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Gratiarea.
Brașov, 5 Septemvre v. 1895

Cea dintâiu scire despre faptul 
sevîrșit al grațiării condamnaților 
noștri politici în procesul Memoran
dului am primit’o aseră târdiu dela 
părintele Vasile Lucaciu din Se
ghedin,

„Suntem liberi!" Aceste dduă 
cuvinte cuprind în sine totă gân
direa, tâtă emoțiunea sufletescă a 
părintelui Lucaciu în momentul, 
când pe neașteptate fi s’a comuni
cat lui și soților sei de suferințe, 
că într’adever au fost și sunt gra- 
țiați.

Durerile și amărăciunile suferite 
timp de trei-spre-dece luni și jumă
tate au fost uitate, cărând ca o pâ- 
tră de pe peptul întemnițaților con- 
sciința torturătbre, că în viitor vor 
trebui se mai îndure aceleași dureri 
și amărăciuni încă atâta și atâta 
timp.

Patru ani fără șese septemâni 
de închisbre mai avea înainte pă
rintele Lucaciu și acum de-odată se 
deschise porta închisorii pentru el 
și soții sei, ca se fiă liberi.

E dâr forte firâscă bucuria, ce 
au simțit’o ei în acel moment și care 
i-a făcut se isbucnăscă în strigarea 
de mulțămire cătră capul statului, 
care a sevîrșit actul de grațiare

Suntem liberi! a esclaooat cu 
drept cuvânt Vasilie Lucaciu, când 
s’au deschis porțile închisorilor dela 
Seghedin și dela Vaț pentru cei con
damnați în procesul Memorandului. 
Ei sunt afli ârășl redați societății, 
se pot reinforce în sînul familielor, 
în sînul poporului lor. Anatema, ce-o 
aruncase asupră-le o sentință vindi
cativă, susținută de patima brbă a 
despotismului de rassă, a cădut, după 
ce s’a făcut destul, precum se (Ț06: 
poftelor de resbunare.

Liberi sunt adi osendiții pentru 

Memorand, nu-și mai petrec dil®!® 
între zidurile temniței, nu mai aud 
pasul monoton și zuruitul lugubru 
al cheilor închisorii, ce-i despărțea, 
de lumea dinafară. Individual și fisi- 
cesce, ei se află acuma netăgăduit 
mult mai bine și în limba vulgară 
se va di°e> și-au recăpătat li
bertatea.

O, sântă libertate ce mare și 
puternică ești tu și atunci, când fă
când se cadă lanțurile, ce legau mâ- 
nile și piciârele sclavilor și redân- 
du-le mișcarea liberă îi faci se crâdă 
un moment, că și ei sunt născuțl și 
făcuți pentru libertate!

Suntem liberi! esclamă Lucaciu, 
Dr. Rațiti și soți in momentul, când 
li-se iau lanțurile dela mâni și dela 
picibre. Dâr ei n’au suferit acestă 
osîndă ca pedâpsă și ponos perso
nal, ci au suferit pentru-că prin pa
sul, ce l’au făcut la însărcinarea 
conaționalilor lor, au voit se con- 
tribue, ca cu toții să ne redobândim 
libertatea în patria nostră străvecbiă.

Emoțiunea, de care au fost cu
prinși întemnițații în momentul, când 
li-s’a anunțat, că vor fi liberați, șl a 
avut negreșit îndreptățirea ei fi- 
râscă individuală și a putut se 
dureze pănă ce ei au părăsit zidu
rile urgisite. Der îndată ce s’au 
vecjut erășl în mijlocul societății și 
a conaționalilor lor, consciința a 
trebuit se le șoptâscă, că nu s’au 
leintors în sînul unui popor liber, 
că acest popor terăe încă după sine 
jugul iobăgiei moderne, în care l’a 
băgat vitrega lui sârte.

întemnițaților pentru Memo
rand li-s’a făcut o mare nedreptate, 
căci au fost tratați ca nisce făcători 
de rele, când ei nu s’au condus de
cât de dorința de-a ajuta poporului 
lor asuprit, ducănd plângerile lui la 
piciărele tronului. Prin actul de pre- 
înaltă grațiă s’a pus capăt prigo- 
nirei, îndreptate contra lor. Acest 

act, care, durere, a venit destul de 
târfliu, redându-le libertatea mișcării, 
a făcut se se espieze ceea ce ei per
sonal au suferit.

Der suferințele, la cari este con
damnat poporul prin asupririle și 
nedreptățirile, ce i-se fac, când se 
se vor sfârși ?

Când vom pută striga cu toții 
în consciința deplină a drepturilor, 
ce ne compet ca unei națiuni așa 
de numerăse și însemnate în acest 
stat: Suntem liberi'.

Când va sosi acel moment vi
sat și dorit încă de vrednicii și ne- 
uitații noștri antecesori, ca Româ
nul se nu se mai simtă străin aici 
în patria sa, ca acâstă patriă, al că
reia pământ este îngrășat cu su- 
dârea muncei și cu sângele nostru, 
se nu mai fiă pentru noi mamă vi
tregă, ci mamă adevărată, care să 
ne îmbrățișeze cu aceeași iubire pe 
toți locuitorii?

Apropiatu-ne-am măcar c’un pas 
de acestă țintă prin aceea, că, to- 
pindu-se ghiața nemilăsei judecăți 
dela Clușiu, au fost liberați din în- 
chisăre domnii Rațiu, Lucaciu și soți?

Grațiarea acâsta, făcută la pro
punerea guvernului, este 6re un 
semn, că adversarii noștri au căpă
tat minte și că s’au hotărît a nu 
mai împinge lucrurile în direcțiunea 
nenorocită, care tinde a despărți pe 
fiu de tată și de mamă, pe soră de 
trate, fote numai pentru isbânda gra
iului și a culturii națiunei, ce sin
gură vrea să stăpânâscă și să înflo- 
râscă în țâră.

Așa ar fi să fiă și bine ar fi să 
fiă așa.

Dâră adeversarii ne spun, că 
guvernul de aceea a propus grația
rea întemnițaților, pentru-că vede, 
că poporul s’a liniștit și nu mai 
crede celor ce vor se ’1 ducă în ră
tăcire, vorbindu-i de drepturi și de 
libertate; le-au dat drumul celor 

condamnați la Clușiu, ca poporul, 
vă4ându-i liberi în mișcările lor, să 
crâdă, că acestă libertate se estinde 
și asupra lui și că de acum tote se 
vor face în pace și bună înțelegere.

Tot așa ne cântă adversarii noș
tri de 28 de ani încoce, și unde am 
ajuns ? —

Ne bucurăm din inimă văzând 
pe frații noștri, cari au stăruit pen
tru binele neamului, scăpațl de lan
țurile închisorii.

In bucuria lor și a nostră însă 
să nu uităm nici o clipită, că sta
rea poporului român din Ardâl și 
Țâra ungurescă nu este acji mult 
mai bună, decât atunci, când mila 
împărătâscă l’a mântuit de iobăgia 
legată de gliă și i-a iertat Românului 
să se mute dela un domn la altul.

Condamnații noștri, victimele 
nemilăsei sentințe dela Clușiu, să nu 
uite la rândul lor nici un moment, 
că dâcă a fost de lipsă să aibă tă- 
riă de suflet între zidurile temnițelor 
dela Seghedin și Vaț, acuma, că 
sunt liberi și mântuițl de închisore, 
se receredela ei o îndoită tăriă, ca să 
resiste tuturor ispitelor și să rămâ
nă credincioși marei îndatoriri mo
rale, ce au luat’o asupră-le înaintea 
națiunei.

