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1895.

Ce facem?
IV.

Decă cei ce au luat din mânile 
comitetului întemnițat frânele con- 
ducerei partidului nostru național 
n’au făcut și n’au lucrat de șese luni 
nimic pentru salvarea organisației 
lui, așa de mult amenințată, ce au 
făcut și ce au lucrat pe alte terene ?

Ce au făcut după întemnițarea 
brutală a comitetului și în fața pri
gonirilor și întemnițărilor, cari au 
urmat lanț în urma acâsta, având de 
scop a lăți terâre și descuragiare în 
popor?

Au tăcut, au lansat în public 
idei de o apropiată grațiare, și s’au 
mărginit de a înregistra actele de 
violență cu comentări mai scurte 
ori mai lungi în organul, care die®; 
că 5singur“ se bucură de încre
derea lor.

Scurt timp după al treilea or
din al lui Hieronymi, îndreptat în 
contra partidului nostru național, a 
apărut ordinul, prin care actualul 
ministru de interne Perczel a căutat 
se-șl câștige lauri „patriotici11, in
sultând memoria lui Iancu, a acestei 
figuri mărețe din istoria nâstră dela 
1848, în afacerea colectelor pentru 
monumentul lui. Ce au întreprins ei 
față cu acesta insultă?

Au tăcut și tac.
Este înscris în programul nos

tru, ca se continuăm lupta legală în 
municipii și s’a ivit tocmai în tim
pul din urmă necesitatea de a face 
se s’audă glasul protestător al Ro
mânilor. Ce au făcut ei în municipii ?

Am vecjut și ne-am putut lu
mina despre acâsta din modul și 
chipul, cum au fost representate in
teresele luptei nâstre în congregația 
ultimă din Sibiiu, despre care or
ganul „acreditat41 nici măcar .notiță 
nu a aflat cu cale să ia, ignorând 
și ceea < e s’a petrecut în alte municipii 
în interesul nostru național.

Uneltirile în contra esistenței 
partidei naționale române au răsbit 
pănă și în Sinâdele nâstre, unde la 
porunca guvernului s’au enunciat 
teoriile cele mai oribile cu tendința 
de a opri preoțimea nâstră deJa ac
tivitatea politică și a-o împiedeca 
ast-fel în esercitarea drepturilor ei 
cetățenesc!.

Ce au făcut și au întreprins cei 
dela conducere înaintea Sinodului ar- 
chidiecesan din Sibiiu și după ținerea 
lui pentru a paralisa pierderea celor 
mai buni luptători ai noștri? Cred 
ei, că cu câțl-va articuli de c|iar ces- 
tiunea este resolvată și că în viitor 
n’avem a ne mai teme de nimic?

Dâr vor 4i°e> că în situația 
anormală creată partidului nostru în 
urma procesului Memorandului au 
fost avisațl de-ocamdată numai la 
acțiunea cțiarîsticâ.

Ei bine, care este acțiunea, ce 
au desvoltat’o ei de aprdpe un an 
încoce pe terenul acesta ?

Cum și în ce mod au căutat ei 
se între în contact cu d’arele poli
tice, cari țin la programul național, 
și se inițieze o acțiune puternică și 
concentrică diaristică în interesul 
susținerii solidarității și a moralului 
partidei?

Răspunsul ni-1 dă diarul, care 
4ice despre sine, că „are fericirea 
de a fi singurul organ de deplină în
credere a comitetului întemnițat și 
a omenilor, cari obosesc a4l pentru 
ducerea mai departe a lucrării lui“.

Ei bine, dâcă și-au concentrat 
tâtă încrederea numai asupra unui 
singur 4iar, dându-i un caracter ofi
cios, cum au lucrat cel puțin prin 
acest diar pentru scopul indicat de 
interesele solidarității partidului ? 
Cum au lucrat în tote celelalte direc
țiuni indicate de marile principii ale 
programului nostru național?

Am vedut și vedem cum.
Am vedut, cum diarub care se 

dice a fi al comitetului, în loc se 

caute a împăca divergențele de ve
deri, ce s’au ivit ici colo în sînul 
partidului, seu se le combată în mod 
leal și cinstit, a făcut chiar contra
rul, căutând a învrăjbi și desbina 
printr’un sistem de clevetiri și sus- 
piționărl pănă acuma ne mai pome
nit la Românii din Ardeal.

Am vedut cum fără de nici un 
temei, fără deniei o motivare justă a 
fost atacat de el chiar și organul 
nostru în modul cel mai revoltător.

Am vedut cum în tendința acâsta 
de a combate cu ori-ce preț cele
lalte diare spre a face astfel se esă 
infalibilă opiniunea singurului organ 
acreditat, acest organ a mers păna 
acolo, încât a declarat că bine i s’a 
întâmplat unui confrate al nostru, că 
a fost condamnat la doi ani închi- 
sore de stat, căci prin acâsta se va 
mai tredi la cap.

Și organul, care a avut stupenda 
îndrăsnelă de-a afirma așa ceva în fața 
publicului despre un d^ist român, 
condamnat intr’un proces politic pen
tru apărarea comitetului și a causei 
ce-o representă, de cătră dușmanii 
causei nostre, se numesce organul 
comitetului și al omenilor lui de 
încredere!

Și aceștia au tăcut și tac în fața 
unei astfel de acțiuni diaristice.

Nu cumva cred ei, că acâsta 
acțiune pote fi chiar foiositore causei 
și intereselor nâstre de organisare și 
de consolidare interiâră?

Ori dâră organul „acreditat11 
este așa de iufalibil, încât nici cei 
ce i-au reservatlui singur încrederea 
nu pot schimba nimic din părerile 
lui, fiă cât de absurde și revoltătâre?

Așa se vede a fi. Acâsta o do- 
vedesce cel puțin cașul de nedisci- 
plină întâmplat față cu președintele 
comitetului întemnițat, care cerând 
o rectificare dela organul „acredi
tat11, a primit ca răspuns o ame
nințare.

Cum stăm dâr cu acțiunea dia
ristică, când ea, precum vedem, n’a 
ternă nici de comitet și de hm enii 
lui de încredere, ci de alți factori, 
cari nu se conduc numai de ideile 
acestora?

Aici dăm de isvorul simptâ- 
melor îngrijitâre, pe cari publicul 
român a început a le observa, dâr 
încă nu le înțelege.

Procesul domnișorelor române 
din Sibiiu a întrat într’un nou stadiu și 
mai încurcat. Aflăm, că judecătoria a ho- 
tărît, ca acest proces să fiă abandonat de 
ea și transpusă tâtă causa poliției orășe- 
nescl. Apărătorul d-șârelor, d-1 Dr. Amos 
Ftâncu, a înaintat recurs în contra acestei 
decisiunl judeoătorescl nr. 994 ex 1895 
„felhagyâsi es ăttâteli hatârozat11, prin care 
se recunosce, că lipsesce substratul §-lui 
36 al legii penale, dâr se susține, oă ob- 
vine substratul transgresiunii sâu contra- 
vențiunei din ordonanța lui Tisza nr. 26,559 
din 1874, reînoită în 1885 sub nr. 62,693, 
și de aceea se predă causa poliției spre 
pertractare.

