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Nr. 1895.
înainte numai!

Brașovu, 9 Martie v. 1895.
Nu se putea ilustra mai bine 

chipulă cum se facă alegerile în 
Țera ungurâscă, de câtă s’a întâm
plată alaltăerl în camera deputați- 
loră, în urma unei interpelări asu
pra presiuniloru și vexațiunii oră ne 
mai pomenite, ce s’au pusă în lu
crare de cabinetulă Banffy cu ocasiu- 
nea alegerei de eri din Neutra.

Se tracta în acestă cercă elec
torală de realegerea secretarului de 
stată Latzkoczy, ală căruia contra
candidată a fostă contele Ioană 
Zichy. Partida guvernului avea dâră 
se-și mesure puterile cu „partida 
poporală'1 catolică, și, pentru a-i asi
gura isbenda, autoritățile administra
tive nu se sfîiră a pune întregă cer- 
culă de alegere într’o stare formală 
de asediu.

încă cu câte-va cjile înainte de 
alegere președintele electorală a re- 
cuirată patru companii de infanteriă, 
douS escadrone de husari și totă 
gendarmia de jură împrejură, sub 
cuvântă, că trebuie se ia cele mai 
estinse mesurl de siguranță din 
causa „terorismului partidei po
porale*.

Soldații au fostă încuartirațl în 
casele alegătoriloră și se asigură, că 
au fostă împărțițl mai multă pe la 
alegătorii oposiționali și în deosebi 
pe la preoți. N’a fostă cruțată nici 
Episcopulă, la care au fostă încuar- 
tirați vre o 50 Infanteriști.

La tote măsurile aceste cu to- 
tulă nemotivate, — căci faptulă, că 
se observă o viuă mișcare electo
rală, încă nu pote justifica mobili- 
sarea forței armate, — le-a pusă 
verfă faimosa proclamațiă, ce a afi
șată) în Neutra președintele comite
tului electorală, și a căreia cuprinsă 
le este deja cunoscută cetitoriloră 
noștri.

Acestă ucază „fără semănă în 

analele scandaleloru electorale un- 
gurescî“, cum îlu caracteriseză o 
foiă din Pesta, a fostă cetită în șe
dința camerei de interpelantulu Hor- 
tovanyi, și totuși ministrului de in
terne Perczel nici după acesta nu 
s’a sfiită a încerca se se scâtă din 
încurcătură, afirmându, că acea pro- 
clamațiă n’ar fi autentică, că ar fi 
apocrifă. La celelalte întrebări mi- 
nistrulu a răspunsă ascuncjendu-se 
după spatele vice-șpanului și a sol- 
găbireiloru lui, cari i-au raportată, 
că prin agitațiunea electorală a par
tidei poporale e amenințată sigu
ranța publică și că ordinea nu se 
va putâ susțină decâtă numai recui- 
rându milițiă.

Cu tote că „partida poporală* 
nu se bucură de simpatii la cele
lalte partide oposiționale maghiare, 
procederea arbitrară și despotică a 
organeloru administrațiunii și a pre
ședintelui electorală din Neutra a 
scandalisatu și a indignată pe toți la 
culme.

„După cele petrecute la Neutra 
este minciună și neghiobiă de a 
mai vorbi de constituționalismă în 
Ungaria*1 esclamă „Budapesti Hir- 
lap“, âr deputatulă Hortovanyi (țise: 
„Dâca să concedă președințiloră elec
torali' astfelă de abusuri și escese, 
s’a finită cu libertatea electorală în 
Ungaria*.

Noi întrebămă înse, când au 
fostă vre-odată alegeri libere în 
Ungaria?

Soirile cele mai noue, ce le pri- 
mimă despre alegerea de eri din 
Neutra spună, că alegătorii „parti
dei poporale11 credeau, că, după nu- 
mărulă loră voră reuși cu vre-o 300 
voturi majoritate.

Der au făcută socotela fără de 
Tamoczy, voinicosulă președinte elec
torală. Acesta a împedecată simplu 
cu forța pe alegătorii oposiționali 
de a’și da votulu. Purtarea lui vol
nică și despotică a produsă o ne

spusă indignațiune în totă orașulă. 
Cu totă felulă de apucături a de
părtată dela urnă sute de alegători 
oposiționali, pe alții i-a oprită în 
locă cu miliția, pe mulțî, între cari 
și preoți, i-a arestată și resultatulă 
a fostă învingerea candidatului gu
vernamentală cu mare majoritate.

Tote aceste nu suntă nouă. 
S’au mai întâmplată, însă nu erau 
luate în se mă ca ac|I, — căci forța 
brutală se îndrepta mai multă în 
contra candidațiloră naționaliști ro
mâni, șerbi etc.

La 1884, în cercul Cehul-Selagiu- 
lui au învinsă vr’o 140 de alegători 
maghiari față cu 8—9 sute de alegă
tori români și au învinsă totă nu
mai cu ajutorulă acestoră ticălose 
presiuni și a forței brutale contra 
alegătoriloră candidatului partidei 
naționale române.

Lui Banffy i-a fostă dată să con
tinue acâstă metodă electorală și 
se-o aplice cu totă vigorea și față 
de oposițiunea maghiară.

înainte numai, căci lucrurile 
mergă de minune!

Cum lucreză băncile unguresci? Pen
tru a dovedi, că totă politica de acți a Un
gariei nu însămnă altă-ceva, decâtu „domnia 
banului pe tote terenele, fără considerare la 
interesele mai înalte morale și politice^, „Ha- 
zânk* dela 20 Martie publică următorele 
date, privitore la resultatulă operațiuniloră 
bănciloră unguresol din anulă trecută: 
Banca din Murakoz împarte aoționariloră 
ca dividende după capitalulă socială 10% ; 
cea din Abony asemenea 10% ; banca din 
Solnocă 11% ; cea din Dunafoldvâr 12% ; 
banca din Gyor după ună capitală de 
50,000 fl. a avută 27,000 fl. profită curată; 
cea din Hodmezovâsârhely după 100,000 fl. 
a avută profită curată 50,000 fl.; cea diu 
Zombor totă după 100,000 fl. a avută 
60,000 profită curata ; dividendele la am
bele aceste bănci suntă de 35n/0, er banca 
din Kecskemet dă dividende de 45%.

„Cifre de acestea11, dice „Hazânk*, 
„se vădă pe totă linia. Se vădă chiar și 
aoolo, unde poporulă sbiară după pane și 
erumpe în turburărl sangerbse. Economia 
rurală dispare sub sarcina poveriloră și sub 
greutatea timpiloră, er bmenii baniloră, 
frecându-șl manile de bucuriă, bagă în bu- 
zunară profitele cele bogate, decâtă cari 
mai bogate nu dau nici minele de aurii din 
California. Ore echitabilă este aebsta? Ore 
pote-se permite, la locă este, patriotică 
este o politică ca acesta?.... Guvernulă 
Ungariei pe față și cu fruntea ridicată se 
avântă în politica meroantilă, între aceia, 
cari au cutezanța ori nepriceperea de-a se 
bucura de acestă progresă, care în resul- 
tatele sale finale nu pbte aduce, decâtă 
desastre asupra țârei, prin cari adl mâne 
bmenii voră fi divisațl numai în douâ classe : 
în cumpărați și cumpărători. La acestă re- 
sultată putemă ajunge, ba în parte amă 
și ajunsă deja*.

Ordinului lui Perczel.
Etă din cuvântă în cuvântă 

ucazulă medievală ală ministrului 
Perczel, contra colecteloră pentru 
monumentulă lui Avramii Iancu:

„Se scie, că agitatorii români plă- 
nuescă ridicarea unei statue lui Avramă 
Iancu, devenită celebru pin atrocitățile co
mise de Românii contrari patriei asupra 
Maghiariloră și supra-numită „regele Mun- 
țiloră“, arangiândă colecte parte publice, 
parte secrete spre acestă scopă, prin ceea 
ce intenționeză a amăgi și agita pe Ro
mânii, cari nu ounoscă treoutulu. Eterni- 
sarea memoriei unui astfelă de individă n’ar 
fi altceva, decâtă propovăduirea celui mai 
negru fanatismă de naționalitate, glorificarea 
aceluia, care șl-a tradatu patria, care a 
fostă oausa uciderei și jăfuirei familiiloră 
nevinovate.

