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Brațov, piața mare Nr. 30.
Scrisori nefranoate nu ec 

primesc. — Manusoripîe nu ie 
rotrimet.

IH8ERATE se primesc la Admi
nistrați un e ta Brașov și la ur- 
mătorele Birouri de anunolurl: 

ta Viena: JLT. Bukss, Heinrtch 
Schatek, Rudolf Hosts, A. Oppelvks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, ta Budapesta: A. 7. 
Goldbergerg, Eckstein Bernat; ta 
Bucuresoi: Agence Ravas, Suc- 
cursale de Boumanie; ta Ham- 
burț,: Âaroiyi <fe Ltebmann.

Prețul Insorțlunllar: o seria 
garmond pe o colduu 8 or. și 
80or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. seu 80 bani.

„Gazeta" iese în fla-m ii.
Abonamente piu Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 ii., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineci 2 fi. pe an.

Peatru fiomânia si străiiătaia:
Pe un an 40 franci, pe șâse 
luni 20 fr.. pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineca 0 frânai.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afara 

și la dd. aolcGtori.
Abmamenrnl ponun Brasov 

administrați un ea, piața mare. 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe a^ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Ou dusul ta casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fi,, pe trei luni 
3 fl. Un esemplar 6 cr. v. a. 
s6u 16 bani. Atât abonamen
tele cât și insorțiunile sunt 

a se plăti înainte.

, Sâmbătă, ie (1 Februarie) 1896.

Motivele apelului nostru.

ii.
Adi lăsăm se urmeze partea a 

doua și cea din urmă a estraselor 
din articulii noștri, cari avură de 
scop a marca situațiunea din primă
vara anului trecut, indicând tot-odată 
modul, prin care, după vederile n6s- 
tre, s’ar fi putut ajunge la o îndrep
tare a ei.

Cetitorul va sci să judece în- 
su-șî mai bine întru cât cele ce 
le-am scris înainte cu opt luni au 
încă deplină valdre și pentru present:

Ce se faeem ?
Fără îndoiâlă ni-se împune atjl, mai 

mult ca ori și când, datoria de a oontinua 
lupta pentru drepturile și libertatea popo
rului român.

Trebue să luptăm. Și cu oât suntem 
mai mulțl cu atât mai mari și mai bune 
resultate trebue să dobândim.

Aoâsta însă nu se p6te ajunge deoât 
prin organisarea luptei.

Lupta este legală și constituțională. 
Mijlooul de-a-o organise este unirea și con
centrarea nâstră într’un partid politics, oare 
să represents postulatele, dorințele și aspi- 
rațiunile poporului român.

Acest partid l’am înființat la 1881 și 
l’am numit partid național român. Pro
gramul partidului este oredeul nostru, el 
formâză basa acțiunei nâstre, oe are ca 
țintă redobândirea egalei nâstre îndreptă
țiri naționale.

Partidul s’a născut între prigoniri și 
înoă dela nasoerea lui adversarii i-au jurat 
mârte.

Acjl ei se simt mai tari și au poten
țat persecuțiunile în contra lui...

„.încercărilor volnioe și ilegale ale po- 
testății publice luptătorii noștri datori sunt 
să le opună resislența legală în apărarea 
partidului, a organisației lui preoum și a 
programului național....

Unitatea de acțiune.
Pentru scopul acesta avem lipsă îna

inte de tâte de unitatea de acțiune în 
sînul marelui oorp al partidului nostru na
țional, în care ne-am unit dela 1881 înoâoe 
toți Românii din Transilvania și Ungaria. 
Și acâstă unitate de acțiune este neapărat 
condiționată de o conducere aptă, înțe- 
lâptă și tare a partidului și de-o concen
trare a tuturor elementelor sănătose, cin
stite și harnice împrejurul ei.

...încă înainte de 1881, pe când am 
stăruit pentru o organisațiă tare a parti
dului nostru național, căutam să convin
gem pe bărbații noștri fruntași, că nicăiri 
o erdre nu este mai puțin scusabilă ca în po
litică, pentru-că nicăiri nu pâte avâ urmări 
mai funeste; căutam să le aducem aminte, 
oă istoria judecă aspru faptele acelor bărbați, 
cari au luat asupră-’șl grava răspundere 
de-a conduce un popor în vremuri grele.

Cestiunea de-a da partidului o con
ducere, care în timpurile aceste oritice să 
fiă la înălțimea ohiămării sale, este dâr 
cestiune capitală.

Resolvarea ei atârnă însă dela altă 
evoluțiune, ce trebue să se iacă în sînul 
partidului, și pe oare am numit’o: concen
trarea tuturor elementelor sănătos®, cin
stite și harnice.

Concentrarea aoâsta însă nu se pâte 
săvârși pe câtă vreme nu vor fi delăturate 
elementele nesănătâse, imorale, ori neapte, 
cari turbură într’un mod său altul circulele 
partidului.

Este dâră absolută necesitate ca să 
premârgă un proces de purificare îu sînul 
partidului nostru.

