pau

lina G. Z. Iiovinara Prețulă 1.0 cr.
Influ.nja mândriei. Novelă de P. C. Z.

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

Popa. Prețulu 25 er.
Leonată ceiă tîneru. Ltoiiă în versuri de 

Ioana Popja-Reteganula (cu o ilustrațiune), o 
broșură cu conținută forte glumeță. Ca îu tote 
scrierile d-lui loanu Popă Reteganulă așa și 
în acesta, obs-rvă omulă o adencă petrundere 
în mo avurile, obiceiurile și semțeinintele țera- 
nului română. Prețulă 12 cr.

Merinde dela Scolă, seu învățături pentru 
poporu, culese din 4iariul’i unui școlară, de 
Dr. Georgiu Popa. Pi-' țulă 60 cr.

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

Musa Someșană. Poesii poporale române 
din juruiu Năsbudului. Adun te și arangiate 
de luliu Bugnariu. Partea I. balade Preț. 25 cr.

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de Ioana Tan.co. Prețulă 20 cr.

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

Opera unui omu de bine. Novelă originală 
continuarea novelei „Idealulă p e r- 

d u t ă“ — de Piculina C. Z. Rovinara Pre
țulu 10 cr.

Poesii de Vasiliu R< nta-Buticescu. Ună 
volumă de 19J pagine, cuprinde 103 poesii bine 
alese și arangute. Preț, redusă (dela 1 fl. 20 
cr.) la 60 cr.

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

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

Prin mârte la victoriă. Comedia într’ună 
actă, de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdana. Prețulu 10 cr.

Poveștile Bănatului. De Geo,ge Cătană în- 
vețătorQ. Tom I. Prețulu 2 > cr Tom D. 25 
cr. Ambele 45 cr.

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

Starostele adecă datini dela nunțile Româ- 
niioră Ardeleni. Adunate de I6na Popa-Retega- 
nula. Prețulă 25 cr.

Cuvântări bisericesc!, funebraie, cate- 
chese etc.

Cuventărî bisericesc! acomoda e pentru 
orî-ce timpul de Ioana Papiu. Tom. 1. Ediția 11 
Prețulă 1 fi. 20 cr.

Cuventărî bisericesc! (pe Duminece) de 
Ioanfi Papiu. Tom. ID. Prețulă 1 fi. 20 cr.

Cuventărî bisericesc! la tote sărbătorile de 
peste ană, de Ioana Papiu. Ună volumă de 
peste 24 cdle 8-av mare, hârtiă fină — cu pre
țulu redusă 1 fi. 50.cr.

Cuventărî funebraie și iertăciuni pentru 
diferite cașuri de morte, întocmite de loanu 
Papiu. Ună volumă de peste 24 cdle 8-av mare, 
hârtiă fină — prețulă redusă 1 fi. 50 cr.

Cuventărî funebraie și iertăciuni. Din au
torii renumițl, prelucrate de Titii Buda vicariu 
etc. Prețulă 1 fi

Predici poporali pe Duminece, sărbători, 
ocasionall și pentru morțî, de Gavrila Popa, 
Tom. 1. 11. 111. și IV., fiesce-care tom. costă 1 fi.

Predice pentru Duminecile de peste anu, 
compuse și elucrate după Oatechismnlă lui 
Deharbe de Vasile Criste. Tom. 1. dela D"min. 
Vameșului și a Fariseului până la Dumineca 
a X. după Rosalie. Prețuia 90 cr.

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

Esplicere fundamentală și r.șoră de pri
cepută a Catechismului catolică, însoțită de esem- 
Sle alese si acomodate, dj I< sifa Deharbe. Tom.

. 1 fi. 75 cr.
Catechise pentru pruncii scoiarî din sco- 

lele elementare poporale. După preotulu Geor- 
giu Mey, yreotăîn Schvorzkirch din diecesa de 
Rottenburg de Titii, Buda pa; ochu gr. cat. în 
Sat-Șugatagă, etc. Prețuia 60 cr.

Manuală catechetică pentru primii ani sco
lastici, prelucrată după I A. Fritz, de Basiliu 
Raliu, fostă prof, de s. scriptură, catechetică 
și metodică în seminariulă archidiec. din Blașiu, 
actualmente vicariu archiepiscopescu în Făgă- 
1-așă. Prețulă 60 cr.

Toma a Kempis despre imitațiunea Ini 
Christosă, tradusă românesce de pe originală 
latină, de Gavirila Popa canon.; leg 1 fi. 15 cr.

Instrucțiune practică pent-u căușele matri
moniali cu respectă la disciplina vigentă în 
provincia bisericescă gr. cat. de Alba-Iuliu-Fă- 
gărașă, scrisă în usulu păstoriloru sufletescl, 
prin Dr. luliu Simona prof, de s. Tool. 1 fl. 30 cr.

Dumnejleăsca liturghia a celui dintru sânț.I 
părintelui nostru Ioană Chrisostom. de Ioanil 
Boroșiu par chu gr cat. etc. Prețulă 25 c.r

Rugăciunea Domnului Tatălu nostru Espli- 
cată pe scurtă de Ioana Borofiii parochă gr. 
cat. și asesoră consist. Prețulă .0 cr.

Ierarchia bisericescă seu esplicarea cere- 
monieloră sacre, prescrise la chirotonia grade- 
loru s. ierarchii, de Ionu Boroșa. Prețulu 1 fl. 60 cr

Nu me uita. Colecțiune d° versuri fune- 
brall, urmate de iertăciuni, epitafiă ș. a. Pre- 
;r.i_25 cr.