„Atentatulă acesta nefiindă permisi- 
bilă, ordoneză prin acdsta, că ori unde pe 
teritorulă țării s’ar încerca ridicarea unei 
statue pentru numitulă, șefii respeotivei lo
calități cercuale său comitatense s'o împie
dece sub grea răspundere personală, colectele
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Limbi mute.
Mijloculă, prin care omulu caută sâ 

se înțelegă ou alta individa, este limba. 
Abstragendă însâ dela limba, care se es- 
primă prin sunete, se potă enumâra încă 
ună lunga șira de limbi mute, în cari, prin 
oonvențiă reciprocă, diferite obiecte său 
aparițiunl înloouescă cuventulă. Mai cunos
cută din acesta cerca este limba floriloru. 
Fiă-care fetiță tinără scie, ce însemnătate 
au deosebitele creaț:unl drăgălașe ale Florei. 
Gum omula a sciută sâ adune interpretă
rile visurilora, și, ordinate, sâ le împărtă- 
șbscă altora, tota astfelu- esistă una nu
măra de cărticele, cari se ooupă cu limba 
florilora. Ea este cu deosebire mijloculă 
de comunicare între cei amoresațl. In tim- 
pulă, când sensitivulă juca ună rola mai 
însemnata, limba florilora era fbrte pre
țuită, astădl ea s’a retrasă în pensionate, 
în famil'i, seu în cercuri sociale mai res- 
trînse, unde îșl petrece viâța tineretulă. 
Aci fiă cine scie, că o garofă pe pieptula 
bărbatului însemnă: „Mă poți avă încă!* 
Câte ființe fermecătore, ale căroră piep

turi numai că nu se sfâșie de amoră se
creta, stau să esclame de bucuriă, oând 
zărescă acestă fibre. Ună mărgăritară, o 
viorea, ună miosot — câtă de hotărîtore 
puteau să fiă ele pe timpulă, când omenii 
erau mai simțitori, asupra liniștei sufle'escl 
a aceluia, care la întrebarea, ce a cute- 
zat’o, nu aștepta răspunsă dela buze său 
dela penă, ci singură numai dela fibre. 
Atunci se desvoltase și acelă sistemă com
plicată, pe care îlă aflămă astădl grămă
dită în multe cărticele, ce conțină limba 
floriloră și care era de totă greoiu și fără 
de gustă; numai în cele mai rari cașuri 
s’a păstrată înțelesulă simplu și frumosă, 
ce peste totă se dă drăgălașeloră creațiunl 
ale vegetațiunei. Astfelă viorica de munte 
însemnă unu omagiu curteneță și rece; 
ea este între flori, putemă dice, biletulă 
de visită parfumată. In modă analogă cu 
timpulă s’a schimbată în cele mai multe 
cașuri înțelesulă frumosă de mai înainte 
ală floriloră.

Afară de acestă limbă mută, care 
vorbesoe prin flori, este încă una, care 
vorbesce prin colori. Astădl simbolulă co- 
loriloru asemenea s’a pierdută aprope de 
totă ; mai înainte însâ fiă-care colbre avea 

o însemnătate, pe care fiă-cine o cunoscea. 
Era pe timpulă Troubaduriloră, când ună 
cavaleră dise: „Nu numescă dama, pe care 
o iubescă — der mi am alesă colorea ei 
predilectă*. Ohiară și datina, ca fiă-care 
țeră să-și alegă colorile, se pbte reduce la 
intențiunea de-a da o anumită espresiune 
prin acbsta caraoterului națională. De pe 
stegulă, ce fâlfăe mândru în verfulă co
răbiei, poți ceti îndată țâra, sub a cărui 
scută stă ea. Fantasia omeniloră din evulă 
mediu a dată coloriloră următorea în
semnătate : verde, indică începutulă dra
gostei; roșu, o inimă aprinsă de iubire; 
galbenii, favorulă oferită; albastru, fideli
tatea adevărată; negru durerea dragostei și 
doliulă. Prin diferite combinațiunl limba 
coloriloră a devenită mai complicată. Ast
felă verde și albastru însemnau începutulă 
în constanță; albă și albastru succesă în 
dragoste; albă și negru, o bună amintire 
în durere și doliu; sură și verde, iubire 
nobilă; negru și sură, durere după iubire; 
albastru și negru, fidelitate continuă. Totă 
astfelă se potă esplica și hainele colorate 
din evulă mediu, prin cari se dedea es
presiune diferiteloră stări sufletesol. Reîn- 
torcerea la simplicitate îșl esercitâ influința 

bine-făcâtore și asupra interpretărei colo
riloră, așa că în memoria poporeloră râ
maseră neștirbite numai următorele oarac- 
tere simbolice : albastru : pentru fidelitate, 
verde: pentru speranță, galbenă: pentru falsi
tate, roșu : pentru iubire, albă : pentru nevino
văție și negru: pentru doliu.

Când iubirea voiesce să se manifes
teze așa, ca să nu fiă înțelesă de ori și 
cine, ea se mai folosesce și de alte limbi 
mute. Astfelă în timpulă mai nou spre sco
pula acesta s’a alesă marca poștală. Dbcă 
ea se lipesce deasupra în colțulă dreptă ală 
sorGbrei, însbmnă: „Dorescă amiciția ta“, 
în drbpta deasupra curmedișă: „Mă iu- 
bescl?*, în drbpta deasupra întbrsă : „Nu-mi 
mai scrie*, deadrbpta dedesubtă curmedișă: 
„Scrie-mi numai decâtă*, în stânga de-asu- 
pra: „Te iubescă*, în stânga de-asupra 
curmecjișă: „Iubescă pe altulă*, în stânga 
de-asupra întbrsă : „D-c|eu cu tine, iubito !“ 
în stânga dedesubtă: „Fidelitatea îșl află 
răsplata*, în stânga dedesubtă întbrsă: „La- 
să-mă singură cu durerea mea*, într’o le- 
niă cu numele defamiliă: „Primesce-ml iu
birea*, totă acolo curmecjișă: „Dorescă, 
să te vădă* și totă acolo întbrsă: „Nu sunt 
liberă*. De aci se vede, că acbstă limbă, 
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pentru acestă scopă nu se potă suferi, și în
tru câta deja s’au întâmplata colecte, co- 
lectanții — în virtutea legilora și regulamen- 
telora asistente — trebue să fiă trași la răs
pundere, âr suma adunată să se confisce.

„Mai observa, că toți aceia, pe cari 
autoritatea îi surprinde coleotândă, comită 
deliciu, și ca atari suntă a-se pedepsi cu 
cincî-spre-dece dile inchisâre și 100 fl. amendă*.

Prin acestă ucază barbară mi- 
nistrulu Perczel șY-a eternisatu pe 
toți vecii memoria, în modă câtă se 
pote de „strălucită" înaintea Româ- 
niloră, propoveduindă față de noi 
„celă. mai negru fanatismă de na
ționalitate", lucru pe care nu-lă vomă 
uita nicî-odată!

Conferența episcopiloru catolici.
In 19 Martie n. s’a întrunită în pala- 

tultt primatelui din Buda conferența epis- 
copiloră catolici, luanda parte: archiepis- 
copulă de Galocea George Csâszka, Metro- 
politula gr. cat. Dr. Viotora Mihalyi, lâna 
Zalka din Gyor, Schopper din Rosnyo, 
Schuster din Vața, Bende din Neutra, Bu
sies din Cașovia, Meszlănyi din Sătmară, br. 
Hornig din Vosprima, Steiner din Alba-re- 
gală, Szmrecsănyi din Scepușa, Rimăly din 
Beszterczebânya, Szabo din Gherla și Fir- 
czăk din Muncaoiu, apoi Măjorossy și Fehăr 
Ipoly plebană din Pannonhalma.