Pănă când vom tolera, ca o sâmă de 
omeni, fără de niol un control, degagiațl 
de orl-oe răspundere față cu națiunea, să 
bată câmpii politicei nâstre și să tragă 
brazdă peste o muncă asiduă de (j0OÎ de 
ani; pănă când vom suferi oa în lipsa ori
cărui plan și a orl-cărei direcțiuni seriâse, 
totl nechiămații să turbure apele ei, pănă 
atunci o raliare a forțelor nostre naționale 
va fi cu neputință și vom merge din 
desastru în desastru.

Dela o seleoțiune curățitâre, care se 
ne facă posibil a scâte neghina din hota

rul nostru, atârnă dâr succesul unei con
centrări puternice în sînul partidului, atârnă 
buna nostră conducere și unitatea acțiunei 
nâstre.

Procesul de purificare.
Cum și de unde să înoepem purifi

carea ?...........................................................
Pe plan sunt atjl acele elemente, cari 

au zădărnioit concentrarea în sînul parti
dului nostru, conoentrare de toți dorită 
după procesul Memorandului, ca singur 
mijloc de a eși din impas, și inițiată în 
Iunie anul treout de președintele comite
tului.

Aceste elemente se grupâză în jurul 
clarului „Tribuna14, care se deolară a fi al 
comitetului și se afișeză ca singurul <ji»r 
„aoreditat44 al partidului, dâr oare de fapt 
s’a pus în contrafacere și cu comitetul, și 
cu partidul, și ou programul nostru națio
nal, făcând o politică sui generis, oe oul- 
minâză în nisuința, din cji în tot mai 
vedită, de a împiedeca orl-ce concentrare 
seriosă, de a produce certe și desbinărl în 
sînul partidului, pentru oa olioa, care îl 
conduce, să potă urmări cu atât mai ușor 
planurile ei egoiste.

a) Disciplinarea „Tribunei*.
Dâoă „Tribuna44 este proprietatea co

mitetului, atunci membrii lui, vorbim de 
oei neîntemnițați, datori sunt să faoă rân- 
duială la acâstă fâiă, să înlăture dela con
ducerea ei persânele, cari abusâză de în
crederea, ce li-s’a dat, său sunt neleale și 
nedestoinice în împlinirea ohiămării lor și 
să le înloouiască cu bărbați oredinoioșl par
tidului, oon8oii de răspunderea oe au luat’o 
asupra-șl, destoinici și prevă4ătorl.

La cas contrar, când adecă comitetul 
n’ar ave drept de a dispune asupra acestei 
foi, resultă de sine îndatorirea sa de a-o 
disciplina pe altă cale, denegându-i îndrep
tățirea de-a vorbi în numele comitetului și 
a part'dului și stigmatisând în fața publi
cului purtarea ei necalificabilă.

b) Purificarea partidului.
Purificarea partidului nostru de ele

mentele, cari lucră în oontra oonsolidării 

lui, fiă conscient, cu plan și ou tendințe 
premeditate, fiă in’consoient, are să se faoă, 
după părerea nâstră, în două direoțiunl.

Ea mai întâiu trebue să se estindă 
asupra persanelor, oarl stau în serviciul par
tidului seu cari pretind a-i servi oausa.

In privința aoâsta trebue s’avem ca 
devieă: Fiă-oare la looul și la postul său; 
âmenl de inimă și ou treout nepătat; 
âmenl stăruitori și oredinoinșl oausei; 
âmenl ou modestiă, cari nu lucră pentru 
a-șl face reclam personal, ci pentru a-șl 
împlini o sfântă datoria națională.

*
Al doilea, purifioarea trebue să se es

tindă și asupra ideilor fi a principiilor.
Prea mult s’a păoătuit și se păcă- 

tuesoe pe spinarea programului național și 
pe oontul principiilor profesate de partidul 
nostru.

Dâcă vom mai tolera să resară oa 
ciupercile ideile și propunerile cele mai 
sorîntite și se fiă răspândite în public, fără 
de a fi controlate din partea conducerei par
tidului : dâoă nu se vor părăsi esperimen- 
tele peiiculose cu oăutarea de razitn prin 
degradarea causei nostre la uneltă în mâna 
unor factori străini de ea; dâcă vom pipăi 
și de aici încolo mereu prin întunereoul 
unor prejudiții din trecut, ne vom pomeni 
înoă într’o cji, oă nu mai soim ai oui sun
tem și de este partidul nostru în adevăr 
românesc, sâu unguresc, nemțesc, ori chiar 
japonez.

Nicl-odată n’a fost mai necesară oa 
aoum o disciplină severă fi cu privire la 
ideile șt principiile, oe le profesăm pe te
meiul programului nostru național. Trebue 
să curățim acest ogor de neghina ideilor 
străine importate cu ghiotura de un timp 
încâoe și se ui-1 păstrăm ourat și integru, 
oum l’am erecjit dela moșii și strămoșii 
noștri.

c) Raliare fi concentrare.
Pentru a săvârși îusă opera unei pre- 

menirl radioale în sînul partidului nostru, 
oare să ne iacă ou putință o conoentrare 
și o aoțiune puternică, este înainte de tâte
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Hamman Abbas.
De C. Tanera.

(Urmare).
3.

In diminâța următâre întrebă mama 
lui Abbas pe bolnavă, că permite-i-va lui 
Namman să-o visiteze.

Tînăra Turcâioă răspunse roșind: 
„Soiu, oă la Creștini esistă alte datini, 
nu oa la noi. Te rog, hotărăsce, oum afli 
tu de bine44.