Apărătorul în recursul său a accen
tuat cu deosebire, că acolo unde legea (§ 36 
cod. pen.) dispune, în care condițiunl sunt 
oprite „culorile străine11, nu mai pote dis
pune ministrul. Vede prin urmare aici un 
conflict de competență, dedre-ce poliția a tri
mis odată causa domnișorelor la judecă
toria, dicend, că ea nu este competentă de 
a o decide, âr acuma se declară necompe
tentă judecătoria. Prin urmare în fața aces
tui conflict de competență trebue să de
cidă ministeriul întreg.

CRONICA POLITICĂ.
— 3 (15, Mai.

Din Viena se anunță lucruri de mare 
importanță pentru desfășurarea grupărilor 
de partid din Austria și mai' ales pentru 
viitorul partidei liberale austriace. Primarii 
orașului și-au dat dimisia din post, moti- 
vându-o cu posițiunea sguduită, în care a 
ajuns partida liberală, care aoum nu-i mai
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G e î din urmă.
Din „Schițe varșoviane^.

Domnul Jagielski!
Părul capului său era alb ca zăpada, 

fața plină de crețe, der ochiul său limpede, 
surisul liniștit, ținuta sa nobilă. Numai 
arare-orî se putea vedâ sămnul amărăciu- 
nei pe buzele sale. Nu pentru-cf n’"” fi 
avut causă să fiă cuprins de amărăciune, 
der el 0 ascundea înaintea omenilor.

Cu tote că sortea l’a persecutat cu 
viscolele sale nemilose, totu-șl nu l’a putut 
înfrânge. Odinidră era mare domn între 
domul și mare prietin între prietini. Acum 
însă îl copleși bătrâneța cu ruinile dorinței 
după anii tinereței și cu desamăgirl. Totu-șl 
în ochii săi flăcăra încă focul vieții, și acum 
purta sus capul falnic, și de căte-ori îi 
sburau cugetele la timpurile trecute, îșl 
adia barba alba, clătina din cap și, ca și 
când ar fi voit să se împace cu sine însu-șl, 
șoptea: „Așa, și nu altfel trebuia să se în
tâmple11. Ou ani înainte, în timpul tmereței 
și a florei, era în tot locul adese-ori ospe, 
bucuros invitat și bine văcjut, — însă anii 

trecură și d-1 Jagielski pe încetul fu dat 
uitărei. Ca și când s’ar fi depărtat din 
lume...

O stare bolnăviciosă, care nu-1 mai 
părăsia, îl depărta și mai mult de omenime. 
Vegeta în singurătate, fără soțiă, fără co
piii, fără societate. O di tăcută urma după 
cealaltă, fiă-care posomorită. Peste di și de 
cătră săra ședea la ferestra micei sale odăi, 
și, cufundat în gânduri și reamintiri de în
tâmplări trecute, trăgând din lulâua sa 
lungă, privea melancolic la rîul Vistula, ce 
ourgea lin.

Nici odată nu învita la sine vr’un 
prietin și nimeni nu-i conturba liniștea. 
El însu-șl nu mergea nicăirl. Boia sa îl si
lea să vegeteze astfel.

Numai odată în an, tot-dâuna la 31 
Martie, se schimba tăcerea de morte din 
singurătatea d-lui Jagielski, și se întâmplau 
lucruri de necrezut.

Ca și după un somn lung totul se 
treejia, d-1 Jagielski înviea și membrele sale 
ologite căpătau viâță și întinereau.

Sala cea mare, care de altcum în de
cursul întregului an era pustiă și posomo
rită, acum strălucea într’o lumină paclnică, 
candelabrele se provedeau cu lumini nouă, 

mesele se acopereau cu tăcâmurl de argint 
și în căminele antice bobotea âră-șl un foc 
roș. Și ușile erau larg desohise, pentru de-a 
lăsa ospeții să între!

Pe cine bineventa d-1 Jagielski în 
acea ci1'. ?

Bătrâni de sema lui! Restul camera
lilor, cari în noptea întunecată de Noembre 
luptară la porta castelului Wawel. Atunci 
fuseseră o cetă frumbsă de luptători tineri 
și sătoșl de gloriă. Cu timpul însă scădu 
numărul lor la o mână de bărbați. Unii 
căcjurâ în luptă, alții muriră, și numai cea 
mai mică parte, în frunte cu d-1 Jagielski, 
ajunse versta bătrânețelor adânci.

In amintirea acelei (file fatale ei se 
întruneau acuma ia cel mai bogat dintre 
camaradl, la d-1 Jagielski. Veniau toți, 
chiar și cei dela țâră. Astfel sărbau ei, 
grăbind pe jos și pe trăsuri, în mod tăcut 
și demn, aniversarea legăturei lor de luptă 
memorabilă. Sărbau și onorau mai cu sâmă 
amintirea acelora dintre camersdl, cari nu 
mai petreceau între dânșii. Der unul după 
altul mergee, și grupa se tot micșora. 
Pentru aceea, înainte de a-se despărți os
peții, se scula tot-dâuna cel mai bătrân și 
cu păharul în mână cficea: „In sănătatea 

tuturora, fraților, ca în anul viitor să nu 
lipsâscă niol unul dintre noi!“

Sunau păhărele și mâni tremurânde le 
duceau la gură:

— „In sănătatea tuturora!11
— „Koehajmy sie!“
Durere, însă, aprope la fiă-care întru

nire totu-șl lipsea unul său altul dintre 
soți, care încă în anul trecut petrecuse ve
sel la aceașl masă cu ei.

Și astfel se întâmpla după ani, că la 
o <ji de 31 Marte, dintre toți, apărură 
numai doi — numai doi! D-1 Jagielski 
bineventa la pragul ușei siDgur numai pe 
d-1 Simanovicl. Cu lacrimi în ochi saluta 
gazda casei pe singurul ospe, îi strînse 
mâna, privi cu durere împrejur și-1 întreba: 
„Unde sunt cei-lalțl frați ?“

— „Ceilalți?" suspină Simanovicl. 
„Morminte vercjl îi acopăr pe toți!“

Amândoi plecară capetele triste. Apoi 
se așetjară la masă și râmaseră împreună 
pănă târejiu noptea.

Cu tote că fiă-care dintre ei doi în
cerca de-a întrece pe celălalt în veseliă, 
uotu-șl conversarea potignia la fiă-care mo
ment, și făr’ de voiă erau apăsați de gân
duri triste și negre. 
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pote sprijini. Foile, oe am primit ac)I spun, 
că primarul Griibl și-a anunțat dimisja în 
conferența de Luni a partidei liberale. Mer
gând apoi în parlament, a anunțat despre 
aoâsta și ministrului de interne, marchisul 
Baquehim, pe care l’a surprins forte mult, 
îndată ministrul de interne, ministrul-pre- 
ședinte și cel de finanțe au început să des- 
fătuâscă pe Griibl dela pasul acesta, însă 
tâte stăruințele lor au fost zadarnice. In 
conferența partidei liberale de alaltăieri 
Griibl a declarat, că nu vede nici un pros
pect favorabil pentru partidă de a mai esista 
pe viitor, și de aceea, ține la dimisia sa. 
Părerile lui Griibl li-a împărtășit și vioe- 
primarul Richter, care încă șl-a anunțat 
dimisia. Tot acâsta va face-o și al doilea 
vice-primar Matzenauer. In urma aoâsta e 
forte posibil, că căpetenia antisemiților din 
Viena, Dr. Lueger, să fiă ales primar al 
Vienei. O telegramă din Viena cu data de 
ieri spune, că Lueger a și fost ales vice- 
primar.