înainte de conferență s’a încinsă o 
conversația forte viuă între pretați; unuia 
dintre ei a dusa cu sine o copiă a episto
lei Papei, adresată lui Zichy. Epistola aoâsta 
— dice „Hazânk" — a născuta sensațiă în
tre prelațl, mărinda și mai multa interesula 
și simpatia față de alocuțiunea Papei, ce a 
ținut’o în consistorula închisa și în care 
s’a pronunțată fârte categorică contra reformei 
bisericescl-politice din Ungaria.

Conferența s’a deschisa la 10 ore prin- 
tr’una disoursa ala primatelui Vaszary. Elă 
cjise, între altele, oă nu este necesara a 
precisa din nou atitudinea înaltului clera 
catolica față de proieotele bisericescl-po
litice nevotate.

După vorbirea primatelui. oonferența 
a luata hotărîrea, în unanimitate, oa să nu-șl 
schimbe atitudinea de pană acum față de pro- 
iectulă liberului esercițiu^religionară și ală 
recepțiunei.

In urma aoestei hotărîrl corulă epis- 
oopilora catolici va vota în camera mag- 
națilora contra acestora proiecte.

Cărți confiscate la gara Brașovă.
Brașovii, 7 Martie v. 1895.

Știm. D-le Redaotoră! In vitregele 
timpuri din urmă, șicanele și volniciile func- 
ționarilora maghiari au devenita față de 
noi Românii atâta de dese, încâta astădi 
marele publica româna privesce cela multa 

esprimată prin posiția marceloră, înoă e 
destula de complicată, ca și cele amintite, 
cu escepțiunea, că oreațiunile plăcute ale 
Florei sunta mai potrivite, de-a fi interme
diator! muți ai modului de cugetare.

Cei mai mari dușmani ai limbei de 
maree sunth funcționarii de poștă, de ore-ce 
aceia, cari corespondâză în modula acesta, 
se află într’una conținu conflicta cu îndru
marea cunoscută, de-a lipi marcele tot-dâuna 
deasupra în drepta.

O limbă cu multa mai poetică e limba 
eventaliului. Marca, orl-ce înțelesă frumosu 
ar voi omula sâ esprime prin posiția ei, 
rămâne totă rece și fără espresiune, pănă 
când spițele eventaliului deschise înceta 
sâu închise ou repeziciune, vorbesca o 
limbă cu multa mai pregnantă. Afară de 
acesta să mai ia omula în oonsiderare, că 
eventaliula e construita din materiă fioă 
și jâcă colori, cari singure sunta în stare 
să captiveze ochii și să esercite o anumită 
influință asupra disposiției. Mâna frumâsă 
femeiesoă îla lâgână în drepta și stânga, 
în timpă oe oohiula vorbesce textulă la 
aoâstă mișcare de arabesc. In adevăra 
una dintre cele mai plăcute și ingeniose 
din manifestările mute! Femeile din țările 

cu dispreța la ele și fără de acea mare agi
tațiune de mai înainte, de-orece — sunta 
la ordinea cailei.!

Ou tote acestea creda, oă e consulta 
și bine, să înregistrămfi aceste volnicii, cari 
fârte adese-orl sunta atâta de „bocăne*, pen
tru oa apoi înfierându-le după merita, de o 
parte să se vadă, pănă unde pote merge 
ura orbă a guvernanțiloră noștri în contra 
a totu ce e românescă, âr de altă parte, ca 
poporula nostru să le țină minte! Astfela 
sunt oonvinsfi, că tot-dâuna voma pută 
temeinica sci, cu cine și ce avemă să fa- 
cemfi în înălțătorea nostră luptă națională.

Din susă amintitele cause nu m’am 
putută rețină de a nu aduce la ounosoință 
una dintre cele mai nouă volnicii ale funo- 
ționariloră maghiari, oare pe câtă e de în- 
drăsnâță, pe atâta e și de ridicolă. Casulă 
s’a petrecută în modulă următoră :

înainte cu vre-o câteva săptămâni,; 
societatea de leotură a studențilora români 
din looa a comandată direotă dela librăria 
D-lui O. Sfetea din BuourescI vre-o 80 de 
cărți literare pentru biblioteca sa. Aceste 
cărți au și sosită în scurtă timpă, dâr — nune 
venio ad fortissimum — funcționarii poștali 
dela gara din looă, contra legii, au desfă
cută pachetulă, în firma credință, că vora 
afla într’ensulă sumedeniă de „cărți irreden- 
tiste". Și, după a loră bine chibzuită pă
rere, au și aflată lucruri „bănuitâre". Fiindă 
însciințată despre aoâsta societatea de lec
tură, s’au trimisă la fața looului doi 
studențl, spre a stărui pentru liberarea res- 
pectiveloră cărți, de-6rece era îndeobște 
ounoscută studențiloră, oă numai oărțî per
mise în „liberala" Ungariă s’au coman
dată.

Funoționarii poștali dela gară însă au 
fostă cu totula de altă părere, și de aceea 
tuturoră protestăriloră celoră doi studențl 
au răspunsă cu emfasă, oă au confiscată 
vre-0 20 de cărți, de vreme ce ele oonți- 
neau „articoll agitatorici" („izgatâ ezik- 
kek). Intre aceste cărți, funcționarulă 
„română" Moga susținea, oă ar fi și vre-o 
10 broșuri, ce cuprindeau discursulă d-lui 
D. A. Sturdza, precum și vre-o alte 10, ce 
tractau biografia lui Gr. Brătianu.

Nemulțămindu-se ou aceste vagi răs
punsuri, sooietatea de lectură a trimisă 
ârășl la gară pe cei doi studențl, Luni în 
6 Martie v. o., în timpulă âreloră oficiose, 
spre a solicita din nou liberarea oărțiloră 
pe basa listei cărțiloru oprite in Ungaria, in 
care listă nu se afla nici o carte din cele co
mandate.

Tote fură însă înzadară. Numai după 
îndelungatăhesitare s’au îudupleoat „nobilii" 
funcționari de-a spune titula cărțiloră 
oprite, cari suntă următârele :

Ghiveci, de Dr. Ureche (îi va fi spe
riată de sigură numele de Ureche)', Urania, 
de G. Flammarion (Bah! să opresoă pănă 
și acâstă oarte internațională ș tradusă 

sudice, Spaniola și Creola, suntă atâtă de 
destere în modulă acesta de conversare, 
încâtă prin diferitele mișcări ale eventa
liului ele esprimă o scală întrâgă de sim
țăminte.

Cum se vede, tot-dâuna galanteria a 
jucată rolulă principală la crearea a ast- 
felă de limbi mute. Dec-I nu e de mirată, 
oă și sărutulă mânei cu esacticitate alfabe
tică se pâte face interpretele simțăminte- 
loră. Ună sărută fugitivă dovedesce, că 
omulă e ușurateoă; ună sărută încetă și 
caldă tradâză pe fantastulă; ună sărută în
focată și puternică dovedesce ună oarac- 
teră resolută. Sărutulă de mână seoretă, pe 
care nu-lă observă nimeni, decâtă numai 
dama respeotivă — cine altulă și l’ar pute 
permite, decâtă numai acela, oare e sigură 
de grația damei! Sărutulă făr’ de oonside
rare, că e pusă elă pe mâna dreptă sâu 
stânga, dovedesce, oă bărbatulă e ună bă
dărană. In fine sărutulă, care nu atinge 
mâna, ci numai înoheiătura mânei, este 
semnulă credinței eterne.