— „Fiiul meu se va buoura, dâoă îi 
vei permite să se înounosciințeze în per- 
sonă 'despre starea ta. Pentru oa să fii 
liniștită eu nu mă voiu mișoa de lângă 
tine44.

îndată dup’aceea întră Namman. Ui
mit privi el la țînăra Turooioă, oare zăcea 
pe perinile albe și prospicia forte drăgălaș. 
Și pe el îl ouprinse perpleositatea, ce se 
putea ușor oeti din fața Turcâioei. Se pre- 
domnl însă, și o întrebă în ton la apa- 
rință indiferent: „Te-ai odihnit bine Dii- 
ruba?44

— „Așa bine, oa în sînul profetului. 
Allah mi-a trimis o bine-făcătâre în per- 
sâna mamei tale. Nici nu vă voiu pută 
mulțămi îu tâtă viâța mea pentru oeea oe 
ați făout voi doi pentru mine.44

— „Nu mai vorbi despre aceea, Dil- 
ruba. A fost o întâmplare favorabilă, oă nu 
m’am lăsat să fiu reținut prin viscol de-a 
pleca acasă.

— „Nu, Namman Effendi, a fost no
rocul meu. Tu ai trebuit să vii pe acolo, 
oăol dâoă nu vineai, muream. înoă o suflare 
puternică a vântului m’ar fi aruncat în 
abis, unde mă prăpădeam, oa și oei doi vi
zitii, sărmanii44.

— „Probabil, că ouprind ceva adevăr 
ouvintele tale. De-altmintrelea norocul tău 
zace în grigea ce-o simte mama mea tot- 
dâuua pentru mine. Pentru a nu-o neliniști 
plecasem eu din Beirut, în mânia rugărilor 
rudelor mele44.

— „Atunci grigea mea, de astă-dată 
a fost de mare preț44 observă mama lui Ab
bas. „Ea a făout, ca tu să poți salva o 
viâță de om tînără și înfloritâre44.

— Spui adevărul, și de aceea să pre
supunem oă împrejurarea acesta a servit 
spre norocul Dilrubei. Cum s’a întâmplat 

însă, oă tu plecași pe drumul oe duce peste 
munte în așa o tempestate și însoțită numai 
de doi vizitii?44

— „Mă însoțise încă și un soldat că
lare și un eunuch din haremul tatălui meu. 
Aceștia însă, după-ce mi-să întâmplă ne
norocirea, pare că s’au gândit să-șl' salveze 
numai pielea Jor, sigur oă ei au dus tată
lui meu soirea despre mârtea mea44.

— „Poți să-i sorii mâne o epistolă. 
Posta plâcă spre Damasc diminâță la 
7 âre. N’ai putut să amâni călătoria ou 
o 4i?“

— „Nu. După mortea mamei mele am 
trăit aprâpe doi ani la o soră a tatălui 
meu în Larnaca, de âre-ce cele-l’alte două 
soții ale tatălui meu nu mă prea iubiau. 
înainte c’un jumătate de an însă, tatăl meu, 
oare trăise în timpul din urmă în Kanawat 
la pâlele muntelui Hauran, se mută la 
Damaso și lăsa să se întocmâsoă espres 
numai pentru mine un haremlic în noua sa 
loouință. De aoeea îmi ordonă să mă ’ntoro 
peste Beirut la Damaso. Eu voiu looui se
parat de oele alalte femei și voiu conveni 
fârte puțin ou ele. Mâne seră voia să aran- 
geze tatăl meu o mică festivitate pentru 
de-a mo introduce ca stăpână în harem- 

lioul meu. Pentru aceea îi porunci eunu- 
ohului Mustafa, oa mâne să sosim preois 
împreună în Damaso. Ne făcuserăm planul 
să ajungem erl pănă la Sohtora, astăzi 
pănă la hanul Meselun, așa oă mâne cătră 
amiacjl am fi sosit în Damasc. Nu avurăm 
însă niol idâe, când pleoarăm din Beirut, 
despre tempestatea teribilă de pe munții 
Libanonului. Ast-fel m’a adus sortea la 
Zahle și m’a încredințat îngrijirei vâstreu.

Domna Abbas o întrerupse: „Ceea-oe 
îmi causâză mare plăcere. Mă bucur, oă 
voiu avea pe câtva timp o fiică dră
guță, și regret numai aoeea, că a fost o 
rană durerâsă motivul, peutru care ai fost 
adusă în casa mea44.

— „Nu mă mai dâre, Radină, căci 
mâna ta a fost balsamul vindecător, oare a 
alungat tâte durerile44.

Timpul treou în astfel de conversărl. 
Namman pleoâ să-șl vadă de afaceri; ina- 
mă-sa înoă părăsea oâte-odată pe bolnavă 
peni.ru de-a vedea de afaoerile oasei, se 
întoroea însă în grabă la Dilruba și con
versa despre unele și altele ou tinera ei 
favorită. Cu încetul Turoâica, la început 
fârte reservată, începu a se desgheța. După 
amâ4a aceea scrise o scrisâre lungă tatălu 

peni.ru
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de lipsă, oa toți omenii noștri de bine, 
toți aderenții sinceri ai programului nostru, 
toți fii credincioși ai neamului să-și dea 
mâna și să conlucre la ea.