Liniște.
Sub titlul acesta „Kolozsvăr“ dela 

16 Septemvre scrie un prim-articul 
din incidentul vestii despre grația
rea condamnaților în procesul Me
morandului.

Fo:a ungurescă constată în primul 
loc, că în mișcarea naționalităților a urmat 
o liniște îmbucurătbre. „Kolozsvâr" nu 
scrutâză causa acestei neașteptate sohim- 
bărl, niol nu vre să cumpănâscă, decă gra
ția monarohului este o umbră a aoestei 
liniști.

Dâcă mișcarea de naționalitate în Un
garia ar fi într’adevăr mișcarea naționali-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

BOSCĂRIE.
(Fine’'

Nu seim oâte representațiunl a dat 
artistul în Iași. Este însă sigur, că a în
tâmpinat multe greutăți ou produoțiunea 
marilor sale „mehanico-fisicaliceștl meșter- 
șugurl“, de vreme ce pe atunci Iașii nu 
posedau înoă niol o clădire pentru specta
col, oăcl teatrul franoes de varietăți s’a zi
dit abia în 1832*).  De bună sâmă represen- 
tația s’a putut da în vre-o baracă oonstruită 
ad-hoc sân p6te în salbnele vre-unuia din
tre boerl, cari — avem destule esemple 
— veniau adesea în ajutorul artiștilor 
străini.

*) Academia Română, idem.

Ast-fel dintr’un anunț teatral dela 
1845, Martie 11, vedem, că mai mulțl ar
tiști streini măguliți de primirea binevoi- 
tbre, oe li-au făcut’o înalta nobilime („flat- 
tes de l’accueil bien^eillant de la haute 
noblesse") dau o serată musicală în salo- 
nele Vornicului loan Ghyka, ce a binevoit 
a le acorda pentru acesta („qui les a bien 
voulu accorder pour cette soiree")*.

*) Burada (T. T.), op cit.
■*)  Academia Româna. Foi volante: Teatru.

Câte-odată artiștii nu mai puneau 
prețuri de intrare și așteptau ou încredere 
răsplata talentului lor dela dărnioia boeri- 
lor. Sâu pote oașul, pe care vuiă a-1 cita, 
este unic, din prioină, că artistul în ces- 
tiune este greo. Etă în acestă privință un 
afiș-oirculară din 1846, Iulie 30, prin care 
se anunță representațiunea lui D. &. Fran- 
gopulos, ventriloc și magioian modern:

„Monsieur!
„D. &. Frangopulos, ventriloque et 

Magicien moderne, voulant satisfaire autant 
qu’il est en lui aux dâsirs manifestos par 
plusieurs families respectables, il s’est dâcidâ 
de donner avant de partir de Yassi une 
deraiere Representation de Ventriloquisme et 
de Magie physique, qui aura lieu Jeudi le 
11 Aout au soir dans la salle de Mr. le 
Postelnic A. Logady et que vous etes priâ 
Monsieur d’honorer de votre presence.

„La remunâration de l’artiste est lais- 
sâe â la generosite des personnes qui vou- 
dront bien assister â la dite representation.

„On commenoera â 8*/ 2 heures.
„Yassi le 30 Juillet 1846*).
Ba ce este mai mult, înalta societate 

prinsese gust de ast-fel de representărl și 
se găseau probabil amatori, cari plăteau 
ca să învețe aceste „mehanioo-fizioaliceștl

*) Academia Română, idem. 

meșterșugurl". Confirmarea luorului o gă
sim tot într’un anunț teatral tipărit în ro- 
mânesce și cu traducere franțuzâsoă și nem- 
țâscă. El înoepe ast-fel:

„TEATRU
„EșI. Sâmbătă în 15 Iuli 1839

„D. Cavaler de Blaîleben Mehanic de la 
Viena

va ave cinste a da cea de pe urmă dată o
Representațiă flzică-mehanică 

alcătuită din cele mai frumose și vrednice de 
mirare meșterșugurl.

„Prețul intrărei este cel obicinuit, începu
tul la 8 oesurl sera.

Apoi adaugă pe două oolone în fran- 
țuzesce și în traducere nemțescă următorele 
ouvinte:

„Cette representation sera accompag- 
nâe, comme on avait dâjă annoncâ, de 
tout ce que l’art peut produire.

„II serait superflu d’ânumărer ici Ies 
jeux d’art qui seront donnâs. C’est assez 
d’assurer que la plus part des jeux seront 
nouveaux, remarquables et difficiles â exe- 
outer.

„Si quelq’un dâsire d’apprendre un ou 
plusieurs de ces jeux d’art, l’escamoteur 
ofife de Ies enseigner contre un modique 
honnoraire. S’adresser au Han Turc No. 
14*) “.

Câte-odată, din nefericire, acești ar
tiști răsplăteau prin ingratitudine primirea 
căldurâsă, ce li-o făcea boerimea acestor 
țări. Arta pentru unii din ei era numai un 
mijloc de a-șl ascunde intențiunile rele și 
în realitate nu erau decât escroci și spioni. 
Voim a vorbi despre vestitul oavaler Ro
dolfo, care a dat representațiunl în Iași și 
BucurescI pe la sfirșitul anului 1841 și în- 
oeputul lui 1842.

Eliade, plin de admirațiune pentru 
uimitorele producțiuni ale artistului, îi adre- 
sâză o odă inspirată de cele mai căldurose 
simțiri. Intre altele îi cjice:

Destinul te ascultă, Amoru-țl stă ’nainte, 
Attracția în mână-țl crează la minuni 
Iți împrumută Eliu și electru și minte, 
Și Joie e proprice l’a talie rugăciuni.
Tu focul furi din ceruri, c’anticul audace 
Spre reînsuflețite, fericire, Prometeu!
Și în loc de răsbunare, Olympul e în pace. 
Asupră-țl nu se scâlă mânia vr’unui zeu;
................................................. .... . . .

Minunea-țl am simțit’o, ca focul din junie 
In versta-mi ammorțită înoep a schintilla; 
ȘiMusa meafugace îmi rîde, va să-mi viie, 
Cântând a ta putere, j unește a visa.
Ou varga-țl oreatore, cu strania-ți putere 
RejunI tu, pote, Omul; — ma, din co- 

[daciă Roman,
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tăților și nu a agitatorilor; dâcă luorul ar 
sta așa, oă pe terenul administrației și al 
justiției naționalitățile ar fi apăsate; dâoă 
o’un cuvânt, ranele sociale ale naționalită
ților, amărăciunea poporului și nesuporta- 
rea situațiunei ar causa mișcarea de na
ționalitate : atunol acesta nu va putâ fi su
grumată prin nici nn fel de mijloc măes- 
trit, nici prin acte de grațiare. Atunci miș
carea și-ar face oalea ei cu putere elemen
tară, ca orl-ce mișcare socială, care tinde 
a-se validita și manifesta prin impulsiunl 
imperative și drepte.