(„Pol.") V. S. 

chiar și în a loră limbă!); Originea speciiloră, 
de V. Conta (numai Vol. II!); Balade și 
Idile, de Coșbuoă (Sio! Oe-oră mai fi avendă 
și aoeste ou ideia de stat ? /); Importanța studii- 
loră slave pentru Români (îndată se voră fi cu
getată voinicoșii la panslavismă !); Răpirea 
Basarabiei, de I. Giană; Căpitană Ropotă, 
de Rădulesou-Niger; Diverse, de Eminesou; 
Ardălulă, de Slavici; Istoria literaturei române, 
de Adamesou; Cronicele vechi moldovenești, 
de Bogdană; încercări asupra istoriei sciin- 
țeloră și a trecutului țării românești de Ionescu- 
Gionă ; Stratu și substrata; de Hașdâu, și 10 
broșuri, oe conțineau biografia neuitatului 
Gr. Brătianu (Liga !!).

E de însemnată, că în deosebi func- 
ționarulă română Moga, originară pare-mi-se 
din Micăsasa după declarațiunlei chiar a ce
lorlalți funcționari maghiari a desvoltată ună 
„energică hiperzel" pentru confiscarea svsă 
amintiteloră oărt'I, pe cari elă le-a declarată 
de periculâse statului, oreZândă, vedl Dom
ne, că printr’ună slugarnică serviciu se va 
pute ilustra și mai bine ca „bună patriotă". 
Judeoe-lă lumea, căci de comentariile mele 
nu e vrednică.

Vedeină deci, că diu susă amintitele 
oărțî, nici una nu oonține măcară cea mai 
mică urmă de „agitațiune", fiindă parte 
oărțî literare, parte studii sciențifice; ze
loșii funoționarl trebue, că le-au confiscată 
numai din prostiă, împreunată ou nesfîrșită 
ură față de totă ce e românescă; ba ei mai 
umblară înoă și ou neadevăruri, ca spre 
esemplu afirmațiunea, că între cărț'r ar fi 
fostă și 10 broșuri, ce conțineau discursulă 
d-lui D. A. Sturdza, pe când tâte aceste 
oprite și „periculâse" volume se potă dil- 
nioă vedâ în galantarulă librăriei d-lui 
Giurcu din locă.

S’au făcută așa-deră și prin acâstă 
nouă volnioiă de rîsă și de batjocură, do- 
vedindă ârășl și ârășl, că „dela terorismă 
pănă la ridicolă, numai ună singură pasă 
este", — pe care ei de multă l’au făcută.

Și astfelă s’a terminată acâstă tristă 
comediă, râmănendă, ca cele 23 de cărți 
confișcate să fiă trimise la ministeriulă din 
B.-Pesta, pentru oa astfelă să potă fi din 
nou „salvată" șubreda „ideiă de stată11 a 
maghiarismului prin nimicirea periculoșiloră 
„microbi irredentiștl", ce se voră fi aflată 
pe ele, de vreme ce veniau din — Buou- 
resol!!

Er noi la tote aceste isprăvi n’avemă 
să cjicemti tuturoră celoră ce într’ună ho
merică rîsă isbuoni-voră la aucjulă impu- 
nătdrei volnicii, decâtă: „Risum teneatis !*.

Longinu.

9 (21) Martie.

La temniță. Cetimă în „Dreptatea*, 
ce amă primit’o a<ji: „Ieri s’a presentată 
d-lă Dr. V. Branisce la tribunală, unde ’i 
s’a publicată în estrasă sentința și decisulă 
Curiei âr dup’aceea ’i s’a estradată de pro
curatură certificatulă de intrare in temnița 
dela Seghedină pe 30 Martie*. — Dorimă din 
inimă confratelui nostru tăriă sufletâscă și 
trupâscă pentru a putâ suporta osânda grea, 
ce ’i s’a dictată de dușmanii nemiloși ai 
causei poporului română, pe care densulă 
a apărat’o și susținut’o ou atâta curagiu și 
resoluțiune bărbătâscă!

—o—
Archiepiscopulu Zardetti la Sletropo- 

litulu Mihalyi. Din Lugoșă se anunță lui 
„Pester Lloyd", că archiepiscopulă latină 
Zardetti din BucurescI, la reîntorcerea sa 
din Budapesta cătră casă, s’a coborîtă la 
Lugoșă, unde a fostă primită, ca ospe, de 
Metropolitulă Dr. Victoră Mihalyi.

—o—
0 scornitură. Făia ungurâscă „Arad 

ăs Vidăke* și după ea tote celelalte foi ma
ghiare au adusă soirea, că P. S. Sa Epis- 
copulă Ioană Mețianu dela Aradă ar fi do
jenită pe oatechetulă V. Olariu, pentru-că 
n’ar fi respectată cpl0!® de 15 Martie și 6 
Ootombre, (jde de „doliu" pentru Maghiari, 
ci aținută prelecțiunl cu elevii. „Dreptatea*, 
ÎDformându-se în afacere, cjioe, că totă is
toria acâsta e o scornitură. Oatechetulă 
Olariu a fostă dojenită, ceidrrptă, însă nu 

I pentru motivulă arătată de foile unguresol, 

oi pentru-că numitulă catechetă n’a voită să 
estradea date matrioulare pentru ună po- 
porână ală său în forma recerută. Dojenirea 
din causa acâsta s’a întâmplată în Noem- 
vre 1884.

—o —
Tesaurii găsită în Basarabia. In pri

vința tesaurului găsită lângă Reni, în Ba
sarabia, scrie „Timpulă": Primimă urmă- 
torele amănunte dela ună amică ală nostru 
din localitate: In apropiere de Reni, în
tr’ună sată numită Anadol, la marginea că
ruia este o carieră de piatră, patru Ro
mâni săpândă într’o rîpă adâncă, de unde 
scoteau pietrișă, vădă de-odată că se dă- 
rîmă o mare bucată de mală. Unulă din 
lucrători, continuându-șl trâba, lovesce cu 
sapa într’ună bolovană surpată odată ou 
malulă și sub spărturile bolovanului des
copere, spre marea lui surprindere, ună 
vasă în care găsesce 1.000 bucăți de aură 
în mărimea galbenului, dâr de o greutate 
multă mai mare. Cea mai mare parte din 
aceste monede suntă, cum am spusă deja, 
din timpulă lui Alexandru celă Mare și au 
pe o parte ofigia acestui împărată, cu cașoă 
pe capă, âr pe partea cealaltă emblema 
victoriei cu aripi și cu inscripția grâcă 

adecă Alexandru, dâr litera A 
fiindă la marginea monedei, s’a roșă de 
timpă și nu se mai distinge. Celelalte mo
nede suntă din timpulă lui Filipă, tatălă 
lui Alexandru. Acestea portă pe o parte 
efigia lui Filipă, âr pe cealaltă insoripția, 
în grecesce, ^O.lnnog Bafflbevg și ună cară 
grecescă trasă de trei oai și mânați de 
ună omă.

—o—
Urcarea prețului cerealelor» în por- 

tulă Brăila continuă. 'Aceeași urcare, fârte 
simțitâre, se produce și în Moldova, unde 
vagonulă de porumbă a ajunsă sâ se vîndă 
ou 1000 lei, iar vagonulă de grâu cu 1150 
lei, din 500 și 650, câtă era acum două 
luni de (jile.

— o—-
Invențiunea unui tîneru română. Ună 

tînâră română din Pesta, cu numele luliu 
Florea, a inventată o mașinerie, care are 
de basă a construcțiunei electricitatea și 
care e menită a servi la evitarea cioonirii 
de trenuri. Douâ trenuri, cari merg pe aoeeașl 
liniă și suntă în pericolă de-a se ciocni, voră 
putâ sâ evite ciocnirea prin sgomotulă ce-lă 
face aparatulă electrică deja la o distanță 
de 3 ohlm. Tînârulă română a luată pa
tentă din mai multe țâri asupra invențiu- 
nei sale.