*
Fruncisc Kossuth s’a dus cjilele trecute 

la Salonta-mare, ca să vorbâscă alegători
lor partidei kossuthiste, cari l’au fost in
vitat să mârgă în mijlocul lor. In vorbirea 
oe a ținut’o de pe terasa bisericei, el a 
făcut amintire despre desbinarea ivită în 
partida independentă, ceea ce era aprppe 
să-i zădărnioâscă mergerea lui în Salonta. 
S’a lăsat apoi în vorbe late și umflate, in
dicând între altele formarea unei noue 
partide unguresc!. Etă cum se esprimă el, 
vorbind despre desbinarea în două a par
tidei: „Eu m’am alăturat la partea,, care 
șl-a ales de președinte pe Justh Gyula, și 
ca deputat încă mă țin de acâstă parte. 
Văd însă, că desbinarea acesta este gro
zav de păgubitore pentru victoria princi
piilor independente și se întâmplă multe 
incidente, cari deștâptă în mine îndoiâla, 
dâcă nu voi& fi silit să pun la o parte 
modestia, și decă astfel nu se pote, atunci 
să oontribuesc cu activitatea mea modestă 
la formarea unei mare partide unitare, se 
ridic stegul, în jurul căruia se vor grupa 
pote mai bine aderenții sinceri ai ideilor. 
Stâgul acesta n’ar ave alt trecut, decât o 
memorie mare, legată de-un nume mare. 
Insă n’a sosit încă timpul, âr dâcă totuși 
indic acesta, este, pentru-că împrejurările, 
ce-au precedat venirea mea aici și despre 
cari n’am de gând să vă dau lămuriri mai 
estinse, au dovedit, că frecările personale 
au ascuțit contrarietățile în grad așa de 
mare, încât ele pot avâ influențe păgubi- 
tore asupra unei acțiuni energice a parti
dei? La sfîrșitul discursului său Francisc 
Kossuth, amintind cuvintele regelui Hen- 
ric IV, care a cli8 cavalerilor săi : „Priviți 
la pana mea albă și urmațl-mă“ — esolamâ: 
„Eu pot cjice poporului maghiar, care vine 
înaintea mea cu inimă plină de iubire și 
însuflețire: „Priviți încătrău merg și ur-

Când d-1 Simanovici se găti târziu 
noptea de plecare, amândoi bătrânii stătură 
locului la prag.

Se uitară serioși unul în fața altuia.
— _Cum va fi în anul viitor ?“ sus- 

pinâ d-1 Jagielski, strîngând mâna a- 
mi oului.

Simanovici, făr’ de-a răspunde, pleca 
capul pe piept.

_ „Ore ne vom mai vedâ odată....?“
— „Și dâoă nu...?“
_ Atunci nu mai rămâne decât unul 

singuru.
— „Numai unul singur 1 Cel din urmă? 

repetară amândoi cu durere.
Și în ochii bătrânilor luciră lacrimi 

fierbinți. Nu mai 4iseră nicI un cuvent, se 
înbrățișară tăcând, și-și strînseră cu căl
dură mâna.

După câte-va momente se despărțiră. 
D-1 Simanovici coborî cu greu și încet pe 
scară. Jagielski îl însoți păn’ la portă.

Gâte-va luni mai târejiu se lăți faima, 
ca Simanovici, unul dintre cei din urmă 
căpitani ai armatei polone, a trecut la 
odihnă eternă. — —

(Va urma). 

mațl-me* — „Magyarârszdg1* 4i°e) vor" 
birea din Salonta a lui Kossuth a produs 
mare consternare în fracțiunea-Ebtvos și 
vrâu să tragă la răspundere pe Franoiso 
Kossuth.

*
Din Tokio se anunță, că alaltăerl s’a 

publicat acolo convenția de pace între China 
și Japonia. Tot-odată s’a publicat și un 
rescript împărătesc, în care împăratul Ja 
poniei, urmând sfatul amical al Rusiei, 
Germaniei și Franciei,. și având în vedere 
susținerea păeei, ordonă guvernului său să 
încheiă cu China o învoială definitivă, în 
care să fiă regulată cestiunea redărei pe
ninsulei Liao-Tung. — Lui „Pol. Corr.“ 
i-se depeșeză, că flota rusâscă, germană și 
francesă va rămână pănă atunci pe apele 
ost asiatice, pănă când grosul armatei ja
poneze va deșerta punctele cucerite de pe 
pământul chinezesc. Acesta însă va depinde 
în tot cașul dela asigurarea, ce va fi China 
în stare să ofere pentru plătirea despăgu- 
birei de resbel.

Atitudine demnă.
In „Budapesti Ilirlapu dela 14 

Mai cetim următorele:
„Metropolia valahă din Blașiu, puțin 

după-ce o parte a agitatorilor valahi au 
ajuns în temniță, a surprins administrația 
comitatului Turda Arieș cu aceea, oă într’o 
afacere școlară i-a trimis o scrisore în 
limba valahă. Comisiunea administrativă a 
retrimis Mitropoliei din Blașiu actul, însă 
Mitropolia și a doua oră a scris in limba 
valahă comisiunei administrative. Când co
mitatul a retrimis și acest al doilea act, 
în speranța,, că procederea lui va ave re- 
sultat, a pus tot-odată pe dosul paginei 
actului și o instrucțiă ținută în termeni 
cuviincioși(? ?) despre drepturile limbei sta
tului. Acum a sosit și a treia oră rescrip- 
tul Mitropoliei la comisiunea administra
tivă, însă tot in limba valahă. Mitropolia 
scrie, că, după părerea ei, este îndreptățită 
a scrie în limba valahă cătră comitatul 
Turda-Arieș, unde, după credința sa, chiar 
și procesele verbale trebue se se ia in limba 
valahă. In scriptul ei Mitropolia dă espre- 
siune mirărei sale, că comitatul Turda- 
Arieș portă protocâlele în limba maghiară, 
pe când ea credea, că limba protocolară 
în acest comitat este cea valahă. Comi
siunea administrativă a cetit cu indigna- 
țiune acest ultim rescript și a hotărît, că 
și de astă-dată îl va trimite neresolvat, 
respingând în ton energie naiva isbucnire 
a Mitropoliei1.

Ei bine, domnii din fruntea ad
ministrației comitatului Turda-Arieș 
se-și însemne bine acestă lecția me
ritată, ce, după „Budapesti Hirlap11, 
li-a dat’o Mitrepolia din Blașiu. Ati
tudinea Mitropoliei în aedstă afacere 
a fost cât se pbte de românescă și 
demnă și orl-ce Român nu pbte 
decât se se bucure de energia și 
consciența cu care Consistorul din 
Blașiu a aperat un drept sfânt al 
bisericei, dreptul de limbă. Etă un 
esemplu vrednic de urmat!

3 (15) Maiu.