Și aid ajungem la acei bărbați ai 
noștri, cari stând ia o parte cu mânile în
crucișate, mare parte mâhniți și disgustațl 
de cele ce se petrec intra muros et extra, 
nu-șî împlinesc chiămarea lor de luptători 
ai partidului, și ai causei nâstre naționale 
în aceste momente de grea cumpănă.

Locul acestora nu este să stea retrași 
în unghiulețele lor și s’aștepte c’un fata
lism oriental desfășurarea dramei, ce m o 
oferă orudelitatea adversarilor și creduli
tatea ușâră a multora dintre omenii noștri. 
Locul lor este să stea pe plan, să îndrep- 
teze relele și să delăture perioulele, ce ne 
amenință, înlocuind oe este de înlocuit și 
âmplend golurile simțite.

Au fost momente, oând pentru inte
resele partidului, pentru marea nostră causă, 
pentru păstrarea și afirmarea solidarității 
naționale, bărbații noștri desinteresațl au 
trebuit să-și impună o prudentă reservă. 
Abnegarea lor a fost un act de mare patrio
tism și iubire de nem. Der peste aceste mo
mente am treout, și ații este în cel mai 
mare pericut și partid și causă și solida
ritate, ddcă nu vor sări cu toții din tote 
părțile în ajutorul lor.

Să nu uite bărbații noștri, chiămațl 
prin talentul și prin aptitudinele lor a oou- 
duce acest nâm asuprit, oă vor trebui să 
răspundă odată înaintea tribunalului istoriei, 
nu numai pentru faptele lor săvârșite în 
împlinirea datoriei naționale, ci și pentru 
cele întrelăsate ; să nu uite că sentința pos
terității va fi, că partidul național român, 
care s’a înființat ou ooncursul lor, a avut 
în aceste vremuri de crisă și de prigoniri 
oonducerea, ce a meritat’o............................

*
Dâcă se va săvârși procesul de pre- 

menire, dâcă ou concursul tuturor bărba
ților credinoioșl oausei și desinteresențl se 
va pune capăt stărilor bolnăviciose și anar- 
chioe în sînul partidului, atunci, dâr nu
mai atunol, vom pută păși ou prospeote 
sigure de reușire lti o ooncentrare puter
nică și sănătosă în mijlocul nostru...

Piedecile.
Aiei însă vom da de piedecile, ce 

ni-le opune guvernul cu ordonanțele sale 
cunoscute, prin cari, în urmărirea politicei 
nefaste de distrugere a elementului român, 
și-a înceroat norocul, sperând, că doră 
doră îi va succede a escamota ou ajutorul 
acestor ordonanțe dreptul nostru legal și 
constituțional de a ne organisa în partid 
și de-a ave programul, oe corăspunde tre
buințelor, postulatelor și aspirațiunilor în
dreptățite ale poporului român.

Peste câte-va cjile se împlinesce un 
an de când vestitul Hieronymi ne-a sur
prins cu ordonanța sa de disolvare 
a comitetului partidei nostre naționale 

său. Epistola fu aruncată în cutia dela 
postă de cătră un servitor, fără ca Abbas 
ori mamă-sa să-i fi văcjut adresa. Din în
tâmplare nici tînărul Maronit, niol mamă-sa 
înoă nu soiau numele Turcului, a cărui 
fiică petrecea la ei. Când Dilruba vorbea 
despre densul, totdâuna vorbea numai des
pre tatăl său, și domna Abbas, era ou mult 
mai reservată, decât oa s’o întrebe mai de 
aprdpe asupra relațiunilor familiare; âr 
Namman peste tot nu voia să sciă nimio 
despre Turci și evita de-a vorbi în pre- 
sența fetei despre familia ei.

Când după șâse Zii0 sosi ° epistolă 
dela tatăl ei, Namman o întrebă numai 
atâta, că este el linișoit după celea oe i-s’au 
întâmplat. Oând Dilruba răspunse: „Tatăl 
meu mulțămesoe lui Allah, că m’ai mân- 
tuit“, el nu mai qise nimic. De repețite-orl 
mai sosiră din Damasc scrisori și pachete 
la adresa tinerei Turodice, dâr Maronitul 
nu se interesa de loc, că cine e trimițăto- 
rul; pentru el, Dilruba nu era altceva, de
cât singur și numai fata, pe oara a mân- 
tuit’o.

(Va urma). 

și de interzicere a funcționării acestui 
partid și preoum am arătat și am consta
tat de repețite ori, pănă ac}l partidul n’a 
întreprins încă niol un pas serios spre a 
remonstra contra acestei ordonanțe ilegale 
și neconstituționale, și a pretinde cassa- 
rea ei.

Responsabilitatea ministrului.
Legea fundamentală de stat privitore 

la responsabilitatea miniștrilor (art. de 
lege III din 1847/48 Z,oe >D § 32 p. a.), 
că miniștrii pot fi trași la răspundere „pen
tru orl-ce faptă sâu ordonanță, oare va- 
tămă Independența țării, garanțiile consti- 
tuțiunei, disposițiunile legilor esistente, li
bertatea personală seu sânțenia proprie
tății, și pe cari le săvârșesc în calitatea 
lor oficială, respective le emit*.