— o —
Aniversarea morții Iui Kossuth. Ieri 

s’a împlinită anulă de cândă a murită în 
Turină „marele sfântă" maghiară Ludovică 
Kossuth. Foile ungurescl, cari profesâză 
prinoipiile lui, au apărută în doliu. „Magyar- 
ârszâg" scrie ună articolă, în oare cere 
dela „magyar nemzet" sâ trimită din fiă- 
care comună, din fiă-care adunare adrese 
cătră dietă, în cari se pretindă „oa ea sâ 
rupă pata de rușine a ingratitudinei lașe de 
pe națiune", adecă .dieta în numele „na
țiune? să reounâscă oficiosă meritele ne- 
peritore ale lui Kossuth. — Și tocmai în 
aceste clile foile „națiunei cavalerescl" au 
sfruntata nerușinare de a numi pe Iancu 
ună „călăul*

—o —
Francisca Kossuth candidată de de

putată. Deputatulă cercului electorală ală 
Tapolței Paul Csigo, murindă, Tapolțenii 
au candidată pe Franoiscă Kossuth în acelă 
cercă electoralo.

—o—
Concertul» Turollii. Atragemă încă 

odată atențiunea publicului asupra concer
tului de Vineri ală artistei în cântare Emma 
Turolla, care ne promite o sâră deosebită 
plăcută.

Din districtului Năs&udului.
— Martie 1895.

„Ferirea ta din tine Israile*. — In timpii 
din urmă amă avută trista ocasiune de a 
vedâ, că nu este ținută, care sâ nu-și aibă 
omenii sâi ticăloși, egoiști, denunoianțl, 
omeni nemernici, cari au causată nâoasurl 
neșterse și perderl ireparabile nu numai la 
indivizi singuratici, ci chiar la regiuni în- 
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tregl; însă pare că nici ună ținută n’a 
fostă infectată de atâția indivicjl de pă- 
nura acâsta, oa ținutulă Năsăudului. Și 
lucru propriu: între nemernicii dela noi 
mulți nu suntă dintre grănițerî, oi dintre 
așa porecliții „țărani" (său provincialiștl, 
omeni născuțl în afară de teritorulă gră- 
nițeresoă), cari numai grănițeriloră și in- 
stituțiuniloră loră potă să mulțumâscă ceea 
ce suntă, er în schimbă, deoă ar avă simță 
de dreptate și omenia, ar trebui să le fiă 
recunoscători și nu li-ar fi ertată să se 
arunce cu o furiă infernală asupra a totă, 
ce e grănițerescă, chiar și asupra fondu- 
riloră grănițeresol, cari au o menire atâtă 
de frumosă pentru întrega patria.

Triste esperiențe au mai făcută bieții 
grănițerî cu „țăranii" primiți și adăpostiți 
în mijloculă loră. Toți au începută prin a 
se tîrî pănă la umilire și a promite marea 
cu sarea, și aprdpe toți sfîrșesoă prin a-șl 
bate jooă în modulă celă mai mârșavă de 
grănițerî și de oe este ală grănițeriloră. 
Și astăcfl suntă în Năsăudă „țărani", că
rora li-se face rău, de câte-ori audă pro- 
nunțându-se de vorba „grănițeră". Și acum 
trăiesce în Năsăudă soția unui funcționară 
importată, care promitea plată celoră oe 
voră trage câte-o bătae fiiloră de grăni- 
țerl, pe cari nu-i putea suferi. Amărîtă în 
adenculă sufletului de atâta ură, erupse 
odată vice-căpitanulă Lucchi — DumneZeu 
se-10 erte! — în vorbele: „La țărână și 
urma să i-o bați cu bâta".

Nu vomă atinge de astă-dată ranele 
eausate prin perderea păduriloră și mun- 
țiloră etc., ci vomă da publicității ună altă 
faptă rușinosă, oare pote să aibă urmări 
fdrte triste pentru noi.

Gimnasiulă din Năsăudă s’a deschisă 
în 1863 cu puține puteri didactioe. In anii 
următori, desohidendu-se succesive nouă 
■clase, s’a ivită necesitatea de a înmulți și 
personalulă didactică. Ast-felă în anulă 
1864 administrațiunea fonduriloră școlare 
a chemată de profesoră pe Octavie Bariță, 
mai alesă pentru limba maghiară. In cu
rând Bariță ajunse a-șl arangia bine tre- 
bile, a-șl olădi casă și a-șl aduna și bani 
albi pentru dile negre, mai acceptându-i 
fondulă și anii de serviciu dela scola ele
mentară din lbașfalău. In 1884, așa-deră 
după ună serviciu la noi de 20 de ani, elă 
abcjice de profesură, oerendă a fi pensio
nată pentru „morbă și bătrânețe". Pe atunci 
■fondulă, neavendă tineri oalificațl pentru 
postulă vacantă, Bariță a fostă rugată a 
mai servi ună ană, doi, pănă va absolva 
ună stipendiată de ai noștri. Der n’a voită, 
și nevoindă, fondulă ajunse într’o mare 
perplesitate, căci totă în 1884 se mai porni 
o calamitate pe capulă nostru: fondurile 
oădură sub comisariatulă lui Bânffy, care 
nu ooncese, ca postulă să fiă suplinită prin 
.altă profesoră dela gimnasiu, ci pretinse a 
se pune ună altă omă în loculă lui Bariță. 
De altă parte nici fondulă n’ar fi voită să 
ocupe definitivă ou ună streină postulă va
cantă, avendă stipendiațl de ai săi la uni
versitate, destinați din capulă locului a 
ocupa ei catedrele de profesori la gimna- 
siulă nostru. Bariță însă ramase mută la 
tdte rugările ndstre, și trecu în pensiune 
cu salarulă întregă de 100 fl. pe lună, după 
ună serviciu la noi de 20 de ani. „Mor- 
.bulă și bătrânețele" însă n’au împedecată 
pe Bariță a primi mai târcjiu postulă de 
directoră la banca „Aurora", postă cu 
multă mai obositoră, decâtă postulă de 
profesoră.

Din causa acâsta administrațiunea fon- 
■duriloră trimise o deputațiune la episco- 
pulă din Gherla, să ne recomande ună teo- 
logă absolută, care pe lângă ună onorară, 
să substituescă acestă postă pănă la altă 
■disposițiune. In Novembre 1885 directorulă 
gimnasială raportăză administrațiunei fon- 
duriloră, oă a aflată pe teologulă Ioană 
Ghețe din Chioră, presentândă tot-odată 
suplica acestuia, în oare îșl ofere servioiulu 
provisoră, pe lângă ună onorară de 700 
fl. pe ană, fără nici o altă pretensiune, ca 
să nu fiă silită a flămânzi ca preotă la ună 
sată sărăntocă.

In 28 Noemvre 1885 comisarulă Bâuffy 
aoceptâză substituirea lui Ghețe, substituire, 
care dăinuesce pănă în Iunie 1887. Iu tim- 

pulă acesta Ciooană se convinse, că Ghețe 
este ună bună mamelucă, și se oonvinse 
și Bânffy, că tînărulă teologă — are tdte 
aptitudinele de a fi ună bună maghiaronă, 
și deci a notificată fonduriloră, că nu mai 
pote tolera substituiri la gimnasiu prin 
omeni necalificați ca Ghețe, oi numai așa, 
deoă fondulă va aoorda lui Ghețe ună sti
pendiu, oa să se pdtă oalifica. Intențiă câtă 
se pote mai transparentă: a șicana fondu
rile, căloândă „Instrumentală fundațiouală“, 
și a așigura unui omă, ca Ghețe, ună viitoră 
la gimnasiulă nostru.

Administrațiunea fonduriloră, adusă 
în strîmtore, acorda lui Ghețe, în Iulie 
1887, cu majoritate de voturi*) ună con
cediu de ună ană și ună stipendiu de 400 
fl., în scopulă de a lua esamenulă de 
profesoră în limba maghiară la universitate, 
mai întrevenindă și la ministeră se-i erte 
mai multe semestre de studiu și să-i 
permită a trece ast-felă esamenulă, cu unica 
condițiune, să servescă la gimnasiulă nos
tru 10 ani.