Pentru Ungaria ar fi un adevărat pe
riod, dâcă mișcarea de naționalitate ar 
avă aoest fond — continuă „Kolozsvâr**  — 
Insă totul este numai opera agitatorilor, 
oarl seduo poporul, âr acâsta este ce ne 
liniștesce pe noi (Slabă liniște — Culeg.) E 
oonsciința curată, că hegemonia maghiară 
n’a fost și nu este păgubitâre pentru niol 
o naționalitate del a noi (Ipocrisie! — Cu
leg.) In ceea-oe este rău și miserie se îm- 
părtășesoe de-o potrivă Maghiarul, ca și 
nemaghiarul, pe cum în același fel (??) se 
împărtășeso de prerogativele statului ma
ghiar.

*j Currier de Ambe-Sexe, 1. c. Pag. 2C0 și urm.

E lucru fireso însă, că dorința sin
ceră a fiă-cărui Maghiar este, ca să facem 
sfîrșit acestui răsboiu, și ca inși-și matadorii 
naționalităților să se pi-ce înaintea intereselor 
nostre de stat și înaintea ideii de stat ma
ghiar. Dorim, ca în pressa din străinătate 
și din patriă să înceteze calomniarea, care 
dâcă ohiar nu ne strică, totuși ne e neplă
cută.

Dâcă grația regelui va promova acest 
scop și decă mărinimia maghiară va in- 
fluința prin dreptate și echitate asupra res
pectivilor, convertind bareml pe unul din
tre ei pe calea cea bună, atunci acesta o 
considerăm de salutar și folositor pentru 
națiune și pentru adevărata pace.

Va sâ Țică în schimb pentru 
grațiare, șoviniștii dela „Kolozsvâr**  
cei’ plecarea înaintea intereselor de 
stat și a ideii de stat maghiar ; cer 
convertirea „matadorilor“ pe cale 
mai „bună**  pentru folosul „națiunei“ 
și pentru „pacea**  contemplată de 
cei dela „Kolozsvâr**.  Acum mai 
lipsesce să câră, ca „ respectivii “ — 
cum numesce foia ungurbscă din 
Clușiu pe cei grațiațl — se porte 
calpac și pinteni, pentru „pacea“ 
dorită de Unguri.

Podul peste Dunăre.
Reproducem după „Timpiel*  din 

BucurescI următorul articul remar
cabil :

Peste c}000 4’10 vom asista la o so
lemnitate, oare va fi și un mare eveniment 
cultural. La 14 Septeinvre se va inaugura 

mărețul pod peste Dunăre dela Cernavoda. 
Ca lucrare de artă și de sciință, aoest pod 
este una din cele mai mari lucrări de ase
menea natură, oare s’au săvârșit în Eu
ropa. In oe privesoe Dunărea în special, 
podul nostru este cel mai însemnat peste 
bătrânul fluviu, care ^străbate Europa cen
trală : dela Budapesta pănă le Marea-negră, 
acâsta va fi singura oale ferată, oare trece 
peste apa Dunărei.

Nu pote oine-va să ’șl închipuâsoă un 
spectacol, care să te umple cu drept cu
vânt de mai multă mândrie, ca om și ca 
Român, deoât acâstă operă. Ca om, căci 
te cuprinde un simțimânt general de mân
drie, când vedl ou ochii o isbândă strălu
cită a umanităței asupra forțelor brute ; ca 
Român, când scii, că acâstă cucerire ne 
aparține nouă.

Nu vom repeta astădl istorioul faselor 
prin care a trecut elaborarea planului și 
esecutarea acestei lucrări mărețe. Este des
tul de-a spune, că podul dela Cerna-Voda 
era proieotat de mai bine de 13 ani, și oă 
după mai multe concursuri, planul definitiv 
al inginerului român Saligny a fost adop
tat, și pe basa lui s’a dat lnorarea în lioi- 
tațiune.

Astăcjl podul este gata ; el întiude 
rcțeua sa aeriană peste apa Dunărei și 
așteptă ca prima looomotivă să sbore pe 
arcurile sale îndrăsnețe pănă la țărmul 
mărei.

Dela Traian înedee, adecă, una miie 
șâpte sute nouă-dccl și patru de ani, Du
nărea mare, din capitala Ungariei pănă la 
gurele ei, a stat neînvinsă de geniul uman. 
Popore întregi au trecut valurl-valurl peste 
densul ; țărmurile lui au fost adese-orl 
udate de șiroie de sânge vărsat în lupte 
crâncene, și după opt-spre-c}ece secole, ur
mașii aceluiași nâm, care sub conducerea 
marelui împărat a trecut fluviul pe un 
pod ale cărui rămășițe se văd încă, spre 
a cuceri Dacia și a împlânta într’ânsa ar
borele civilisațiunei romane, îndeplinesc 
astădl opera mărâță, care va stabili o le
gătură între ocoidentul europân și țărmul 
Mărei-negre.

Podul lui Traian, conceput de un 
Apolodor, era o operă răsboinică și cuoe- 
ritore; podul lui Carol I, conceput de un 
Saligny, este o operă de pace.

Ce dovadă mai mare putea da neamul 
românesc despre activitatea sa ?

După-ce a stat neclintit în cursul 
vâcurilor în mijlocul șirului de popore, ce 
curgeau dela Nord, după-ce a fost straja 
viteză și neadormită a creștinităței în con
tra năvălirei musulmane dela Sud, după-ce 
a trecut prin secole întregi de dureri și de 
împilări de tot felul, nâmul româneso, 
călare pe ambele țărmuri ale fluviului cu
cerit de strămoșii săi, îșl urmâză menirea 
istorică și civilisatorie în răsăritul eu- 
ropâu.

Așa-dâr, mărețul lanț istoric, care 
lâgă România modernă de obărșia ei latină, 
capătă o nouă ilustrare prin sărvârșirea 
unei opere, ce represintă o victorie a ge
niului uman și a soiinței asupra puterilor 
naturei.

Inaugurarea podului dela Cerna-Voda, 
va fi și o serbare, care pe lângă partea ei 
speoial românâscă, va avâ și nn caracter 
internațional. 6spețl iluștri vor asista la 
densa ; presa europână va duce în tote 
unghiurile lumei faima acestei opere mă
rețe, arătând însemnătatea ei din tote 
punctele de vedere.

Suntem dâr datori a face tot ce ne 
este cu putință pentru a mări strălucirea 
acestui eveniment, care ne pune în contact 
direct cu vechia civilisațiune a poporelor 
celor mai înaintate.

Noblesse oblige!

Sașii și guvernul.
Seim cu toții, ce ținută au ob

servat totdbuna Sașii față cu gu
vernul ungar. Ei în tbte timpurile 
au representat o parte din „trena**  
celor dela putere, numai ca prin 
acâsta se se facă plăcuți, se nu se 
strice cu Maghiarii și se p6tă trăi 
în pace pe contul celorlalte naționa
lități din țâră. Au venit înse și tim
puri de acelea, când ministeriul un
gar le mai da și lor câte o ciocni- 
tură în cap, cum au fost d. e. aten
tatele asupra scblelorși persecutarea 
învățătorilor lor din anul trecut. 
Atunci Sașii mai strigau și se văe- 
tau puțin, însă ministerul erășl le 
astupa gura cu câte o promisiune, și 
Sașii „noștri1* erășl se domoleau și 
gustau fructele pactului cu Szapâry.

Veni însă la cârmă pașa-Bânffy, 
dușmanul și tiranisatorul de odinibră 
al Sașilor, pe când era el fișpan al 
comitatului Bistriță-Năsăud. Nu și-ar 
fi putut închipui nimeni, că și îna
intea acestuia să se plece Sașii. Dâr 
orl-cine a crecjut astfel, s’a înșelat. 
Sașii, mai servili ca ori și când, s’au 
aruncat în urâțele acelui dușman 
neîmpăcat al naționalităților, îl prea
măresc și’l glorifică, încât trebue 
să-l apuce scârba pe orl-ce om de 
bun simț.