Am fi fost și am fi der în drept, 
după lege, de a cere punerea în stare de 
aousațiune a ministrului, oare a dat ordo
nanțele monstruose dela 16 Iunie, 7 De- 
oemvre 1894 și dela 6 Ianuarie 1895, prin 
cari se vatămă necontestabil etât garan
țiile, ce ni-le oferă constituția esistență, cât 
și d sposițiunile legilor și libertatea nostră 
personală.

Dâcă însă acâsta nu ni-a fost și nu 
ne este eu putință din simpla causă, că nu 
suntem representați în cameră, urmâză 
ore de aici, ca noi să suferim acele grave 
vătămări, .să suferim în tăcere să ni-se în
calce drepturile oetățcnescl și să ni-se in
terzică ceea ce este permis și de ceea oe 
se foloseso în eseroitarea dreptului lor 
constituțional toți conlocuitorii și conce
tățenii noștri ?

Cele trei ordonanțe ministeriale.
Suntem pe deplin convinși, că și mi

nistrul din oestiune va fi recunoscut în in
teriorul său absoluta neîndreptăț.ire și ab
surditatea ordonanței sale dela 16 Iunie 
anul trecut, der a risoat acest pas, calcu
lând, — ca de ordinar la orl-ce act de 
volniciă întreprins în detrimentul poporu
lui român, — la neunirea și neputința nos
tră și-și va fi Zis ■ „isze az olâhokkal most 
rd vid uton el kell bâuni*.

Și când a vădut, că noi nu ne miș
căm și nu întreprindem nimic contra pa
sului său monstruos, ci îu loc de a prinde 
taurul de corne, într’un târZiu numai se 
întrunesce o adunare de alegători, convo
cată în pripă la 28 Noemvre an. tr., fără 
a representa partidul ca atare; când a 
văZut, că aoâstă adunare vine și protes
teze numai în genere contra ordonanței 
sale, și oft prin cealaltă enunoiațiuue a 
ei,, că „voesce să se susțină vechia orga- 
nisațiă a partidului11, îi dă prilegiu de a 
afirma, că s’a luat o hotărire ilegală, de- 
negându-se valabilitatea unei ordonanțe 
ministeriale, Hieronymi și-a 41S: acum am 
să le pui paprică peste ordonanța mea 
dela 16 Iunie și să-i dau calitatea apărării 
legalității, ce n’o avea pănă acuma, și așa 
a scos la lumină ordonanțele din 7 Decem- 
vre și dela 6 Ianuarie, în urma cărora 
s’au pus în mișcare și șefii autorităților 
politice din țâră, publicând, că nu se mai 
permit adunări „cu direcțiunea partidei na
ționale române*.

Melăturarea piedecilor.

Pănă când să mai dăinuiască acâstă 
stare abnormă de-a ne vede puși de fapt 
înafară de cadrul legilor și al constitu- 
țiunei printr’un ordin ministerial?

Avem un comitet oentral electoral, 
pe care l’am încredințat cu conducerea 
afacerilor partidului nostru. Nu toți mem
brii acestui comitet au fost întemnițați. 
Oei ce n’au fost restrînșl în libertatea lor 
personală aveau prin urmare să conducă 
mai departe trebile partidului.

Der a venit ministrul și li-a Zis, că 
în oondițiunile de pănă acuma nu mai pot 
funcționa ca comitet al partidului național 
român.

Datori au fost atunci aoeștl mem
bri de-a da semă partidului național des
pre ceea ce au lucrat dela conferența 
din 1893 înooce și în deosebi a-i da sâmă 
despre starea de lucruri creată priD ordinul 
ministerial din cestiune, cerând avisul lui.

La acesta îi îndreptăția însuși ordi

nul ministerial dela 16 Iunie 1894 nr. 321, 
prin care comitetul e chiar provocat de-a 
aduce acest ordin nla cunoștința tuturor 
membrilor conducători ai partidului11.

E clar și invederat, că aoeștl membri 
conducători nu pot fi deoât bărbații de în
credere ai alegătorilor români, cari au re- 
presentat și representă partidul.

Era der neapărat de lipsă, ca confe
rența generală a acestor bărbați de încredere 
să fiă conchiămată și să li-se presenteze 
ordinul ministerial, oerendu-se avisul lor 
cu privire la disposițiunile, oe le conține.

La rândul membrilor oonducetorl ai 
partidului ar fi fost atunci de-a satisface 
acestor disposițiunl, seu găsind, că ele nu 
suQt basate pe lege și oonstituțiune, de a 
afla modul potrivit spre a remonstra în 
contra lor și de a cere cassarea ordinului, 
dovedind, că partidul nostru nu pote fi pri
vit și tractat ca o reuniune politică, cum 
îl declară ministrul, oă programul lui po
litic nu pote fi făout dependent de apro
barea guvernului etc. eto.

Tote aceste însă nu s’au întâmplat și 
urmarea este, că membrii conducători ai par
tidului și prin urmare partidul însuși nu au 
primit încă nici acum, după un an de dile, 
cunoștință oficială despre ordinul minis
trului dela 16 Iunie nr. 321, ce li-se putea 
și li-se pote da numai de cătră membrii co
mitetului lor electoral conducător, cătră care 
a și fost adresat.