Ghețe merge la universitatea din 
Clușiu. Ce o fi făcută acolo, elă scie; des
tulă că la finea oursului elă presintă ad
ministrațiunei diploma de calificațiune din 
limba maghiară, în urma căreia în Iunie 
1888 ’i se pune în curentă salarulă de pro
fesoră censurată (1000 fl.), însă netrecută 
peste anii de probă, și totă cu condițiunea 
de a servi 10 ani la gimnasiulă din Nă
săudă.

Ce resultă din tote acestea? Resultă, 
oă Ghețe e obligată, în schimbulă tuturoră 
benefioiiloră gustate, a servi gimnasiului 
nostru 10 ani, bine înțelesă: dâcă se va 
purta bine și dâcă fondulă va avă nevoie 
de serviciile lui; âr fondulă, la rendulă său, 
are dreptulă a cere lui Ghețe serviciulă, 
la care s’a obligată, pentru casulă însă, 
oă Ghețe nu s’ar purta bine său că fon
dulă nu ar mai avă nevoie de serviciulă 
său, a-lă dimisiona chiar și înainte de a-se 
împlini terminulă de 10 ani.

Ca să nu nutrescă ună șerpe veninosă 
la sînulă său, recomandămă administrațiu
nei fonduriloră, ca în interesulă gimnasiu
lui, înoă cu finele acestui ană școlară, să-lă 
dimită din servioiulă grănițerescă, lăsân- 
du-lă să se fericâscă unde și cum va voi, 
cu atâtă mai vîrtosă, cu câtă fondulă l’a 
înzestrată, pe spesele sale, ou calificațiunea 
de profesoră de limba maghiară, pe lângă 
calificațiunea sa teologică de mai înainte.

(Va urma)

O gjetâțâă
a Bomânilorfi Bucovineni.

Românii din Bucovina au înain
tată camerei deputațiloru și minis
terului culteloră și instrucțiunei pu
blice o petiția pentru înființarea de 
clase paralele române la unu gim
nasiu din Cernăuți. Estragemu din 
acâstă petiția următorea parte:

Prin desvoltarea s’a istorică și prin 
posițiunea s’a fundată pe dreptă publioă, 
Ducatulă Bucovinei, cum constată și re- 
cunosce Diploma împărătâscă din 9 De- 
cemvre 1862, îșl are, sub raporturile prin 
dreptă esistente, individualitatea și carac- 
terulă său în deosebi dela principala popu- 
lațiune pămentână, dela Românii în țâră 
de vecurl moșneni. La împreunarea cu țe- 
rile gloriosei nostre Oase domnitore avendă 
țâra aprdpe esclusivă în posesiune, Româ- 
________ _ *

*) Minoritatea a avută în vedere „In
strumentală fundațională", care în puno- 
tulă acesta dispune: „In casă, când între 
coneurențl (la postulă de profesoră) nu s’ar 
afla calificați conformă cu legea, atunci 
alegerile și denumirile se voră fu ce numai 
provisoră, pe ună timpă anumită, în care 
colă alesă, spre a nu fi amovată din pro
fesură, va avă de a face destulă cerințe- 
loră legei în vigdre și a-șl câștiga, pe spe
sele sale, însușirile cerute spre a pută fi 
profesoră publică definitivă". Bine înțelesă: 
aoeste suntă statorite pentru fiii de gră
nițerî, negrănițerii neavendă nici ună 
dreptă la fondurile ndstre. Acuma însă au 
dreptă: prin spărtura făcută în „Instru
mentală fundațională" de Ciocan et. comp, 
în favorulu lui Ghețe, Bânffy a introdusă 
totă porodița negrănițeră din districtulă 
Năsăudului.

nii, reduși din ce în ce în numărulă rela
tivă prin oontinuă imigrare de alte nâmurl, 
facă în presentă, după statistică, a treia 
parte din populațiunea totală și, după 
măsura posesiunii de looă și pămentă, ma
joritatea relativă în țâră.

Capitala țerii are, după censimentulă 
din urmă, între 54,171 locuitori 17,624 Ro
mâni și 10,384 Ruteni, între cari 6522 de 
confesiunea gr. cat. Din aoeștl din urmă 
o parte considerabilă, ca servitori, salahori 
și ca proletariată orășenesoă, nu e decâtă 
o populațiune fluctuantă, aparținendă mai 
ou sâmă la Galiția, pe când Românii facă 
parte aprdpe esolusivă din clasa proprie
tară, în preponderență cu populațiunea 
principală a suburbiiloră, său din olasa 
cultă. Satele din împrejurime, precum: 
Ceahor, Corovia, Cuciurmare, Horeeea, 
Mihaloea, Molodia, Ostrița, Volooa, Boian, 
Buda, Cotulă Ostriței, Mahala, Nouăsulițe, 
au său aprdpe esolusivă, seu în mare parte 
populațiune română, așa că distrioulă poli
tică ală Cernăuțiloră, deși în majoritate 
rutenă, numără 19918 locuitori români. 
Pe lângă aoâsta mai vină în privire pen
tru contingentulă gimnasiului din Cernăuți 
districtele învecinate, celă ală Storojinețu- 
lui cu 30670 Români față cu 26584 Ru
teni și celă ală Șiretului cu 14,608 Români 
față eu 22,849 Ruteni.

Pentru cele trei gimnasii din țeră 
Românii dau ună numără întreită de șco
lari în raportă cu Rutenii. Ia anulă școlară 
espirată au fostă la tustrele, după datele 
programeloră școlare, între 1666 școlari 
410 Români și 143 Ruteni, între oarl 74 
de confesiunea gr. cat., în mare parte din 
Galiția.

Ce privesce în deosebi freouența
gimnasiului din Cernăuți, numărulă scola-
riloră în cei cjooe ani din urmă se presentă
în raportată următoră :

Școlari Români Ruteni
1884/85 între 726 119 115
1885/86 „ 721 128 107
1886/87 „ 642 114 98
1387/88 „ 641 103 93
1888/89 „ 677 125 85
1889/90 , 679 111 87
1890/91 „ 674 108 92
1891/92 „ 701 113 92
1892/93 „ 756 102 101
1894/95 „ 810 100 116
Totală: „ 7781 1133 986

Ca numără mediu pe ană resultă deci
între 778'1 școlari 113-3 Români față cu
98-6 Ruteni, așa oă numărulă scolariloră
români la gimnasiulă din Cernăuți, cu totă
diversiunea considerabilă prin clasele para-
lele române dela gimnasiulă gr. or. din
Suceava, e pe ană în termină mediu cu
12'7 mai mare, ca celă ală șoolariloră ru-
tenl. De se mai ia însă în considerare, că
între cei 986 școlari ruteni din ultimii Z®ce
ani, 499 suntă de confesiunea gr . cat. și
sigură celă puțină l/3 din Galiția, care în
acestă periodă a dată pentru gimnasiulă
din Cernăuți 1201 școlari, pe oând numă-
rulă scolariloră români din afară e de totă
minimală : numărulă scolariloră români
indigeni față cu celă ală scolariloră ruteni 
din țâră la gimnasiulă din Cernăuți se pre
sentă în proporțiune aproximativă de 4: 3...

In adeverită credință și probată de- 
votamentă cătră Tronă și Patrie, noi Ro
mânii din Bucovina ținemă de datoria 
nostră oătră Stată și Țâră, de datoriă că
tră trecutulă și viitorulă nostru, se ne 
ferimă de o neglijare a nămului nostru și 
a intereseloră nostre celoră mai vitale în 
străbuna ndstră țâră, și să mănținemă în 
putere legitima nostră pretențiune spre o 
egală considerare a binelui nostru națio- 
nală-oulturală.

Noi destulă de durerosă trebue să 
simțimă acum, că Românii cei pururea 
credincioși cătră Impărată și Imperiu suntă 
singurulă poporă ală Imperiului, pentru 
carele pănă adl nu esistă în patriă nici o 
singură scolă secundară a statului cu limbă 
maternă, scotele cu limba de învățămentă 
română fiindă întreținute parte din propri- 
ele mijlooe oonfesionale, său private, parte 
din mijlocele țerii Și totuși nu mai puțin 
de socotită este prinosulă de avută și sân
ge ală Românului pentru Tronă și Patriă, 

oa elă să trecă de mai puțină îndreptățită 
a face pentru binele său culturală preten
țiune oătră bugetulă statului.