Ca o eclatantă dovadă despre 
servilismul fără margini al Sașilor 
și ca un esemplu vădit pentru Ro
mâni, dintre cari și astădl mai esistă 
unii naivi, cari cred într’o alianță și 
prietiniă sinceră cu poporul care a fost 
importat în Transilvania din pro
vinciile germane—reproducem aci 
unele părți din articolul de fond al 
organului săsesc ardelân „Siebenbur- 

gisch-Deutsches Tageblattu dela 11 1. c. 
Etă ce die© numitul cjiar :

Temerile, ce s’au ivit la începutul 
acestui an, față cu ministeriul Bânffy, 
s’ău dovedit oa nebasate. Nici un atac nu 
s’a îndreptat din partea acestui minister 
asupra dreptului săsesc și asupra bunurilor 
nostre poporale, ba nici nu s’a înoercat. 
Din contră am fost scutiți de ataourile, 
cari s’au încercat asupra nâstră din altă 
parte (Din care ? — Red.), și noi am espe- 
riat chiar din partea acestui guvern, promovare 
și doveețî de prevenire bine-voitore.

Tote esperiențele, pe oarl le-am fă
cut dela numirea ministerului Bânffy în- 
coce, dovedesc, că ar fi fost o greșâlă ne
spus de mare și fatală, dâoă deputății să- 
eescl ar fi eșit din partida guvernamentală.

Este numai o întrebare a timpului, 
ca sâ se închicjă abisul dintre Români și 
Maghiari. Intrarea României în tripla ali
anță va fi urmată de un modus vivendi intre 
aceste două națiuni. Noi Sașii nu vom pute, 
decât să ne bucurăm de o astfel de apro- 
piare între Maghiari și Români, dâr trebue 
e& fim cu luare aminte, ca nu oum-va 
printr’o ținută molatioă, fără tact, prin 
frase spumăgătore și prin lucrare fără că
pătâi, să fim aceia, cari se plătim prețul a- 
cestui pact, și ca se se întorcă ârășl tim
purile, când d-nii Dr. Păcurar și Dr. Tincu, 
ascultând de fișpanul, recurău contra ori
cărei hotărirl a universității săsescl, oa pă
rerea lor, a minorității, să fiă timbrată ca 
hotărire a universității; și când sub primă- 
riatul lui Păourar s’a etablat în Sebeșul 
săsesc o domniă de terore contra Sașilor 
de acolo.

Și acum îucă un esemplu. In 
8 1. c. s’a ținut în Sighișoră o adu
nare a alegatorilor, în care îșl ținu 
darea de semă deputatul săsesc Dr. 
Schwicker. Acesta cțise între altele 
următârele:

Deputății săsescl vor ține fidel la 
partida guvernamentală. Ministrul-preșe- 
dinte actual a declarat publice în carmeră, 
că programul poporal săsesc dela 1890 
este deplin compatibil cu programul guvernu
lui. Cabiuetul Bânffy n’a dat ansă la nici 
o nemulțămire, din contră, un mare șir de 
postulate îndreptățite și basate ale poporu
lui săsesc s’au împlinit pe cale legală.

Sărbarea memorabilă a esistinței de 
1000 ani a patriei nostre, formâză și pen
tru Sașii ardeleni un moment de bucuriă 
și de mulțămire, deâre-oe mai mult ca de 700 
ani ei aparțin ca cetățeni îndreptățiți, cu 
fidelitate, acestui stat; și portă în inimi 
dorința și speranța sigură, ca patria comună 
ungară să privâscă în fața unui viitor asi
gurat și înfloritor.

Din trădător, ferice, ș’Orbia, Prevedere
Să faci, — e par’ c’ai facb un angel din 

[Satan*)

Dâr mai târejiu aflând de trista cele
britate a artistului, Eliade revine asupra 
acestei împrejurări și publioă o lămurire. 
nMult se ouvine omul, <h00 densul, să ou- 
noscă pe oine-va și mult să ougete apoi 
păuă se va decide a-i întinde mâna și a-1 
introduce în casă**  și apoi povestește cum 
Rodolfo, venind în BucurescI, se introduse 
în tote casele și uimi pe toți prin talentul 
său; cum oâștiga fârte mult, der risipia 
banii fără nici o socotâlă oheltuind câte 
30_ 40 galbeni pe Așa că din causa
acestei nechibzuite risipe nu mai avea cu 
ce se urni din BucurescI. Eliade înduioșat 
de starea nefericită a artistului îl primi și-l 
ținu în casele sale peste o lună de c}Re-

In urma acestei împrejurări constată, 
fără să pâtă înțelege causa, o mare răoâlă 
din partea lui Adolphe Billecocq, ambasa
dorul Eranciei în Prinoipate, cu care pănă 
atunol era în oele mai bune relațiunl. Toc
mai după 7 ani, în 1849, când Eliade se

*) Curier de Ambe-Sexe. Jurnal literar. Pe
riodul IV. A doua edițiă. BucurescI 1862. Pag. 
165 și urm.

întâlni la Paris cu diplomatul francos, afla 
că pricina acestei răceli era ospitalitatea, 
ce dăduse lui Rodolfo. Și într’adevăr do
sarele ambasadelor și consulatelor Franoiei 
erau pline de isprăvile vestitului Cavaler, 
care pe lângă meseria de scamator mai 
eseroita și pe aoeea de cartofor și escroo.

Asooiându-se cu doi din cei mai de 
eâmă jucători de cărți din Francia și Ger
mania, ruină pe mai mulțl omeni avuți. 
Unul dintre tovarăși, după aoeea, trecu la 
Viena, altul la Londra și Rodolfo la Paris. 
Aoi puseră în oirculațiune polițe false pe 
numele celor mai mari banoherl și înoasând 
banii veniră în Iași.. Urmăriți de poiițiă 
fură nevoițl a se risipi.

Rodolfo schimbându-șl numele plecă 
la Conscantinopole, unde desohise un ma
gazin de noutățile . oele mai alese, pentru 
ca mai târefiu să dea un străluoit faliment 
fraudulos. Ambasada francesă în aoest ohip 
îi dete de urmă, dâr nu-i putu face nimic, 
pentru că Rodolfo soiuse să capete proteo- 
țiunea Rusiei și se refugia în Buouresol cu 
o misiune secretă în timpul căderii Dom
nitorului Alexandru Ghica, pe la sfîrșitul 
anului 1841.

Consulul Rusiei Dașcov îl introduse 
în tote oasele și-1 ajuta să dea oâte-va se

rate de prestidigitatură. Din acâstă causă 
relațiunile dintre Billecocq și ambasada ru- 
sâscă se înăspriră. In ast fel de împrejurări 
Rodolfo fu nevoit să fugă*).

Dintre toți acești scamatori singurul, 
oare a lăsat o impresiune durabilă, a fost 
Bartolomeu Bosoo. Pote împrejurarea, că 
el a fost în acest gen cel dintâi artist, care 
ne-a visitat, să fi contribuit la păstrarea și 
lățirea numelui său printre Români. Și nu 
este colț de țâră, unde să nu se pome- 
nâscă de isprăvile artistului și să nu i-se 
atribue cele mai sensaționale fapte.