3 (15) Main. Aniversarea memorabilei 
cjile de 3 (15) Maiu a fost serbată și în 
anul acesta de Românii brașoveni, oarl s’au 
întrunit în număr forte mare în sala Casei 
de tir de sub Tâmpa. Au fost representate 
tote păturile sooietății nostre de un public 
frumos, bărbați și dame. Intre onorațiorl 
a fost de față spre bucuria tuturor și ve
teranul luptător din anii de redeșteptare 
națională d-1 Axente Severn. Serbarea s’a 
deschis cu „Deștâptă-te Române“, pe care 
l’au cântat toți asistenții stând în piciore. 
Prin câte-va vorbiri scurte și bine simțite 
s’a arătat însemnătatea serbării, și s’a dat 
espresiune dorinței, ca în munca și stăru
ințele nostre pentru binele neamului să fim 
tot-dâuna la înălțimea admoniării poetului: 
uniți în cugete și simțiri. Corul sodalilor ro
mani a alternat eu orchestra în esecutarea 

de cântece naționale române. Petrecerea 
frumosă și însuflețită a deours în cea mai 
esemplară ordine și armoniă și a durat pănă 
după miedul nopții.

— o —
Universitarii români din Budapesta, 

după cum anunță „Pest. Ll.“, au fost de
nunțați locțiitorului de primar din Buda
pesta, Carol Gerloozy, că ar țină noptea 
conventicule secrete în localitatea reuniune! 
lor, cu cari ocasiunl s’ar țină vorbiri agi
tatorice etc. In urma acâsta primarul tri
mise pe secretarul său Amtmann și pe un 
tălmaciu la localitatea reuniunei, ca să esa- 
mineze protocâlele ședințelor, precum și 
alte sorisorl, dâr raportul acestora asupra 
resultatului perchisiției a fost cu totul li
niștitor.

—o—
Ciangiîii din Săcele la esposiția mi

lenară. Foile unguresol publică cu bucuriă 
soirea, că la inițiativa fișpanului comita
tului Brașov, s’au luat măsuri, ca și Ciau- 
găii din Săcele să fiă representațl la es
posiția milenară. In fruntea mișcărei stă 
soția notarului Sipos Jânos, din Baclfalău. 
Se va construi o casă ciangăâscă și se pro- 
iecteză a se face o nuntă originală, la care 
să ia parte cel puțin 200 de Ciangăi din 
Săcele îmbrăcațl în portul lor țărănesc. O 
părechiă tinără se va cununa cu acâstă 
ocasiune și-și va serba tot-odată și nunta. 
Vecjl bine, acestea vor costa cheltuell mari, 
pentru a cărora acoperire, după cum co
munică foile ungurescl, s’au luat în vedere 
și cele 2°/0 de dare, stârse, în decurs de 
doi ani, de pe spinarea locuitorilor din ora
șul și comitatul Brașovului pentru scopurile 
exposițiunei.

— o—
Faimosul Geza Kostenszky, secreta

rul „Kulturegylet“-ului din Ungaria nor
dică, a răposat în 12 Mai în etate de 30 
de ani. Kostenszky era de- nascere slovac, 
trecând' însă în tabăra șoviniștilor și ma- 
ghiarisându-se, s’a făcut — ca ori care re
negat — cel mai neîmpăcat dușman al Slo
vacilor. El a scris faimosa broșură „Acot- 
zeti politika a Fdlviddken^, în care predica 
stîrpirea naționalităților cu fier și foc.

—o —
Mu-lțămită. Neputând noi să-mulțumim 

separat, ne luăm voiă pe acâstă cale a es- 
prima cea mai profundă mulțămită tuturor 
acelora, cari au binevoit a-șl manifesta con- 
dolența, precum și acelora, cari au parti
cipat la îmormântarea scumpei nostre de
functe soții, respective fiice Latura Veturia 
Istrate n. Mureșian, întâmplată în Năsăud 
la 6 Mai 1895. — Clemente Istrate, cancelist 
judecătoresc ; Petru Mureșian Șireganul, pro
prietar.

— o —
Musica militară a regimentului Nr. 

50 va da Duminecă, în 29 1. c., un mare 
concert în sala de concerte din loc. Pentru 
mâncări și beuturl bune este îngrijit. în
ceputul la 8 âre sâra. Intrarea de persână 
30 cr.

Procesul Turdenilor.
CIbș, 14 Mai 1895.

(Raport special al „Gaz. Trans.11)1
Astăcjl s'a pertractat a doua âră în Re

dută procesul pentru „aderență“ a celor 
16 Turdenl.

Pertractarea se deschide abia la 11 
ore a. m. sub presidiul lui Br. Szenfke- 
reszty; acusator public: Sămi Lâszlo, o firmă 
nouă de procuror. Aousații sunt toți de 
față, pe lângă cari e c’tat acum de martor 
și Eugen Pătăcean rigorosant în drept. 
Turdenii au ca apărător pe d-1 Dr. G. Po
pescu, âr pe „răsponsabilul pentru redacțiă“ 
Balteș îl apără un colaborator dela cjiarul 
„Tribuna“ din Sibiiu, I. Russu-Șirianu.

Curtea juraților e compusă din: Dunky, 
Korbuly, Dr. Bern at, Dr. Gyalui, Gergely, 
Herczegh, Pollâk, Damo, Demjân, Dr. Bog- 
dân, Hanko, Dr. Rudas, ordinari, âr. Al. 
Pop, Hindy, Hirschfeld, Csiszâr suplențl. 
De astă-dată nici procurorul, nici aousații 
nu s’au folosit de dreptul de recusare.

După împlinirea formalităților, se ce- 

tesce actul de acusă, adresa de aderență în 
traducere maghiară, apoi

Presidentul, pentru orientarea juraților 
spune, că tot în acâstă causă s’a ținut deja 
o pertractare finală, care a avut resultat 
favorabil pentru acusațl, însă Curia dând 
loc recursului procuraturei a dispus nouă 
pertractare, pentru care tribunalul a fixat 
cjiua de astădi.

Acusatul Gel- Gelan voiesce să vor- 
bâscă „ou privire la persona sa“, însă cuvânt 
nu i-se dă.

Presidentul anunță, că lnându-se na
ționalul fiesce-cărui acusat, nu ține de lipsă 
a repeți acâsta, de nu cumva ar avâ cine
va dintre acusațl ceva observare ou pri
vire la esactitatea naționalului său luat la 
pertractarea trecută; la acâsta

Acuș. I. Cădariu observă, oă în res- 
timpul dela pertractarea trecută i-s’a mai 
sporit din darul Domnului numărul copiilor 
cu un băiat. (Ilaritate; voci în public: 
felicitările nâstre 1)

Urmâză interogatorul. Presidentul îl 
înoepe cu acusatul Simeon Poruț învățător, 
apoi Iuliu Petricaș învățător, Ion Gaia eco
nom, Nicolae Rusu proprietar, Romul Ra- 
monțan preot, Simeon Nicdră învățător, 
George Tătar învățător, loan Cădar pro
prietar, Const. Florian înv., Valeriu Mol
dovan stud, jur., Ion Giurgiu -înv., Stefan 
Mariș cleric, Vasile Mureșian cleric, Iuliu 
Gel-Gelan practicant la ofic. telegr., Teodor 
Trimbițaș învățător, și în fine urmâză fa- 
siunea responsabilului pentru redacția „Tri
bunei “ d-1 Andrei Balteș.

Toți acusaț’i au răspuns precis, franc 
și resolut la tote întrebările presidentului, 
și pănă la suspendarea pertractărei (la 1 
oră p. m. pănă la 3 ore) atât jurații, oât 
și procurorul se portă destul de cinstit și 
cu bună cuviință; nici un incident mai ve
hement pănă acum nu s’a ivit.