Epilog;

Aoesta este, credem, de ajuns pentru 
a sci, ce trebue să faoă bărbații de încre
dere însărcinați de conferența partidului 
cu conducerea afacerilor iui, ca să eșitn 
odată din miseria acestei stări desolate, ce 
ni-s’a oreat de-o parte prin prigonirile și 
lovirile volnloe și ilegale, de altă parte 
prin slăbiciunea și inoapaoitatea apărării 
nostre.

Nu pote fi ceva mai trist pe lume, 
decât a vedâ un popor, ca al nostru, re
dus, după atâtea lupte și jertfe pentru 
causa sa, la o situațiă, ea să nu mai scie 
de este fript ori fiert.

Ar fi cea mai crudă ironiă a sorții și 
o vecinică pată pe nemul nostru, dâcă li-pr 
succede adversari!or, să-l încurce, să-l îm
piedece în continuarea luptei sale legale și 
să-i paraliseze forțele naționale cu nisoe 
apucături de reglementare pe cale discre
ționară administrativă.

CEOKICA POLITICA.
19 (31) Ianuarie.

In 28 Ianuarie n. c. s’a împlinit anul 
dela înființarea „partidei poporale". Din 
inoidentul aoesta, fâia catolică „Alkot- 
rnany* face o re.privire asupra treoutului 
de un an al acestei partide și constată cu 
mândriă, că „partida a ajuns să fiă acjr cca 
mai organisată intre idle partidele din țeră.u 
înșiră pe rând persecuțiunile pornite de 
guvern în contra acestei partide, oare a 
fost cea mai urgisită îutre partidele ungu- 
rescl și față cu oare stăpânirea n’a fost 
nici oât de puțin alegătâre în căutarea 
mijlocelor de prigonire, — dâr nici oele- 
lalte partide din țâră n’au văZut’o cu ochi 
mai buni.

In scurt timp însă adevărurile, pen
tru cari luptă acâstă partidă, au atras bună
voința multora din oposițiă, cari în cameră 
și-au ridicat nu numai odată cuvântul întru 
apărarea „partidei poporale*. Abusurile 
eleotorale dela Csaktornya, Bonyhâd, Duna- 
szerdahely, Neutra, ZoJyom și Stomfa au 
făcut pe mulțl să-și desohidă ochii; apoi 
crisa economică, crisa financiară, orisa so
cială, orisa constituțională, crisa parlamen
tară și alte orise, oe grasâză în acâstă 
epocă a „liberalismului*, au început să 
pună pe cugete pe mulțl bărbați cugetători, 
oari în urma acâsta au început a privi cu 
ochi mat buni asupra „partidei poporale*. 
In fine făia catolioă adauge, oă ou cât „li
beralismul* va merge mai departe în con
fiscarea drepturilor constituționale, ou atât 
mai mult se va apropia de absolutism și ou 
atât mai iute va ajunge „partida poporală* 
la învingere.

*

O telegramă din Viena anunță, eă 
anti-seinitisninl a raportat în Austria o 
nouă victorul. Anume mandatul orașului 
Steyr din Austria de sus, oare pănă aoi a 
fost în mâna partidei „liberale*, a fost ou- 
cerit de antysemițl, învingând la alegerile 
din cjilele acestea candidatul antisemit Dr. 
Erb eu o majoritate de peste 300 voturi 
față cu candidatul „liberal*. Perderea acesta 
e forte simțită pentru partida dela putere, 
care di de 41 perde terenul în favorul anti- 
semiților.

*
Pe cetitori îi va interesa de sigur să 

Bcie, ce ZL și Muscalii despre mileniul 
unguresc. In privința aoâsta pote servi spre 
orientare un articol el lui „ Viedomostiu' din 
St.- Petersburg, care dice, că mileniul este 
o înșelăciune, dedrece înainte de asta ou 
o miiă de ani este adevărat, că Arpad a 
năvălit în Ungaria intfruntea unei oete de 
Turci și Cazaci, der aceștia au fost de ori
gine rusâscă, pe când Maghiarii, cari pe 
atunel tăbărau pe lângă Marea-negră nu
mai în secolul al XlII-lea au început a se 
ivi în acest ținut. Esposiția milenară, con
tinua foia rusâsoă, nu va fi cercetată de 
nici un Rus, dedrece Rusii în același timp 
vor ave o adunare la Nijni-Novgorod.— In 
acest spirit de dușmănia e ținut întreg ar- 
ticulul f'oiei rusescl.

SCSmLE ©ILES.
— 19 ;31) Ianuarie.

Vulturul cu douâ capete furat. Se 
scrie din Arad, că de pe păreteie bisericei 
sârbescl de-acolo într’una din nopțile aceste 
a fost furată emblema vulturului cu două 
capete, împreună ou marca Austriei, ce se 
afla aoolo de pe timpul absolutismului. — 
Pe calea acâsta vor „patrioții* să „națio- 
naliseze* statul poliglot!

—o —
Repausul de Dumineca și mileniul. 