Ast-fel peste tot locul se cunosoe pă
țania bietului bărbier, care nu mai isprăvia 
de a rade pe Bosoo, din prioină oă barba-i 
orescea mereu la loo; de asemenea și anec
dota cu femeea, ce-i venduse nisce ouă, din 
oarl artistul scotea galbeni de aur și cum 
biata femeiă cre4end, că are o găină năz
drăvană s’apucâ să spargă ouăle rămase, 
dâr fără să găsâscă măcar o lăscae înăuntru.

Aceste și alte anecdote sunt citate și 
de Eliade, dâr sunt atribuite Cavalerului 
Rodolfo. Pentru oă Eliade, cu acâstă oca- 
siune, nu pomenesoe nimic despre Bosoo, 
8’ar putea admite, oă artistul n’a fost de 
loo prin Țâra-românescă.

In cașul acesta lățirea numelui său 
s’ar datori faptului, că 16 ani mai ’nainte 
producțiunile lui Bosoo făcuseră atâta în- 
tipărire în mintea Moldovenilor, încât faima 
sa se pote să fi trecut din gură în gură 
și la Românii de aici; așa că tote minu
nățiile de felul acesta mai târejiu au fost 
atribuite numai lui Bosoo deja cunoscut.

Astăcjl chiar, în Moldova, soamatorie 
se (fi00 bosoărie și toți au consoiința, că 
prin acesț ouvent trebue să se înțelâgă meș- 
terșugul vestitului Bosoo.

In comedia lui Aleosandri „Chirița în 
Iași**  representată pentru prima oră în 1850, 
un personagiu, Pungescu, doresoe să se în- 
chiorohioșeze în Buouresol, pentru că:

De-ai umbla întrâga lume, 
De-ai călca pe rând anume:

Țâra englezâscă, 
Țâra franțuzâscă, 
Țâra spaniolâscă 
Nemțâsoă, leșască, 

Italienâsoă.
Pân’ și cea grecâscă, 

N’ai găsi chiar într’o miă 
Așa târg vestit să fiă

Peutru bosoăriă, 
Pentru stosăriă, 
Pentru ooțoăriă, 
Matrapazlăriă
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Consilia de miniștri. „XoZo«s»âr“ pri- 
înesoe din Budapesta soirea, că Sâmbătă 
■după am&jl s’a ținut în palatul miuistrului- 
președinte uu consiliu de miniștri, la care 
,a luat parte și br. Samuel Josika, ministru 
a latere. In acest consiliu de miniștri s’a în
tâmplat trimiterea propunerii de grațiare a 
■oondamnaților în procesul Memorandului.

—o —
Conferință. Prea Sânția sa părintele 

■episoop al Aradului Ion Mețianu a oonvo- 
cat pe Marți în 5 (17) Septemvre a, c. o 
conferință, la oare vor partioipa Prea Cu- 
vioșia sa părintele Arehimandrit și vicar 
■episoopeso al Orăcjii-marI Iosif Goldiș și 
părinții proto preș viterl din întrâgă eparchia 
Aradului. Obiectul, de care se va ocupa 
acostă oonferință este: a combina asupra 
modului de procedere și a ținutei preo- 
■țimei și poporului în fața introducerii re
formelor politico-bisericesci în conformitate 
cu instrucțiunea edată de prea-venerabilul 
consistor metropolitan.

— o —
Institutul de credit și economii „Al

bina" a înființat în oasa sa din strada Mă
celarilor în Sibiiu „masa ștudeniilor“, la 
oare 50 studențl români dela școlele medii 
din Sibiiu vor căpița prânz gratuit, dela 
1 (lf) 'Octomvre până la 18 (30) Iunie a. c. 
Pentru ocuparea acestor marinirrose aju
tore Direcțiunea „Albinei" publică con
curs. La cerere sunt a-se alătura: 1) Carte 
de botez; 2) Certificat despre înscriere de 
elev ordinar la gimnasiile sâu șcdla reală 
din Sibiiu ; 3) Testimoniul ultim, pe basa 
căruia a fost primit în clasa, oe o frecuen- 
teză; 4) Atestat oficial despre mijldcele 
materiale ale părinților. Cererile netim
brate trebue presentate la institut pănă la 
18 (30) n. c. Cele intrate mai târcjiu nu se 
vor considera.

— o —
Espulsări. „Timpul11 de acjl scrie: Con

siliul de miniștri, în ședința sa de Joi, a 
hotărît expulsnrea din țâră a cinci Bulgari, 
dintre cari doi din Brăila și trei din Ga
lați. In viitorul consiliu de miniștri se vor 
lua măsuri și în contra Bulgarilor agitatori 
din Constanța. In Constanța s’au făcut, 
din causa agitațiunilor bulgărescl, 27 de 
arestări. Printre arestați se află și doi pro
fesori bulgari din looalitate.

—o-
La desciderea podului de peste Da- 

năre. Relativ la disposițiunile luate cu pri
vire la solemnitatea înaugurărei podului de 
,peste Dunăre mai putem adl comunioa — 
flioe „Timpul*  din BucurescI, — că s’au 
adresat invitări și presei străine. Vor fi in
vitate vr’o 30 de d* are din Franța, An
glia, Germania, Austria, Belgia, Olanda, 
Italia și Rusia. Dintre jurnalele române de

*) Alexandri (V?, Opere complete. Teatru. 
V olumul II. BucurescI 1875. Pag. 402.

*) Damâ (Frâdericj. Nouveau Dictionnaire 
Roumain-Franțais I. Bucarest 1894.

**) Lexicon romanescu-latinescu-ungnrescu 
Buda 1892.

***) Bobb (Ioan) Dictionariu românesc, latei- 
nesc și unguresc. Cluș 1S22. Tom. I.

Și rusfetăriă
■Și .potlogăria !*)

Cuvântul boscărie — provincialism 
moldoveneso — cel puțin în accepțiunea 
de scamatorie n’a putut exista în Moldova 
pănă la 1826.

D. Frâdârio Damâ în Dicționarul 
său român-frances ne dă cuvântul boscă 
echivalent ou bosconă, bosconitură, ca un 
provincialism ardeleneso și-l traduce cu 
.„sortilege, malefice, enchantement,charme"*)

Dâr în lexiconul dela Buda din 1825 
găsim numai cuvântul boscoană ou însem
narea de „bobdnă seu vragie"**)

De asemenea și în Dicționarul lui 
Iân Bobb tipărit în Clușiu în 1822 aflăm 
cuvântul Boscoana tradus ou „Fasoinum, 
Incantatio, Superstitio"***)

Tot astfel și Andrei Isser, în Dicțio
narul său românesc-nemțeso tipărit la Bra- 

peste munți vor fi invitate „ Gazeta Tran
silvaniei11 din Brașov, „Tribunau din S’- 
biiu și „Dreptatea^ din Timișora.

— o—
Adunărisăseseiîn Christian. Alaltăerl 

Duminecă, după amâtjl s’au ținut în Chris
tian dduă adunări săsesol: una a alegăto
rilor aderenți ai „vergilor", și alta a celor 
aderenți ai „moderaților". La adunarea ver
gilor au luat parte 408 alegători, cari au 
ascultat cu mare atențiune vorbirile can
didatului de deputat, a redaotorului Lutz 
Korodi, precum și a advocatului C. Lurtz. 
Aceștia fură viu aclamați, și după adunare 
întrâga societate merse la Râșnov, unde 
nejenat îșl petreoură „vercjii" pănă târcjiu 
noptea. Adunarea Sașilor „moderați" de
curse la mese, și nu se scie ou siguritate, 
când s’a finit. — Alegerea de deputat să 
va face în Ghimbav la 21 1. c.