Cu încredere în o drâptă și binevoitdre 
judecare a causei, subșternemă deci urgenta 
rug are: „înalta Cameră (Ministeriu) bine- 
voăsoă, în considerarea momenteloră espuse 
înainte, anume în considerarea caracterului 
țerii după dreptă publioă și după starea 
etnografioă, apoi în considerarea raporturi- 
loră de populațiune în Capitală și jură cu 
destrictele inveoinate, în fine în considera
rea raporturiloră de frecuență la gimna
siulă din Cernăuți, să dispună, ca la înfiin
țarea unui ală doilea gimnasiu în Cernăuți, 
care cu prwire la frecwrda cea mare e ne
apărată de trebuință, se se înființeze tot-odată 
și clase paralele române, fiă la gimnasiulă 
acum esistentu, fiă la celă de înființatul

Noi putem pune cu atâtă mai vertosă 
credință îu deplinirea acestei rugărl, ou 
câtă pentru clase paralele române se află 
atâtă școlari câtă și învățători în numără 
mai corespunzătoră, și cu câtă cerințele și 
nisuințele oulturale ale poporului nostru 
prevenită pentru progresă și cultură, suntă 
demne de așa considerare, nu numai pen
tru binele și sporulă său propriu, oi și 
întru interesulă mai înaltă ală Statului.

In anulă 1895, luna lui Martie.

NECROLOGtJ. Cu inima înfrântă de 
durere aduoemă la ounosoință tuturoră ru- 
deniiloră, amiciloră și cunosouțiloră, cumcă 
adorata și prea iubita ndstră mamă Ved. 
Cornelia Busiția nasc. Mikali a înoetată 
din vieță la 11 Martie 1895, la 3 ore dimineța, 
după ună morbă greu și îndelungată în 
etate de 56 ani.

Sigetă, 12 Martie 1895. Fiă-i memo
ria binecuvântată!
luliu Tătară, Georgia Tătară, Ioană Busiția, 

ca fii.

Sciri telegrafice.
Neutra, 21 Martie. Actulu de 

alegere se termină astăc}! la 6 dre 
dimineța. Latlcoczy căpătă 930 voturi, 

. 6r contele Zicliy 274, deci candidatulu 
guvernului a fostă alesu cu mare majo
ritate.

Roma, 21 Martie. In alocuțiunea 
Papei se cjice, că introducerea căsă
toriei civile în Ungaria s’a decretată, 
contra voinței episcopatului; au trium
fată aceia, cari profanăză moravu
rile, și cari voescfi se arunce Ungaria 
în pericole, ce amenință prin ino
vări. Toți cei ce au puterea în mâni 
vedQ, câtă de nefericită și contrară 
adevărului este a prescrie pentru că
sătoria catoliciloră o formă con
damnată din partea bisericei.

Colonia, 21 Martie. Esplosiunea 
unei năi la Keeken produse ună 
efectă îngrozitoră în depărtări de 
mai multe mile, și causă mare stri
căciune în tbte orașele și localitățile 
din jură. La loculu catastrofei au 
fostu omorîte 25 persone.

Litereaîua'ă.
Jiulii, revistă pentru soiință și litera

tură, apare odată pe lună în Tergu-Jiu și 
oostă pe ană 8 lei; pentru streinătate: pe 
ană 10 lei. Abonamentele a-se adresa la 
Tipo-litografia națională, Nicu D. Miloșescu 
în T.-Jiu (România). Nr 10 (an. I.) dela 15 
Fe-br. a apărută cu următorulă sumară: 
Impulsiunea altruistioă la omă și animale, 
de Al. Stefulesou; Din trecută, de Em. 
Părăeanu; Documente slavice și române, 
de Al. Stefulesou ; Mih. Zamfiresou, de G. 
P. Parvulescu ; Balada nebuniloră, Somno
lența, de M. Zamfiresou ; Muoegaiulă lumei, 
de Al. Stefulesou; Dintre culise, de Vas. 
Petrescu; Furtună într’ună colță de lume, 
de Svetozar Hurban ; Nala și Damayanti, 
de A. Stefulesou; Deoă nu mă sărutai, Tă
ceți, de Em. Părăeanu; Turburărl în func
țiunile digestive, de Dr. I. Urbeană; 
Stampe, de V. Rola P.ekarski.

ProprietarU: ffiiireșiam;.
Redactori responsabilii: Sregarisa H£ai2t>u.
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CursuBu ’a bursa din Vîena.
Din 20 Martie 1895.

Renta UDg. de aurii 4% • • • 124.20
Renta de corone ung. 4% • • • 99.10
Impr. căii. fer. ung. în aurii 4*/2% . 127.25
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 472% 10^-—
Oblig. cail.fer.uDg.de ost. I. emis. 125.40
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.80
Bonuri rurale croate-slavone. . . 99.25
Imprum. ung. cu premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 153.—
Renta de hârtie austr....................101 60
Renta de argint austr....................101 80
Renta de aur austr...............................124.80
LosurI din 1860   160.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1084.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credite. 472.— 
Acții de-ale Băncei auscr. de credit. 408.70 
NapoleoodorI........................................ 9.731/,
Mărci imperiale germane . . . 60.0772
London vista....................................122.90
Paris vista.................................. 48.60
Rente de corone austr. 4°/e. . . 101.25
Note italiene.................................. 46 50

Hr. 91-1895.

Concurși!.
Pentru ocuparea postului de ad

ministratorii la băile de aburii și de 
vană, din Grbveri, suburbiulh Scheiu, 
din Brașovu, se escrie concurau 
cu terminu pănă în 18 Martie 1895 
stilfi vechiu.

Acestd administratorii trebue se 
scie limbele: română, maghiară și 
germană, și are se depună o cau
țiune de 500 fi v. a.

Suplicile au se se adreseze că- 
tră subscrisa Eforiă școlară, în biu- 
roulu căreia se pote lua înformațiu- 
ne despre beneficiile și despre inda- 
toririle legate de acestu postii.

Brașovu, 2(14) Martie 1895.
Eforia șcâlelorti 

655,2-3 centrale române ort. res.

CursuBfi pieței Brașevib.-
Din 21 Martie 1895.

Nr. S259-1895.

Bancnote rotn. Camp. 9.72 Vend. 9.76
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.72
Napoleon-d’ori Cump. 5.69 Vend. 9.73
Galbeni Cnmp. 5.80 Vend, 5.85
Ruble rusescl Cump. 131 Vend. — .—
Mărci germane Cump. 5 98 Vend.
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

PUBL1CAȚIUNE.
Vendarea pe cale scripturistică de 

oferte a mai multoru realități aflătore în 
fostele domenii și aparțindtore orașului Bra
șovă, se va ținea Marți în 21 Maiu 1895.

Obiectele de vândută sun th urmă- 
torele:
A) îs» comwiia TohauulA nou.

a) Mora de măcinată de sub Nr. top. 
278 dimpreună cu dîrstea transformată în 
moră de măcinată de sub Nr. top. 275, 
precum și acele 2 clădiri dimpreună cu 
dreptulă de apă și de mdră, mai departe 
grădina aparținStore de sub Nr. top. 276 
dinpreună cu canalulu de moră de sub Nr. 
top. 277.