In cercurile comerciale din Budapesta s’a 
pornit o mișcare, care are de scop a eso- 
pera, ca în timpul cât va dura esposiția 
milenară, comercianții să nu mai fiă obli
gați a-șl ținea prăvăliile închise Dumineca 
și în Z’le de sărbătdre. Față eu acâstă por
nire, din sînul clerului catolic s’a lansat 
părerea, că nu numai n’ar fi bine a se 
sista răpausul de Dumineoa, dâr ar trebui, 
oa el să fiă introdus pentru ZLa întrâgă, 
așa că prăvăliile să nu fiă niol un minut 
deschise Dumineoa și în sărbători, putând 
ast-fel și comercianții să cerceteze și stu
dieze esposiția. In Londra, care este centrul 
lumei comerciale, se țiu Duminecile și săr
bătorile în tot-dâuna și niol ou ocasiunea 
ultimei esposiții universale nu s’a făout es- 
oepțiune dela aoâstă regulă.

— oȘȘ
Convertire, pilele acestea o fiică a 

Jidanului Engelhardt Nathan din Arad a 
treout la religia romano-catolioă. Ea a fost 
botezată în biserica minoriților din Arad, 
dândui-se numele Amalia, în looul numelui 
„Margit*, pe care l’a avut mai ’nainte. 
După treoere ea s’a și cununat ou un tînăr 
oatolic, cu numele Wolf.

—o—
Sinuciderea vice-primarului din Agram. 

Mare sensațiă a produs în Agram sinucide
rea vice-primarului de-acolo Stankoviol, 
oare făcea parte dintre cei mai aleși cetă
țeni ai Agramului. La înoeput se lățise 
faima, că o perdere mare la bursă ar fi 
fost causa sinuoiderei. Acum însă se afirmă, 
oă StankovicI a fost victima unei cestiunl 
de onore. Anume se Zi°e, că ou ocasiunea 
cunosouteloi’ demoustrațiunl anti-maghiare 
din Agram, organul Sârbilor radicali „So- 
bobran* ar fi atacat vehement pe Stan
kovicI, numindu-1 chiar laș. Dâr StankovicI 
era și căpitan la honveZl și autoritățile mi
litare nu putură suferi acâstă ofensă la 
adresa unui coleg al lor. De aoi se Z>oe, 
că ar deriva cause sinuoiderei lui. De-alt- 
mintrelea o telegramă mai nouă spune, oă 
s’ar fi constatat despre el, că n’a fost toc
mai cu mintea la loc în momentul sinu
cidere!.

— o —
Pe socotela Slovacilor. Pilele aoestea 

fișpanul comitatului Neutra a raportat în 
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idunarea comitatului, că ministrul de in- 
;erne a aprobat hotărîrea congregației, de-a 
ertfi 100,000 fl. pentru monumente in amin- 
irea mileniului. Din acești bani, 10,000 fl. 
Iau destinat pentru „Kulturegylctul* di» lin- 
laria nordică-, £0,000 fl. pentru înființarea 
inei șcdle superiors de fete unguresci în 
Neutra, pentru scrierea monografiei comi
tatului (vecjt bine, că în spirit denaturat 
inguresc) 10,000 fl, etc. etc. — Plătesce, 
Slovacule, ca să-și pbtă faoe „patrioții** 
nerite 1

— o—
Un ministru democrat, țliarul Vor- 

”’rts** din Berlin anunță, că ministrul ger- 
nan Miquel a retușat nobilitatea, pe care 
i voit să i o conferâscă împăratul Wilhelm ; 
i făcut’o aoâsta pe motiv, că o ast-fel de 
iistincțiune ar sta în contrazicere ou ve- 
lerile sale politice de mai înainte.

—o—
Protestare. Suntem rugați să publi

căm următbrea protestare: „Secțiunea ligei 
culturale din Paris protestă contra suspendărei 
irbitrare a activității societății „Petru Maior* 

constată cu durere, că Maghiarii nu vor 
iă-șl schimbe tactica lor de maghiarisare*.

— o—
Iu cestiunea societății „Petru Maior** 

se scrie din Budapesta, oă Sâmbăta trecută 
s’a presentat din nou la localul societății o 
□omisiune din partea guvernului, cerând lă
muriri eu privire la unele constatări din 
procesele verbale ale ședințelor din anii 
trecuțl, oarl celor de sus li-s’au părut sus- 
peote. Intre acestea numără scrierea „Horia* 
de Gr. Popp, edată de societate acum pa
tru ani, apoi o lucrare a membrului V. 
Moldovan, întitulată „ReprivirI istorice1* etc. 
Cu un cuvânt, resultatul representațiunei 
studenților români in afaoerea suspendărei 
societății s’a mai amânat ineă pe oâte-va 
săptămâni.

— o—
Onomasticului Kneipp. pilele acestea 

,și-a serbat renumitul propovăduitor al cu
rei cu apă, Sebastian Kneipp, onomastioa 
sa în Worishofen. Au luat parte la acestă 
serbare 7C0 de bspețl, câți se află actual
mente în stabilimentul său de cură. Cu astă 
ocasiune Kueipp a adresat ospeților săi 
dela băi o vorbire, în care reaminti ataou- 
srile ridicate oontra lui din partea unor 
Ziare din causa metodului său de cură. El 
numi nedemne acesta ataourl, de bre-ce in 
siguranța metodului său de cură el crede 
necondiționat, ba după mortea lui — Z180 
Kneipp, chiar și inimicii vor fi siliți să re- 
-cunoscă acest metod. Vorbirea și-o termină 
ou cuvintele: „De altmintrelea înjure-mă 
ei cât le place, eu le întorc spatele mele 
cele late. Humorul meu cel sănătos nu mi-1 
vor strica ei**.