•—o—
Resbunare în contra Bulgarilor Ț)ia- 

rul maoedonân „Pravo'*  anunță, că Turcia 
îșl răsbună pe Bulgari în urma răscolei dela 
14—26 August. O bandă de bașibuzuol a 
jefuit și a ars satul Obidum lângă Neoro- 
pod și au făcut numerose victime. Alte 
patru sate au fost de-asemenea atacate, dâr 
tratate cu mai puțină asprime. Insurgenții 
priușl sunt decapitați pe loc său pe drum, 
prisonierii sunt torturați. 13 prisonierl tran
sportați la Salonic din ordinul valiului 
Wihia Pașa au fost torturați cu clește ro
șite la foo și înmormântați de vii. Esecuția 
barbară a acestor 13 insurgenți e confir
mată de-altmintrelea și din alte părți.

—o—
Cununia. D-ra Plena Florian, fiioa ră 

posatului președinte de tribunal din Odor- 
heiul-săcuesc, se va cununa la 23 Sept. n. c , 
în biserica română gr. cat. din Bocșa-Mon- 
tană, cu d-1 Ludovic Eitl, loootenent c. și 
r. — Sincere felicitări tinerei părechl!

— o—
Hoți îndrăsneți. Locuitorii din Salgo- 

Tarjan sunt într’o panică grozavă, în urma 
unei tâlhării de drum, săvârșită la lumine 
cjilei, de nisce indivifll mascațl. Bandiții 
au atacat pe oassarul băilor de cărbuni din 
Salgo-Tarjân, ce ducea cu sine două-cțecl 
și trei de mii florini. Banii erau destinați 
pentru lucrătorii băilor din Inaszo. Cassa- 
rul era încă ou doi omeni, cu tdte acestea 
atacul oel neașteptat i-a înspăimântat întru 
atâta, cât nu și-au mai adus aminte de 
apărare. Tâlharii au eșit din șanțuri îm- 
pușcând asupra căruței și omorînd un oal. Cei 
din căruță au fugit, lăsând lada cu banii hoții 
au spart’oj au luat banii de hârtiă în sumă 
de 17.850 fl. eră cei de argint în sumă de 
5150 i-au împrăsciat pe jos. Hoții, cari 
erau vre-o 4—5 inși erau mascațl. Gen- 
darmeria din Salgo-Tarjân a făcut dispo- 
sițiile cele mai estinse ou privire la prin
derea lor. Pănă acum n’au dat de urma 
tâlharilor.

șov în 1850, traduce cuvântul boscoană 
prin „Zauberei, Hexerei"*)

Nu ne interesâză aci etimologia aces
tui cuvânt. El pote forte bine să fiă și un 
element grec-modern, cum susțin Cihao și 
d. L. Șăineanu**)  constatăm numai, că în 
câte-și trele dicționarele aoestea mai vechi, 
aloătuite peste munțT, nu găsim decât cu
vântul boscoană, ceea ce probâză, că el 
era seu este frecvent în părțile Ardâlului.

Dâcă într’adevăr esistă și un primi
tiv bosoă ou o însemnare înrudită cu a 
noțiunei de scamatorie introduse atunci, 
prin sufixul -ar ușor s’a făcut boscar și 
apoi boscărie pentru a desemna acele „me- 
hanico-fîzicalicești meșterșugurl", pe cari 
Moldovenii nu le mai văcfură și despre 
cari nu avuseseră nici o idee. La acesta 
venia într’ajutor și împrejurarea, că nu
mele artistului era asemănat cu vorba 
boscă seu boscoană, care însemna ceva 
fermecător ca și arta sa.

*) Isser (Andreas), 'Walachisch-deuisches 
Worterbuch. Kronstadt. 1850.

**) Cihao (A. de), Diclionnaire d’etymologie 
Daco-Romane. Francfort. S/M 1879. — Șăineanu 
(L.J, Dicționar româno-german. BucurescI 1889.

[Rev. Noua] 0. Lugoșiaiiu,

Nenorocire. Petrea Mi cu, unul dintre 
cei mai vrednici și zeloși locuitori români 
din Brașovul vechia, a răposat Duminecă 
în urma unei nenorociri, ce ’i s’a întâm
plat săptămâna trecută. Descărnând el nisce 
butoie ou bere la gară, pentru a-le trans
porta cu carul la depoul d-lui Casik, unul 
dintre butdie i-a căc]ut din vagon pe pi
cior, frângându-i-1 cu desăvîrșire. După ce 
se chinui o săptămână, răposa între dure
rile cele mai mari, lăsând în urma sa o fa- 
miliă numărosă. Om harnic și cinstit, bun 
la inimă și evlavios, fiind tot-odată și 
un consciențios curator al bisericei, el 
era fdrte iubit și se buoura de mare cinste 
între țărenii noștri din Brașovul veohiu. 
— Dumnezeu să-l odihnâscă în paoe!

—o —
Concertul Rosenkranz. Sâmbăta tre

cută a dat d-șora Maria Rosenkranz un 
concert în sala de ooncerte din loc. Cea 
dintâiu piesă: Aria din opera „Evrea" pe 
care concertanta a cântat’o cu acompauiare 
de orohestră, deja a făcut neplăcută im
presia asupra celor mai mulțl ascultători 
nemaghiari, deore-oe d-șora Rosenkranz a 
cântat aria cu text maghiar. îșl p6te ori
cine închipui, cum pote suna aria unei 
opere francese cântată ou text maghiar și 
cu accentuare maghiară! Celelalte piese 
au fost mai bine alese și mai vîrtos Aria 
din opera „Hugenoții" a cântat’o concer
tanta destul de bine. La finea concertului 
însă, ca să pună pupăza pe oolac, d-șâra 
Rosenkranz a cântat și câte-va melodii 
naționale maghiare, fiind frenetio aplaudată 
de toți Maghiarii veritabili și neveritabill 
presențl. Producțiunea acesta din urmă ar 
fi putut să rămână cu totul afară, chiar 
bunul simț ar fi pretins’o, dedre-ce văerărl 
și chiuituri de „csârdâs" nu sunt compati
bile și nu se potrivesc să stea la un loo 
ou composiții de ale unui Brahms, Bee
thoven, Halevy, Meyerbeer etc. Dealtmin- 
trelea și acum, ea și de altă-dată, nu pu
tem treoe cu vederea prestațiunile musicei 
orășenescl, care stă sub conducerea emi
nentă a d-lui A. Brandner. Musica orășe- 
nâscă, afară de acompaniare, s’a produs ea 
singură la acest concert cu două piese : 
Introduoerea dela opera „Folkunger" și 
Andante din Symphonia C-mol a lui Bee
thoven. Amândouă piesele au fost predate 
cu atâta esactitate, fineță și perfeoțiune, 
înoât atât d-1 Brandner cât și musica de 
sub conducerea sa merită totă lauda. Pu
blicul brașovân, care înțelege adevărata 
musioă, cercetâză întotdâuna cu cea mai 
mare plăcere concertele d-lui Brandner.