(După pausă).
Pertractarea se redeschide la 3 6re și 

8 min.
Presidentul mai pune câte-va întrebări 

lui R. Romonțan, Gel-Gelan, Nic. Rusu, G. 
Tătar, și Val. Moldovan.

Public în sală a fost mult, mai ales 
după prânej, când s’au ținut vorbirile de 
acusă și de apărare. Români au fost în 
genere puțini, tinerimea însă, ca tot-dâuna, 
și acum bine representată; partea mai mare 
a publicului au fost străini și mulțime de 
„patrioț? perciunați.

După ascultarea lui Balteș interoga- 
toriele s’au finit. Se cetesc apoi unele acte 
privitore la starea materială, purtarea mo
rală etc. a acusaților.

Apărăt. Dr. Popescu, înainte de a trece 
tribunalul la alte cestiunl, cere a se con
stata,' că publicarea a doua a adresei nu e 
alt-ceva deoât excessus mandati.

Tribunalul enunciâ, că asupra acestui 
lucru Curia deja a hotărît.

După aceste îșl recitâză procurorul, de 
pe scripta de dinaintea lui, infecțiile și min
ciunile.

Vorbiri de apărare au ținut Ioan Că
dar, Simeon Nicdră, teologul din Blaș 
Stefan Mariș, vorbire forte frumosă și în
suflețită.

Dr. G. Popescu vorbesce apoi, cu o 
elocuență și logioă admirabilă, răsturnând 
tâte ce a 4’s procurorul. Vorbirea d-lui 
Popesou a produs mare efect și la jurați.

Apăr. I. Rusu: Onorat tribunal.
Presid.: Kârem magyarul beszâlni! 

(Mă reg vorbesce unguresee).
I. Rusu: nu sciu unguresee! Conform 

dreptului nostru usitat, în tot dâuna am 
putut vorbi românesoe, și decă d-1 presi
dent nu-mi concede, voi fi silit să-mi depun 
mandatul de apărător,...

Presidentul: ’Ți detrag cuvântul!
Clientul lui Rusu, Balteș, declară, că 

e silit să renunțe la orl-ce apărare, decă 
apărătorului i-s’a luat dreptul de a vorbi.

După acest inoident neplăcut am 
avut și momente de distracția. Acusatul 
Gel-Gelan anume, — practicant la ofic. te
legr. — începu a-se apăra unguresee. Totă 
apărarea i-a stat din rugărl de iertare 4i- 
când, ca să-l ierte d-nii jurați; der de altă 
parte, deoă’l vor judeca la Seghedin ori la 
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Vaț, el totuși, fiă convinși, că tot bun pa
triot va rămâne.

După-ce procurorul mai replică câte-va 
cuvinte fără înțeles, îi răspunse din nou pe 
scurt Dr. Popescu.

După aceste presidentuL resumând ar
gumentele acusei și ale apărărei, predă 
actele juraților, cari la drele 5 și 3/4 30 re" 
trag spre a aduce verdictul.

La 3/4 7 ore sera juriul enunță
verdiotul, în urma căruia Juliu Gel-Gelan 
a fost achitat, er J. Petricaș, loan Gaia, 
Nicolau Rusu, R. Romonțan, Simeon Nicoră, 
Sim. Porui, S. Mariș, Vaier Moldovan, 
George Tătar, Ioan Giurgiu, Ioan Cădar, 
Vasile Mureșan, Const. Florian, unanim 
au, fost declarați de vinovați. A. Balteș ase
menea unanim declarat de vinovat.

Teleirama particulară a „(iaz. ITaus."
Sentința.

Clușiu, 3 (15) Mai. S. Nicoră e 
condamnat la 100 fl.; S. Puruțiu, I. 
Gaia, I. Giurgiu, St. Mariș și Iul. Pe
tricaș la câte 50 fl.; I. Cădar, V. Mu- 
reșian. N. Rusu, R. Romonțan, G. Ta
tar, C. Florian, Val. Moldovan, T. Trîm- 
bițaș la câte 25 fl,; Andreiu Balteșiu 
la doue lum închisore. Toți împreună 
mai au de-a suporta spesele de pro
ces în sumă de 232 fl.

Acusații insinuară nulitate. Li- 
s’a cerut tot-odată o cauțiune de 
300 fl.

Gestiuni școlare.■
Răspuns la reflecsinnile d-lui I. Vancu din 

nr. 90 al „Dreptății".
In numărul 90 al „Dreptății1*, d-1 

Vancu se ocupă într’un apel cătră colegii 
săi cu „Observațiunile“ mele, făcute în „Ga
zeta Transilvaniei1* asupra opului d-sale în
titulat „Conspect..... “

După cetirea „Refiecsiunilor“, acestea 
nu numai că îmi susțin afirmațiunile făcute, 
ci mă întăresc mai tare în credința și în 
părerile esprimate în „ObservațiunI1*, de- 
drece d-1 Vancu se bate ca pescele în apă 
a documenta contrarul, der acesta nu-i suc
cede nici de cât.

înainte de tote cjice în „Reflecsiunl“, 
că eu voesc a afla nod în papură. Conspec
tul d-sale însă nu se pote asemăna nici cât 
cu papura, ci ou trestia de bambus, care 
constă mai numai din noduri. Tot couspec- 
tul este un șir colosal de noduri, despre 
cari ași pute scrie o carte întrăgă, dăr din
tre aoelea am ales numai 3—4, în cari să 
reoglindeză destul de curat tot conspectul.

ț)ioe mai departe:..... „Este un studiu
întreg a argumenta procedura după conspectul 
meu pentru a ajunge la scopul dorit'1. Prin 
cuvintele acestea, fără a vrâ, recundsoe 
cele dise de mine în observațiunl, adecă, 
că după conspectul acesta, singur d-1 Vanou 
se pote orienta și lucra, de-orece „argu
mentele de procedură11 nu ni-le spune, le ține 
în secret. (De sigur, ca să nu-1 putem în
trece cu resultatele). Cu atât mai vârtos 
am ave lipsă de ele, pentru-că așa sunt de 
multe, de „fac un studiu întreg11. Așa-d^ră 
aruncă în manile dascălilor o gâcitore. un 
nod de Gordias. Nu gâcițl, dăcă vrățl să scițl /

Insu-șl d-1 Vancu declară nefolosința 
Conspectului, când (flC0i că: „numai cu cu- 
noscerca argumentelor ajungem scopul dorit'1. 
Der fiind-că argumentele noi nu le cunos- 
cem, urmeză, că cu conspectul scop nu putem 
ajunge. Tot acestea le-am <jis și eu, d-le 
Vancu!

Deoă ai vădut d-ta, că faci un lucru, 
pe care, ca să-l putem folosi, ni-e de lipsă 
cunoscerea argumentelor, pentru ce nu le-ai 
scos la lumină și pe acelea, ca să ne dai 
așa dicând o îndrumare la manuarea lui? 
Cum putem noi, cetitorii să gâcim aceea, 
ce ai cugetat, ce ai voit d-ta? De-altmin- 
trelea, dăcă d-ta ai dat publicului o ase
menea carte, despre care ai fost sigur, că 
nu o va pricepe, atunci nu ești scriitor, 
oăcl o regulă fundamentală a stilisticei 
<jice, că „sorierea așa să fiă, ca cetitorul 
să pricepă iute, ușor și ourat aceea, ce a 
voit scriitorul a dice1*.