I

Lira Sionului, seu cântarea sărbătoriloră. 
— Poesii religioso-m orale, lucrate după s Scrip
tură, de Arona Boca I eleherean la. Cu o pre
cuvântare de G. Simu. Prețulă 25 cr.

Pietatea poporului română, seu cântări 
evlaviose pentru cei ce mergă la mănăstire, la 
locuri sânte și în procesiuni. Compuse de doi 
preoți gr. cat. Mureșeni din diecesa gr. cat. a 
Oradei-marl. Preț lă 10 cr.

Sfaturi de aură, seu calea cătră fericire, 
Aronti Boca Velchereanulu. Prețulă 25 er.

Cărți biserici sci.
de

Catavasieru în 8 o cu cirile 
Qctoechă mare în 4-o cu cirile 
Strașnică, în folio „ „
Octoechu micu . . . . . cu 1 
Orologiu...........................

. legată în piele și aur 
Pentecostariu micu . . . 
Psaltire...........................
Euchologiu Molitvă.) . . .

„ li g. în piele și aură 
Liturgieriu în 4-o . . .

„ lesacă în piele . .
Apostoleriu leg in piele folio 
Triodu legată . . . . „

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

Se auțțimu ! Toaste pentru totă felulă de 
persons și ocasinnl, de Tit. V. Gheaja. Pre
țuia 20 cr.

Trandafirfl și viorele Poesii poporale de 
I. Popil-ReteganulU. Edit, a II. amplificată. Pre 
țulă 60 cr.

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

Versuri de doru, adunate din poeții ro
de A.în cru m:

-.70
2.40
1.68 

-.85
2z0
3 80 

—.85 
-.84

2.80
3 80
2.20
3.40
6.40

10 fl.

mâni

Cele mai
litere
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33
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n
D
n
33

n
33

anecdote.
Anecdote și glume (365) adunute, prelu

crate și arangiate de Tit. V. Gheja, spirit, la 
inst. corecț. Uuprinsulă acestui opă este forte 
petrecătorii, — așa că cetindu și numai 1 pa
gină din elă, caută se rî<Țl ori câtă ai fi fostă 
de necăjită și mâhnită altmintrelea. Prețulă 
unui esemplară 40 cr.

Barbu cobzarulu. Nuvelă, originală de 
Emilia l.ungu. Prețuia 10 cr,

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

Bunica și nepotelulu. Schiță din sfera edu- 
cațiunei. După Eernest Legouve. de G. Simu, 
Prețuia 6 cr.

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

Cu verfulu penei. Scrieri satirico-humo- 
ristice de A. Popa. Prețulă 55 cr.

Cântulu în școla poporală: De luliu Popit 
învățătoră în Năseudă. Ifracsă. Teoriă. Cân
turi. Prețulu 3‘J cr.

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

Cântărâța, Novelă de Dem. Danii. Pre
țulă 15 cr.

Carmenu Sylva. Prelegere publică, ținută 
prin V. Ricoră, prof, gininas. — Cu portretulă 
M. S. Regina României. Prețulu 10 cr.

Chiu turî, de cari strigă feciorii în jocu, de 
I. PopU-Rețeganula. Prețulă 40 cr.

Din trecutulă Silvaniei. Legendă de Victor 
Rusii. Prețulă 60 cr
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Novele, Schițe, piese teatrale,

de

Prețuia 25 cr.

bune și mai ieftine cărți de 
rugăcinnî.

sufletului. Carte de rugăciuni și 
frumoșii ilustrată. Prelu-

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

de rugăciuni și cântări pentru 
de ambe sexele. Cu mai multe 
Prețulă unui es. broș. e 10 cr., 

leg. 12 cr., 50

Icona
cântări bisericesci,
erată și edată cu permisiunea Măritului ordi- 
nariată dicesană gr. cat. d« Gherla, prin Vasi- 
silm Păteașiu, preotu gr. cat. în Hotoană. Ediț. 
IIT. coresăși amplificată. Prețulă 
broș. 40 cr., leg. 50 cr., leg. în 
leg. mai fină 1 fl. -leg. în piele 
leg. de lux 2 fi. 50—3 fl. 80 cr.

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

Miculă mărgăritară sufletescu. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci frumosă 
ilustrată, pentru pruncii scobrl de ambe sexele. 
Prețulu unui es. bros. e 15 cr., 100 es. <2 fl., 
50 es. 7 fl., leg. 22 cr., 1C0 es. 20 fl., 50 es. 
10 fl. 50 cr.

Cărticică
pruncii școlari 
icone frumose.
50 esempl. 3 fl., 100 es. 5 fl.; - 
es. 5 fl.. 100 esempare 9 fl.

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

Epistolia D-lui nostru Isusă Christosă. 
Prețulă unui es. legată și spedatu franco e 15 
cr., 50 es. 6 fl., 10 ) es. 10 fl.

CălîntSaruSu „Aui*orei(( pe an. 1895 
cu porto francată 35 cr.

CăSăndaruiu „Badei loanu(< pe an. 
1895, cu porto francată. 20 cr.

CăEindarulâ „Plugarului11 pe anulă 
comună 1895., Editura tipografiei A. Mureșiană 
Anulă III. prețulă 25 cr., cu porto francată 30 cr.

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

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

Comandele suntu a se adresa la:

Tipografia „AURORA11 A. Todoran, 
m Gherla — Szamosujv&r.

J

IMLUOBrJO^C •m

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.