—o—
Desecarea bălților mlăștinose ale Du

nării. Societatea Watson & Youel din Olanda 
a întreprins, cu autorisarea ministerului ro
mân la domeniilor, desecarea unor mlăștinl 
din Dobrogea, Insula st. George, pe chel
tuiala proprie. Resultatul acestei încercări 
a fost încoronat de cel mai deplin succes: 
întinderi mari de terenuri nefructifere și 
nesănătose au fost transformate în pămân
turi cultivabile și sănătăse La învoiala în- 
ceroării ministerul și-a păstrat mână liberă. 
Pentru adjudecarea lucrărilor pe viitor se 
vor ținâ licitații, și dâcă peste societatea 
olandesă vor oferi alții avantage mai bune, 
atunol societatea Watson & Youell va fi 
despăgubită cu 400,000 de lei; se crede 
însă,, că tot acâstă sooietate va ave con
cesiunea pentru desecarea tuturor mlăști- 
nelor Dunării, avându-se în vedere primele 
resultate pe deplin de satisfăoătdre.

Din Bulgaria.
Anglia e supărată foc pe Bulgaria din 

causă, că — preoum spune „Agenția Renter" 
— principele Ferdinand nu a primit în au
diență pe Eliot, representantul engles la 
Sofia.

Aoesta s’a întâmplat cu 10 <Ț1® îna
inte de plecarea principelui la Varna, unde 
va petrece cam două luni. Motivul nepri- 
mirei lui Eliot ar fi fost ooupațiunile peste 
măsură de multe ale lui Ferdinand. Este 
însă cunoscut, că prinoipele a primit mai 
multe persăne private în audiență pe acel 
timp ; cum dâră de față ou un representant 

al unei puteri, ca Anglia, nu și-a putut afla 
timp? De-aoi supărarea Englesilor.

*
Prin cercurile bulgare circulă o faimă, 

care pentru principele Ferdinand numai 
plăcută nu pdte fi. Este vorba de nisoe do
cumente, ce s’ar afla în posesiunea unui 
general rus, din cari documente apare evi
dent, că Țarul aotual se trage în liniă di
rectă dela veohii Țari bulgari, și oă ar 
pute păși prin urmare ca pretendent la 
tronul Bulgariei. Se mai spuDe, că o so
cietate istorică rusâscă vre să dea aceste 
documente publicității nu peste mult.

Der răul nu se mărginesoe aici. Po
porul bulgar nu iubesoe și n’a iubit pe 
Ferdinand nicl-odată; er de present chiar 
îl urăsoe, din oausa, oă a isolat Bulgaria 
de tote celelalte state europene. Ferdinand 
ou politica lui n’a cucerit simpatiile Rusiei 
și Franciei nici deoât, er pe celelalte state 
și le-a înstrăinat formal. Cu deosebire An- 
glia e supărată nespus de mult din oausa 
multelor închinăciuni făoute Țarului, oare 
nici nu vrâ să scie de principele.

Anglia ar fi bună buourdsă, să vadă 
pe Ferdinand delăturajt din Bulgaria. Di
plomații Angliei înoă tot mai țin la prin
țul Arseniu Hartenau, și aștâptă numai tim
pul oa el însuși — Arseniu — neînfluințat 
de mamă-sa, care se opune oa fiul ei să 
ocupe tronul bulgar împreunat cu atâtea 
perioule, să se deoidă a păși, oa preten
dent la aoest tron.

Teleirame part, ala „ta. W
Seghedin, 16 Septemvre. Sun

tem liberi! Trăiască Majestatea Sa, prea- 
bunul nostru împerat și Rege apostolic!

Vasiliu Lucaciu.
Budapesta, 16 Septemve. Me- 

morandiștii sunt grațiațî. Patița a so
sit astăzi sera aici dela Vaț și a fost 
salutat de tinerimea universitară română, 
er de cea serba prin Dr. locovici.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 16 Septemvre n. 

Toți osendiții în procesul Memoran
dului au fost liberați' aștă(|T. Actul 
regesc de grațiare a sosit astăcți înainte 
de amedfl ministrului de justiția, care 
apoi neamânat luă mesurile necesare.

Seghedin, 16 Septemvre. Lu
caciu, Rațiu și Coroianu au fost libe
rați astăzi după amedT din închisorea 
de Stat. Scirea despre liberare i-a sur
prins nespus și a produs între ei mare 
bucuria. Intemnitații părăsiră închisorea 
cu strigăte de „eljen“(?) la adresa Majes- 
tații Sale și a guvernului.*)

Seghedin, 17 Septemvre. Rațiu 
a plecat, împreună cu mai mulțl 
colegi, la Budapesta, spre a mulțămi 
ministrului-președinte Bănffy.1)

Viena, 17 Septemvre. Astăzi 
s’au început alegerile pentru consi
liul comunal în al treilea cerc elec
toral. Alegerea se vede, că se va 
sfîrși cu învingerea antisemiților. 
Interesul alegătorilor și al popora- 
țiunei, precum și participarea lor la 
actul alegerei este neobicinuit de 
mare.

Viena, 17 Septemvre. îndată după 
numirea noului cabinet, primul mi
nistru Badeni va intra în contact cu 
guvernul unguresc pentru a se re
începe tractările privităre la învoi
rea pactului și va merge cu miniș
trii săi de resort la Pesta.

*) De sigur „61jen“-ul la adresa guvernului 
va fi numai o născocire a Biroului de corespon
dență din Budapesta.

’) Scirea acesta, răspândită tot de biroul de 
coresp. unguresc, sperăm, că nu se va confirma,

— Rad.

DIVERSE.
Unde sunt femei puține? După da

tele statistice, femei sunt mai multe pe 
pământ, decât bărbați. Acesta e regulă ge.
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nerală, căci sunt și țări de acelea, unde 
sunt mai mulțl bcrbațl, decât femei. 
Așa d. e. în Australia occidentală unde 
sunt bogatele mine de aur, femeile fiind 
puține, sunt și peste măsură scumpe. Do
vadă și următorul cas: Nu de mult muri 
bărbatul unei femei tinere și frumose. Abia 
trecu câte-va săptămâni de văduviă și se 
și grăbiră mulțime de pețitori, ca să-I ceră 
mâna. Cei dintâi, cari îșl cercară norocul, 
au fost dintre omenii, cari aduseseră ser- 
vițiu tinerei femei cu ocasiunea bălei și 
îmormântărei soțului său. Ast-fel o peți 
mai întâi medicul, care îngriji de bărbatul 
ei în timpul bălei; apoi farmacistul, care-i 
servise medicina; anteprenorul de îmor- 
mântare, care pe bărbatul său îl astrucase; 
preotul, care-i servise prohodul, și în fine 
săpătorul, care-i săpase mormântul. Tînăra 
văduvă însă nu se mărita după nici unul 
din aceștia, ci-’șl luă de bărbat pe stăpâ
nul casei, unde locuia și căruia îi datorea 
pentru chiriă. In modul acesta cel puțin 
șl-a achitat datoria.