După g esclamațiune a mea dice: „cu 

asemenea 6menl nu pot și nu vrâu să stau 
la vorbă11. In aceste câteva vorbe, d-1 meu, 
vorbesce numai îngâmfarea, trufia vătă
mată ; răcnesce leul săgjetat. Ți-ai format 
prin edarea Conspectului un munte, — dâr 
de hârtiă — în al cărui vârf ai stat d-ta; 
acum vădând, că ți-s’a asaltat și se dărîmă 
forte ușor, te superi amar.

Cele scrise de mine în observațiunl le 
timbrâză de: „minciuni grosolane11. Ori cine 
se pote convinge, că tot oe am scris eu, 
am estras din Conspectul d-lui Vanou. Dâoă 
acelea sunt minoinose: d-l Vancu le a min
țit. Ergo : cine-i mincinosul ? Acela, care 
făuresoe minciuna, său acela, oare cetin- 
du-o său aucjindu-o, o repetăză? — Etă 
dără, că d-1 Vanou singur recunosce, că 
minte, singur îșl află lucrurile de min
cinose.

Se încercă d-1 Vancu a-ml nimici afir- 
mațiunea mea; „începe propunerea unui 
lucru în cl. II, îl continuă în cl. III, și-l is- 
prăvesoe în cl. IVU. Scrie, scrie, și tot 
acolo rămâne, unde e. Cităză esemple, prin 
cari și mai bine ilustrăză afirmațiunea mea. 
Nu e ore tocmai așa, oum die eu, când 
în cl. III prelege în săptămâna 14 des
pre: isvor, păreu, rîu, vale, lac, ăr numele 
acestora și arătarea pe mapă le învață cl. IV 
tot atunci. Ol. III scie, ce e isvorul, pă- 
răul.,.. cl. IV nu; cl. IV soie numele ace
lora și a-le arăta pe mapă, cl. III nu. In 
cl. III (săpt. 17) predă: comuna, cercul, co
mitatul, în cl. IV tot atunci oficialii acelora 
în general. Ol. III scrie comuna, cercul.... ol. 
IV soie, cari sunt oficialii acelora. Una în
cepe lucrul, oealaltă îl isprăvesce. Amân
două clasele la olaltă sciu un întreg : co
muna, cercul și ofioialii acestora. Dăr în 
parțial sciu ore? D-1 Vancu compune o 
vorbire; jumătate o ține în Vilăgos, cea
laltă jumătate în Arad-Șega, și crede, că 
fiă-care din aceste comune i-a auclit vor
birea întrăgă. D-1 Vanou dă o jumătate de 
măr lui George, alta jumătate lui Ion, și 
crede tare, că fiesce-care dintre aceștia a 
mâncat un măr întreg. Cine mai crede ore 

.ca d-sa? Mi-se pare, că la acăsta l’a înou- 
mătat istoria orbului și a ologului, când 
unul având ochii, celalalt piciorele, au for
mat un om întreg, care s’a putut mișca.

In reflecsiumle d-lui Vancu am des 
ooperit ceva nou, ce pănă acuma nici n’am 
au<jit, nici n’am văcjut, nici n’am cetit. 
Acestă noutate este:.... „prelegerea o țin în
legătură cu tote clasele superiore, astfel, ca 
din cele prelese claselor mai superiore, pu
rurea rămâne umbră peste clasele mai inte
riore, prin ce mi-am ajuns scopul1. Drept 
ai, d-le ! Umbră rămâne, der lumină nici
odată. Acelor On. colegi, cari voesc a-șl 
țină școlarii în umbră, în întunerec, și eu 
le recomand Conspectul; acelora însă, cari 
se silesc după lumină, nu!

Ce e drept, toți pedagogii, ba și min
tea sănătosă ne înduplecă a împreuna la 
unele studii 2 clase la una prelegere, însă 
nicl-odată, ca o clasă inferioră să asculte \la 
prelegerea unei clase superiore, ci vice-versa. 
Cu ce iscusință pedagogică faci d-ta pe cl.
III să asculte la cl. IV, V, VI, când pre
dai în acelea, de esemplu, Peninsula Bal
canică, Europa, Asia, Africa ; socotirea cen
sului, regula de trei eto. Ce scop ai ajuns 
prin acăsta în primo loco, cumtjiol? Vorsci 
copiii din ol. III, ce e drept, nisce vorbe 
ciudate, ca: Asia, Africa, der nici ideiă nu 
vor ave, oă ce sunt acelea, pentru-că le 
lipsesc cunoscințele fundamentale, elemen ■ 
tele. Deci dăcă îi silescl să asculte la cl. 
IV, V, VI și ești strict cu ei, va sta tătă 
ol. III cu mânile pe bănci, ca nisce sfinți, 
va asculta frumos la bazaconiile despre cari 
vorbesoe d-1 învățător „celor mai marlu, 
dăr ce folos vor ave din ele ? Li-se umple 
capul cu plăvă fără nici un bob de grâu. 
Ce vor soi copiii din cl. III din cele audite ? 
En întrăbă, d-le Vancu, oâud propui în cl.
IV „Rusia1*, pe unul din cl. III, că : ce e 
Rusia? îmi dau capul, dăcă nu-țl răspunde, 
că Rusia e un sat. întrăbă, câDd propui 
America, că ce e America ? Te asigur, că 
va răspunde, că America e țără. Prin aces
tea vei ajunge scopul acela, că vor veni 
în confusiă cu atâtea nume : comună, oraș, 
țără.... vor fi tot una tăte.

Când ascultăm vorbele cuiva, învățăm 

dela acela. D-1 Vancu silesce cl. III să 
asculte, și prin urmare să învețe dela cl. 
IV, V, VI. Cl. Ill a ascultat, ergo : a învă
țat, Așa-dâră clasele inferiăre soiu tot, ce 
sciu clasele superidre. Forte frumos! Ai 
ajuns scopul, d-le Vancu! Toți ca unul și 
unul ca toți. Mai departe întreb: dăcă prin 
metoda acăsta nouă, ol. II său IIIsoie deja 
materialul cl. IV, V, VI, ce vor învăța 
atunci, oând cu timpul vor ajunge în cla
sele acestea ? De sigur, din geografiă vor 
învăța astronomia după esperiențe proprii, 
singuri vor căuta pe bolta ceriului după 
stele încă nedescoperite; din socotă de sigur 
algebra etc. Urmeză dăr, că școlarii d-lui 
Vancu sunt tot atâția filosofi.

încă un motiv ne mai arată d-1 Vancu, 
pentru-ce întrunesce olasele la o prelegere : 
„ca să susțină disciplina necesară. D-le coleg! 
Oa să susținem disciplina în clasele, cu cari 
nu ne ocupăm, ne stau la disposițiă trei 
mijlooe, cari pe lângă aceea, că copiii stau 
în linisoe, ne aduc și folose mari. Acestea 
sunt: a) ascultarea unei clase superiore la una 
inferioră; b) ocupațiunile scripturistice și c) 
pregătirile din studiul pe ora următore. Nu
mai aoestea ne vor aduce adevăratul folos, 
der nu acela, pe oare îl recomandl și fo
losesc! d-ta.