Ii) ®>b comuna JPea’ta.
a) Mora cu curtea, grădina și cana- 

lulă mdrei sub Nr. top. 1723, 1724 și 
1725 dimpreună cu dreptulă regalului de 
moră și apă cu obligamentulă admiterei con- 
ducerei apei în cantitatea folosită acum 
din canalulu morei pănă în curtea sub Nr. 
top. 705 și 706, admițându-se în fine în
corporarea prin cărțile funduare ale aces
tei servituti dimpreună cu tote favorurile 
oferate de legea pentru apă față de moră 
si față de imobilul sub Nr. top. 2829, 1702, 
1707 și 1710.
C) Isb comuna MeeciaaBiâ de Joșii.

a) Mora de măcinată în Moeciulă de 
josă Nr. top. 6060 dimpreună cu dreptulă 
de apă și de moră și eanalulă de moră Nr. 
top. 6061.

D) Sn comuna KerBaeștB.
a) Mora de susă cu grădina lângă rîu 

Nr. top. 473 și 474 cu dreptulă de apă și 
de moră.

b) Mora de josu de lângă rîu Nr. 
top. 1040.

Ofertele scripturistice sigilate provd- 
dute cu vadiulă de 10% din suma oferită 
și cu uuă timbru de 50 cr. au de a se aș
terne pănă la 12 ore la prânză în amintita 
di d-lui primară ală orașului Brașovă.

In oferte are de a se aminti în cifre 
și litere, fără deosebire decă ofertulă se 
referă asupra unui seu asupra mai multoru 
obiecte, — prețul de cumpărare oferată 
pentru fie-care obiectă, mai departe nu
mele și pronumele oferentului, precum și 
locuința sa.

Ofertele au să conțină mai departe 
declarațiunea oferentului, cumcă ’i suntă 
cunoscute condițiunile de oferte și acele 
contractuale și că se supună loră.

Aceste condițiunl se potă esamina la 
ofleiulă orășienescă economică în decur- 
sulă oreloru oficiose pănă în diua pertrac- 
tărei de oferte. Deschiderea oferteloră va 
avea locă în amintita di la 4 ore după 
prânză în biroulă primarului.

Se observă în fine, cumcă atâtă co
munele politice, câtă și acelea bisericescl, 
pe a căroru teritoriu se află obiectele de 
vendare nu se eschidă dela oferare.

Brașovă, în 12 Martie 1895. 
657,1—3. Magistratul!! orășeneseu.

CuTÎSS
damnat fi pieteă 

pentru artă și industrie se des- 
chide, dela l-a Aprilie a. c», 
Mercurea și Sâmbăta dela 2-“4 ore.

A se adresa la
Lotti Goldschmidt 

pictorâ, 
Brașov, str. Mih. Weiss nr. 6

658,1-1
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Picaturile ile sîoniacH

L

cari au efectă escelentă în contra tu- 
turoră boleloru de stomachiî, suntă ună 
asBeelifanBseîBift meagsemias «îe 
BagBsâ jpenta’w ©îrs-ee casă, la 
lipsă de apetitii, slăbiciunea stema 
chului, respirațiă cu mirosii greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sfo- 
machii, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capă, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
beuturî, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hamoroide ca mijlocă apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celu mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 410 CB”. Sticla îndoită 
de mare ÎO CB”. Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsiei’ (Moravia).

Picături veritabile suntă mimai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
z e u g e die E c h t h e i t“ cu sub - 
scrierea mea.

Picăturile Mariazeiier veritabile 
se află: Brașovă: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemcn, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
lloth, II. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jele-lins. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

gggr Numere singuratice 

â 5 cr. se potă cumpăra în

din „Gazeta Transilvaniei * 

librăria Nicolae Ciurcii.

lavlta© la aboawai'ăl "Ssa 1 

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente
Ia

„‘V A Z B I
fftiă ilustrată peiatru familii.

„VATRA“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuna 
unu sumaru bogatu, variatu și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuesefl Români; este cea mai reS- 
pândită revistă ilustrată și ©cupă I-ialu locu în 
literatura beletristica română.

- „VATRA/ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte
M 4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra-velină.

a Pentru Austro-Ungaria:
Costulu abonamentului pe unu anu este ... fi. 12 

irț >» » » V2 »»•••„ 6
M* Cei ce dorescQ a se abona, suntu rugați să binevoiescă a
Ă trimite costulu abonamentului, prin mandatu poștala la librăria 
W editore, 0. Sfetea, Btcurescî, căci „Vatra11 ni se trimite de câta * 

celoru cari plătesc abonamentul înainte.
W Colecții din anulu I. alu „Vetrii“ se mai găsescă broșate cu 1
A 12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai schițele cu fi. 1.50.
yi 600,21-30 I
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§ Prafmle-Seidlite aie m Moll I
O VeritaîtiBe nuottai, <Heeă fi&eare cutia este prove<|ută eu marea de 

aperure a sui A.. Moli și cu subscrierea sa. /
M Prin efectulă de lecuire durabilă ală Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- A

tățiloru celoră mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceiloră și acrelei la sto- i 
ț, i machă, constipațiunei cronice, suferinței de ficată, congestiunei de sânge, haemorhoideloră și f 

a celoră mai diferite bâle femeesci a luatu acestă medicamentă de casă o răspândire, ce A 
cresce mereu de mai multe decenii înedee.—Prețulu unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a. V' 

Falsificațiile se vorii urmări pe cale judecătorăscă. <■-o
FreMbramtwm și sare a lui

Veritabilii numai, pfiLuTiuisA.1V»Tirrov64ut& cumarca descufcire?i 
Xk Franzbranntweio-ulă și sarea este forte bine cunoscută ca ună remediu poporală

deosebire prin trasă (frotată) alină durerile de șoldină și reumatismd și a altoru urinări 
recelă Prețulu unei sticle-originale plumbate 90 cr.
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si® a Itsi
(Pe basa de natron Acid-salicilicâ)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză : căstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințiloră. Pre
țuit! sticlei provejiute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

V 7 jTrlBititee-eit priucipală prin
y Farm acâs toi & A.
Q c. și r. fumisom alli cnrții imperiale Vieua, TnciilanPen 9

Comande din provinciă se efectueză yilnicd prin rambursă poștală.
La deposite se se ceră aunmitu preparatele prevestite cu iscălitura și marca O de apărare a lui A. MOLL.

■ Deposite în BrașovQ : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victoru Roth, Fr. Kellemen și
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutscli & Tartler, Fritz
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Sosirea si plecam imurilor!! în Brașovu.
Sosirea trenuriloru în Brașovu: 

I. Dela Pesta la Brașovu;
Trenulîi de persona: 8 ore dimineța.
Trenulfi accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenulii mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română: 5 dre 07 m. diminâța.

2. Dela București la Brașovu:
Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am. 
Xrenulă mixtă: 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 miuute sdra.
Tr. expr. RomânO : 10 6re 19 ra. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovă.
Trenulă mixtă: 7 ore 36 min. dimineța.
Treuulă mixtă: 1 dră 44 min. după am’ 
Trenulă mixtă : 0 dre 00 min. sera.

Dela Brașovă la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persdne: 3 dre 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin. 
Trenulă mixtă : 4 dre 50 min. dimin.

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suîî'Su 3) se adresa sw^serâse, 
adsrsănâstraftBBns. Sn cas&slu

Plecarea trenuriloru din Braș.
I, Dela Brașovă la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. dimindța..
Trenulă accel. .• 2 dre 45 min. după am. 
Trenulă de persdne: 7 dre 43 min. sera.- 
Tr. expr. Român : 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la București:
Trenulă accel.: 4 dre 59 minute dimin.. 
Trenulă mixtă: 11 dre înainte de amec)l«. 
Trenulă accel.: 2 <5re 19 min. după am».
Tr. expr. Română : 5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:
Trenulă mixtă: 8 dre 35 min. dimindța.. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenulă mixtă: 0 dre 00 rniu. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovă. 
Trenulă mixtă: 8 dre 19 min. dimin.
Trenulă de persove: 1 oră 51 m. d. amr 
Trenulă mixtă : 7 dre 20 min. sera.

blicârii unui anuncâaa mai muUir 
de ©da4ă se face scâdemeiîtii, 
cape cresce cu cââu jiufeSicarea 
se face mai de muUe>ori.

Admin istrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.

cail.fer.uDg.de