Filoxera cafelei. Plantațiunile de ca
fea din Brasilia sunt amenințate de un pe- 
ricul mare. O bălă ascunsă atacă rădăci- 
nele arborilor de cafea și i prăpădesc, toc
mai cum filoxera prăpădesce viile. E vorba 
de nisce microbi, cari vîrendu-se în rădă- 
cinele arborilor, prioinuesc în timp scurt 
nespuse pagube. Acest soiu de filoxeră a 
cafelei s’a ivit mai întâi la 1869 în Cey
lon, unde în primul an după ivirea bolei, 
producțiunea de cafea a scădut dela 45,000 
la 25.000 tone. De atunci răul a luat din 
an în an mai mari întinderi, pănă când în 

fine Ceylonul șl-a perdut cu totul impor
tanța în pieța cafelei. Pece ani mai târcjiu 
băla s’a ivit și în lava, unde a prioinuit 
în fiă-care an oâte-o pagubă de opt mili- 
ăne fi. numai în plantațiunile statului. 
Acum a venit rândul la plantațiunile Bra- 
siliei; în Araguaya mai tăte plantațiunile 
de cafea sunt nimicite, așa că acestă pro- 
vinoiă, odinioră bogată, acum a ajuns la 
sapă de lemn. In Campinas se face tot po- 
sibiulul pentru împedeoarea periolului, gu
vernul a trimis anumițl speoialiștl, cari 
ceroetâză plantațiunile atacate, pe lângă 
aceea, o comisiă deosebită se ooupă ou stu- 
diarea bălei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșîanu.

Redactor responsabil: Gregoriu ssaior.

Cursul pieței Brașov.
Din i

Bancnote rom.
L7 Septemvre 1895.

9.57Cump. 9.54 Vend.
Argint român. Curnp. 9.50 Vând. 9.54
Napoleon-d’ori Cump. 9.56 Vând. 9.59
Galbeni Cnmp. 5.62 Vând. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128 Vând. —.—
Lire turoesol Cump. 58.80 Vând. ■ “ • ““
Mărci germane Oump. 10 78 Vând.
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Cursul la bursa din Viena.
Din 16 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% ..... 121.65
Renta de corăne ung. 4% • • • 99.60
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 124.25
Itnpr. căii. fer. ung. în argint4l/2% 102.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 98.—

Bonuri rurala croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 148.— 
Renta de hârtie austr....................... 100.75
Renta de argint austr................. 101.—
Renta de aur austr........................... 122.—
LosurI din 1860 .......................... 153.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1060.— 

r

Antreprise de pompe funebre
E. Tvitselz.

Brașovu? Strada Porții Wr. 4. Colțul u Tergulu boitorii.
Recomandă on. publică la cașuri de mdrte, așe4ămentulu 

seu de înmormântare bogată a s o r t a t u în cari tote obiectele, 
atâtă aortele mai de rendă, câtă și cele mai fine, se potă 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metalu ce se 
potă închide hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoră sicriuriloru de leiUUU, 
de metalu și îmitațiuni de metalu și de lemuu de stejarii.

Depou de cununi pentru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și ună carii funebru ve- 
netă pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptă si ieftinii, iau 
asupră-mi și transporturi de morți in’ streinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedândă 
cu cunoscuta’ml soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
12_. E. Tutsek.

Aoții de-ale Bănoei ung. de oredit. 482.25
Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 402.50
Napoleondorî.................................. 9.5g
Mărci imperiale germane . . . 58.92y2
London vista....................................120.40
Paris vista.................................. 47.62 */ 2

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Rente de corăne austr. 4%. . . 101.—
Note italiene.................................. 45.45

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din 1 Mai S895
Sgiad a. pesta — Predeal G h i r 5 ș îi — T u r «I a
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persân.

Tren 
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de 

persân.
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de 

persân.

trenîi 
mixtîi

trenîi 
mixtu

trend 
de 

persân.

Ghiriș
Turda

trenîi 
de 

persân.

trenu 
mixtîi

trenîi 
mixtu

trenîi 
de 

persân.

10-
8.30

11.31
2.-
3.42'
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16 
8.07 
8 34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59 
11.07 
11.31 
11.48 
12 25 
12.52 

i 1.06
1.37
1.52
2.13
2.32
3 04
3.47 
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

8 05
1 55
3.56

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

pi.

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

sos.
A

3.-
5.45
2.29

12.05

1 55
7.25

9.07
9.37

10 37

11.4C
11.55

I
1.-
1.02

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14'
5 59

11-
12.26

1 11 6 29
8 30 1126

Trenu 
de

4.17
4 50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

pl.

pl.

Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa .
Oiucia . .
B -Huiedin
Ghârbău .

Clușiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Mioăsasa

sus

Copșa-mică
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișora • 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . . 
Feld’ăra¥

SOS.-l
pl.) Bra?ov •
Ț Timiș
Y Predea

sos. BucurescI

A

1 pl.
isos.
A

pl.
803.

A

I pl.
V9O8.

A

I
pl.

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.86
5.58
5.08
7.01
6 -
5 11

5.23
3.46
2.26
2.19
1 52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7 59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
5 53
5.33
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

Cwcerdea. — ©șorlieiii — IXegla.-săsesc.

Trenu 
de

Trenu 
deTrenă

mixtu persân. persân. person

Trenîi 
de 

persân.

2.25 
3 14 
5.07
5.40
7.19

3.11
3.52
5.26
5.36
7.19

i

8.59
9.40

11.11

pl. Cucerdea 
LudoșQ.

pT'} dșorheiu

sos. Regh.-săs
însemnate in stânga stațiunilor

808.

( Pl-
• l sos.
• pl.

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

Nota: Orele 
t'nsemneză ărele de năpte.

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12

6.25
8.10
4.43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

5.35

Trenîi 
de 

persân.

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

sunt a se

Trend 
de 

persân' mixtu

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49
oeti

Trenu

1.18
12.32
10.35
10 —

8:25

7 33
7.53

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

Copsa-inicîi — Sibiin — Avrigis — FășArașii
trend 

de 
persân. person.

trenîi 
de

trenîi 

mixtu
trenu 
mixtîi

trenu 
de 

persân

trenu 
de 

persân,

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenă 
mixtd

6.15
6.38
7.13

trend 
mixtu

8.35
10.28

11.34
1.03
1.25
1.46

.3.31
6.08

trenu

mixtîi

11.35
11.54
12 20

trenîi 
mixtîi

4,55
6.36

7.10
8.59
9.15

trenîi
mixtu

trenîi
mixtîi

pl.

sos. 1
pl. 1

80S.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

8OQ.

( Pl‘

l 80S.

p).

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4 49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

trenîi 
mixtu

trenîi 
mixtîi

trenu

mixtă
trenu 
mixtîi

4.25
4.48
5.23

10.29
10.46
11.12

Simeria . .
Oerna .
Hunedora .

4.50
4.34
4.10

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

KSrasov — Xernest
trenîi 

mixtu
trenîi 
mixtîi

trenîi 
mixtu

trenu 

mixtîi

9.15
10.35

Brașov .
Zernești.

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.20

4.-
7 07
9.59

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș . .
Țagu-Budatelicii .
Bistrița . . . .

6.46 7.21
4.15
1.16

6.20
7.08
8.01

trenă 
mixtu

5.30
10.17

11.30
12.47
2.05

5.
6.14
7.39

Aradu
Vinga
Timișora

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15

Careli-marl —
trenîi 
mixtu

trenu 
mixtu

ttenîi 

mixtu

Sighișora—©darăteiu-secwesc.
trenu
mixt îi

trenu 

mixtd
trend 
mixiu

trenîi 
mixtd

4.15
9.18

Careii-mari . 
Zelău . .

9.06
4.20

7.-
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sighișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3.-

I
8.31
7.43
5.50
5.04
3.25

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în bus. — Numerii încuadrațl ou linii mai negre
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