Să vedem acestea pe rând. Ce folos 
ne aduce, dăcă o clasă superiără ascultă la 
una inferidră ? Acela, că clasa superioră, 
fiind deja cunoscută cu luorul despre care 
e vorba în clasa inferioră, i-se reînoeso, ’i 
se întăresce în memoriă, căci ou cât autjim 
un lucru mai de multe-orl, cu atâta mai 
bine ni-se încuibă în memoriă și ou mult 
mai curat acela, pe care-1 cunosoem fun
damental. Și acăsta o facem numai atunol, 
când în ol. inferioră predăm un lucru mai 
greu, oăcl fiind ușor, clasa superiără îl soie 
pe deplin, și așa numai se va urî ou el.

Resultatul ascultării claselor inferidre 
la clasele superiore l’am arătat mai sus, 
mai adăugând încă, că la finea orei clasa 
inferidră niol ideiă nu va avă despre cele 
auclite la clasele superiore, căci luoruri, pe 
cari nu le prioepem, nu le putem învăța ; 
dăcă da, atunci fărte greu și ne ies curând 
din cap. Atâta esperiență aștept dela d-1 
Vancu.

Al 2-lea mijloc spre susținerea disci
plinei sunt: ocupațiunile scripturistice. Aces
tea ne stau cu grămada la disposițiă din 
tăte studiile d. e. dăcă propun un lucru 
nou din orl-care studiu în orl-care olasă, 
oe este mai folositor oa aceea, dăoă în ora 
următore, pănă ne ocupăm cu altă clasă, 
le dăm, ca cele învățate, să le sorie pe tă
blițe său în oaiete, seu din sooătă le dăm 
să soootescă esemple din cele îovățate deja? 
Dăcă propun în cl. III, despre comună, 
cerc, — decât să o silesc oa și în ora ur
mătore să asculte tot geografiă la cl. IV. 
(cum faoe d-1 Vancu), mai bine îi dau, oa 
pe cele învățate să le scrie pe tăblițe, ori 
în caiete. Prin acesta am nu numai folcsul, 
că cele învățate ’i se întăresc în memoriă, 
ci îșl câștigă și dre-care îndemânare atât 
în oaligrafiă, cât și în ortografia, și prin 
formarea mai multor proposițiunl, și în stil. 
Pote ore ceva să aducă folose mai mari, ca 
aoeatea ?

Erm. Șandru.
(Va urma.)

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 14 Mai. Astăcți, după 

șese septemâni dela respingerea celor 
doue proiecte bisericesc! politice, s’a 
început în camera magnaților des- 
batere nouă. In discusiune s’a pus 
mai întâiu proiectul despre liberul 
esercițiu religionar. La desbatere a 
luat cuvântul din partea clerului ca
tolic primatele Vaszary, care a des- 
voltat punctul de vedere catolic, a 
condamnat guvernul pentru atitu
dinea lui în afacerea Agliardi, de
clarând, că nunciul papal n’a făcut 
nimic prin ce se depășâscă cercul 
seu de competență. Contele Nicolau 
Mauriciu Eszterhăzi, după o scurtă 
motivare, a înaintat propunerea, ca 
paragraful despre neconfesionalitate 
se fiă eliminat din proiect. Contele 

Ferdinand Zichy a esplicat pe scurt 
propunerea, âr contele Zay junior, 
într’o vorbire ' înfocată, respinge și 
din parte-i neconfesionalitatea. A 
luat apoi cuvântul ministrul Wlassics, 
ca se apere proiectele. El a ținut 
un discurs după șlabonul cunoscut 
și la sfîrșitul vorbirii oposiția l’a rîs. 
înainte de votare, contele Mauriciu 
Eszterhăzy a făcut o propunere cu 
mult mai aspră ca cea dintâiu, ce
rând, ca asupra paragrafului despre 
neconfesionalitate se se facă votare 
nominală. In urma acesta au luat 
unul după altul cuvântul președin
tele, ministrul-președinte Banffy, con
tele, Ferdinand Zichy, ministrul Wlas
sics, Gajzâgo, Keglevich și alții.

Votarea s’a făcut apoi — spiri
tele fiind fbrte încordate. Mare sur
prindere a produs votul Metropoli- 
tului Miron Romanul, care a VOtat în 
favorea guvernului și votul lui a hotărît 
sortea proiectului la votarea după desba- 
terea generală. Numerându se voturile, 
președintele a enunțat, că propu
nerea lui Eszterhăzy a căcjut întru
nind numai 116, față cu 117 voturi ale 
guvernului. — Az olăh Metropolita! 
strigă atunci oposiția, apoi s’a în
ceput desbaterea specială. Oposiția 
rând pe rând a respins tote paragra
fele despre neconfesionalitate. La 
votare propunerea contelui Ferdinand 
Zichy a fost primită cu 112 contra 
110 voturi, așa că textul original al 
capitlului despre neconfesionalitate a fost 
respins și de astă-dată. Desbaterea se 
continuă mâne.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 15 Mai. Camera mag

naților a primit proiectul de lege pri
vitor la recepțiunea religiunei israelite 
cu 108 voturî contra 107. Presidentul 
a dirimat pentru proiect. Urmeză des- / 
baterea specială.

DIVERSE.
Monument pentru Pani de Kock. In 

Paris s’a constituit un comitet, în soop de-a 
ridica monument în satul des Lilas, lângă 
Paris, pentru romancierul Paul de Kook. 
Membri în aoest oomitet sunt: Alexandru 
Dumas, Aurelien Scholl, Camille See etc.; 
apoi în comitetul de administrația: prefec
tul Seinei, Panbelle, și primarul comunei 
des Lilas. Paul de Kock se esprimâ odată: 
„Decă mi-se va ridica ore-când monument, 
atunci cel puțin să fiă bun la apetit, d. e. 
din eiocoladă bună!“ De sigur însă comi
tetul se va deoide pentru un material mai 
durabil.

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cole, format 
8°. Prețul unui esemplare: 50 cr. sâu 1 
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brassd) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei'1. 
Domnii abonențl ai „Gazetei11 îșl potO 
procura acestă scriere de-odată cu reînoirea. 
abonamentului bilunară la foia.

*

„Prietinul sătdnului roinân“. Aceeta 
este titlul unei frumose colecțiunl de „sfă- 
tuirl în formă de dialog pentru elevi ș; 
adulțl, compusă de loan Pop Reteganul. Cu 
un adaus de poesii alese“. Acestă cărticică 
conține vre-o 13 dialoguri forte potrivite 
și instructive pentru popor, precum și vre-c> 
30 de poesii frumdse. Un esemplar, de 206 
pag.-, costă 30 cr. De vân4arela tipografia 
editore „Aurora1 A. Todoran în Gherla 
(Szamosujvttr).

Proprietar: Os». Aurel
Redactor rcsponsaliil: GregoA Maior.
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Henneberg-Seide
— nur dc£?t, wewt bireft ab meinen ^abrifen 
bcțogen, — fd)tvarj, tueifs unb farbig, non 
35 k.r. bis fi. 14.65 p. îUeter — 
glatt, geftreiff, farriert, gemuffert, Damafte 
etc. (ca. 240 nerfd). Qual. unb 2000 verfcfy. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. Zlîuffer umgefyenb. Doppeltes 
Bricfporto nadj ber Sdjroeij.

Seiden-Fabriken

i- (k. u. k. Hofl.) Zurich.

Cursul la bursa din Viena.
Di» 14 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.—
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 99.10
Impr. caii. fer. ung. în aur 41/2% . 126.50
Impr. cftil. fer. ung. în argint41/2% 103.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.— 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.60
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... —.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 150.—
Renta de hârtie austr.......... 101.45
Renta de argint austr...........101 35
Renta de aur austr............... 123.55
LosurI din 1860   157.30
Acții de ale Băncei austro ungară. 1075.—
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 459.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 400.25
NapoleondorI........................................ 9.68*/2
Mărci imperiale germane . . . 59.65
London vista....................................122.15
Paris vista.................................. 4842*/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 46.02

Cursul pieței Brașov.

Din 12 Mai 1895.
Bancnote rom. Camp. 
Argint roman, Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina5% 
Rable rusescl Cump.

9.65
9.60
9.65
5.75

59.20
12.16

101.52

Vend.
Vend.
Vend.
Veod.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.

9.68
9.65
9.68

101.75

Nr. 6241-1895.

PUBL1CAȚIUNE.
In 24 a lunei curente se va ține 

la oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte spre 
scopul predărei construcției 
unui drum pedestru dela sta
țiunea tramvayului din „Nou“ până 
la vilele în Nou, preliminată cu spe- 
se de 1139 fi. 10 cr.

Reflectanții au de a-șl așterne la 
amintitul oficiu, cel mult până în 
sus citata di la 12 6re la prâncf 
ofertele scripturistice, sigilate, pro- 
vedute cu un timbru de 50 cr. și cu 
un vadiu de 5% din suma prelimi
nată de spese.

Ofertul are ca să conțină de- 
chierațiunea oferentului, că-i sunt 
cunoscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune lor.

Planul și preliminarul de spese, 
precum și condițiunile de oferte și 
acele contractuale se află în decur
sul orelor oficiâse la oficiul orășe
nesc economic spre examinare.

Brașov, 12 Mai 1895.
701.1— 2 Magistratul orășenesc.

Nr. 55 33—1895.

PUBLICAȚIUNE.
Fosta vilă Rombauer de pe 

Curmătură, aparținetbre acum ora
șului Brașov, se va viaade pe cale 
publică de oferte în 4 Iunie 1895.

Pertractarea de oferte se va ține 
la II ore înainte de prântj în amintita <|i, 
la oficiul orășenesc economic, unde 
se află și condițiunile de licitațiune 
și vânzare spre examinare.

Ofertele timbrate, provedute cu 
un vadiu de 5°/0 din suma oferată, 
cari au ca se conțină dechierațiunea, 
că oferentului ’i sunt cunoscute con
dițiunile de oferte și acele de ven- 
dare și că se supune lor, sunt de a 
se așterne, cel mult până la 11 6re 
a. m. a amintitei d'le la oficiul oră
șenesc economic.

Brașov, 10 Mai 1895.
702.1— 3. Magistratul orășenesc.

Giro-Conto
la, loarLca,
Austro-Ungarâ,

OreBe de cassă deEa 8—8

„ALBINA"
INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FILIALA BKAȘOV

Cec -Conto
z

la postă
Nr. 505. s
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(1)
r

(1

I 
a

H 
0

IirifflBSOB depuneri spre fructificare J8 1510 H°lo
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOHtBZB. polițe comerciale CI 5Viol
ICCCrfli împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari [][ [j V 
flntinllîfîn . x sub cele mal avantagioseUBSbUlUB credite in cont corrent condei;

BCCOrli împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CI 6°

■jm șl vinde

I ,
Io,

i monede șj hârtii ie valore
indigene și străine, în specială de cele românescl;
lmpnnn fără nici o ---------1--- —---lUllIuld detragere bl

Meu celă mai piv 
urcată preță llllj

npnn în modulă celă îi
Uu/id mai culanta 1]
Im A • •

W cm^ațl d®la te eiîbuall
(Este un proverb vechiu.)

Acest» prover-b se potrivesce la stabilimentul meu cel mare, care cumpără cantități 
mari de mărfuri; avend cheltuieli puține pot» vinde și eftin.

lifO pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 
iilubu C «li u.țJblUl U nu s’a mai vedut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte
Peruvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocd), și trăsuri. — Asortimentu forte bogată de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, tff»' cu prețuri originale ale fabricei, ce 
mii pâte oiera nioi o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fi. Tdte cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc. 9

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, | 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc» nici câtă cusutul» croitoriului, se se adreseze la n

Job. Stikarofsky în Briinn. (Manchesteru Austriei.) |
SJepositw permanentă de postavuri peste ’/, n»ili«ine florini.

«*?' Trimiterea numai cu ramburse. ""WS
cumpărătorii de agenți și mamulari, care sub spitz marca „Marfa lui 
Stikarofsky'1 oferă alte mărfuri false. La astfel» de omeni eu nu vend» 
sub nici o condiție marfă. 629,21—24.

pe piețele din țeră și 
streinătate;
innpfi sub cele mai ief- 
lliilud tine condițiunl;

> « pe ten-de depou, toriulă 
sdu- strada Mr. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

ÎȚliîTinopn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfoilfn 
lllllUlJUU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York ului Lu 

pentru adorări îs W “e-parti-

Onorabilelor» administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5° o ale „Albinei11 
ale căroni cupone sfe rescumperă semestrul» fără nici o 

«îetrașere, fși cară se află «le vântțare în cursul «Silei a bursei 
«lin {Budapesta, în piese «le 500, 1OOO și 3000 «Ie eorsiue. 
Coiuparcudu cursurile și produsulîî celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totu «Ireptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina11 de 5° 0 
suntîi o «Și relativă cele mai ieftine și totoilată mai 
productive din efectele cotate la bursa din {Budapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celă puținii întreită a ipoteceloru pe ba?a cărora 
se esmitiî, prin fondulii specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte aven a institutului.
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Sosim si jlrma Imurilor în Brașov.
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Dela Pesta la Brașov:

Trenul de persone: 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Român: 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul acoel: 2 dre 18 min. după am.
Trenul mixt: 7 6re 1 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 37 minute sdra.
Tr. expr. Român: 10 dre 19 m. sera.

3. Dela Zernescî la Brașov.
Trenul mixt: 7 dre 36 min. dimineța.
Trenul mixt: 1 Ară 29 min. după am.
Trenul mixt: 8 6re 31 min. sera.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ors 8 min. dimineța.
Trenul acoel.: 2 dre 45 min. după am.
Trenul de persone : 7 dre 43 min. sera.
Tr. expr. Român: 10 dre 19 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenulă acoel.: 4 dre 59 minute dimin.
Trenulfi mixtă: 11 dre înainte de ame^I.
Trenulă aooel.: 2 dre 19 min. după am.
Tr. expr. Român» : 5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașov la Zernescî:

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimindța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 9 dre 15 min. sera.
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Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

luni 
luni 
anu

trei
șese
unu

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

Abonamente Ia numerele cu data de
Pentru Austro-Ungaria: 

anu. 
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
aud............................................................ §
șese luni...................................................4
trei luni...................................... .2

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fl. —
11. —
fl. —

10
20
40

Duminecă.

2 fl. -
1 fl. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se faefl mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorii abona din nou, se

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

Âdmiiiistațî^îîea „Gazetei TraisitanioL14

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
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