— o—
Victimele unui câne turbat. In comi

tatul Târnavei mici au fost Zii0!0 acestea 
fbrte mulțl omeni mușcațî de un câne tur
bat. Cânele a umblat prin mai multe sate 
și în timp de două Zi!0 a rnușoat 34 de 
■omeni, mai mulțl câni și mai multe vite, 
pănă ce în urmă fu pușoat. Se Z'00, °â 
bmenii sunt greu răniți. Cânele s’a arătat 
prima-dată în comuna Boiu mic în 19 1. 
o. si aci, după-oe a mușcat doi 6meni, s’a 
■dus în Șard, unde a mușcat trei omeni. 
De aoi a treout în comitatul Ternavei-marl. 
în Sighișora, unde a musoat 7 omeni forte 
grav; în comuna Șaiou a rnușoat trei omeni, 
în Apold 7 și de-aoi s’a du9 în pădurea co
munei Hendoif. Cânele străbătu până în 
comuna Pusta-Țelinar și după-oe mușca și 
aid 6 omeni, se întorse erășl în pădure și 
de-aoi în comuna Hendorf. Aoi răni 4 per
sona, după oare s’a dus în comuna Retiș- 
dorf și de-aoi în comuna depărtată Daia 
In aceste două comune înoă mușoâ oâte-o 
femeiă, și abia după aceea a fost pușoat. 
Dintre răniți, câțl-va au fost internați în 
21 1. o. in institutul Pasteur din Buda
pesta. — E oaraoteristio, că cânele în timp 
de două Z^0 a putut să perourgă 60 de 
chilometri, mușcând atâtea persone, fără 
«ă se fi aflat o pușcă, cu care cânele să 
potă fi omorît. Urmările dărei pe pușcl 
-sunt greu simțite de bieții loouitorl.

„Partea Ini Slavici în crisa „Tribunei'1.
Sub aoest titlu „Tribuna11 de Vineri 

19 (31) Ianuarie a. o. publică o sorisbre, ce 
a adresat’o I. Slavici înainte ou șăse săp
tămâni d-lui Dr. Rațiu, și care ilustrâză în 
mod drastic partea, oe-o are d-1 Slaviol în 
așa numita „orisă a „Tribunei**.

Scrisorea subscrisă de loan Slavici e 
datată dela Măgurele (lângă Buouresol) 29 
Noemvre v. și se referă la oașul ou „se- 
ouestrarea**.

In introducere spune, oă după-oe d-1 
Brote, „omul nostru de încredere**, fu silit 
de guvernul ungar să se laoede de sarcina 
de proprietar al „institutului Tipografic**, 
s’a luat înțelegere să-o primăsoă d-1 Popa 
Ntcșa și în urmă d-1 Liviu Albini „tot oa 
om de înoredere al nostru al tuturor**.

Vorbesoe apoi de actul subscris de 
Necșa și în urmă de Liviu Albini, prin 
care se declară dator ou suma de 19,000 fl. 
și Zi00, oă oei mai apropiațl amici ai săi 
stăruiau, ca acest act să nu fiă subsoris, der 
el (Slaviol) a mers dela Buouresol la Sibiiu 
anume spre a-i îndupleoa să nu mai stă
ruie pentru nesubscriere.

Aflând acum despre secuestrul cerut 
prin judecătoria de Dr. Rațiu, d-1 Slavici 
Zice: „îmi iau voia a vă încredința, că d-1 
L. Albini e și aZl omul de încredere al nos
tru și de a Vă ruga să nu ve puneți în con
flict cu noi urmărindu-1 judeoătoresce pe 
d-lui.apoi continuă din cuvânt în ouvent 
astfel:

„D-vostră sunteți președinte al parti
dului național român și astfel cel mai au- 
torisat representant al Românilor din țe- 
rile oorbnei ungare; aici insă, în țăra acăsta 
mai alis astăcți, reprezentantul autorisat al 
Românilor de peste Carpațl e — d-l Eugen 
Brote: e prea mare răspunderea, pe oare 
o primiți și eu vă rog să nu provooațl con- 
flictul**.

„Tribuna* numai în înțelegere cu noi, 
prin omeni, oarl se bucură și de a nostră 
încredere și ou ajutorul nostru se pbte sus
țină ; vom stărui deci cu tăte mijldcele, ca 
ea să rămână, ca pănă acum, sub purtarea 
de grijă a unui om, care sc bucură și de a 
nostră încredere*.

„In cel mai rău cas vă vom plăti, 
ceea ce aveți dreptul de a cere și vom 
merge singuri, cum am mers înainte**.

pice apoi, că „ceea oe Dr. Rațiu are 
dreptul a pretinde e forte puțin** și că în 
virtutea unui act subscris de Rațiu și păs
trat de el (Slavici) „adevăratul oreditor 
sunt oei 25 membri ai comitetului** și ’1 
rbgă să curme oârta, „să ne înțelegem în
tre noi și fără mijlocirea judecătoriilor un- 
gurescl'*. („Tribuna** observă aiol, că omenii 
de înoredere ai d-lui Slavici au reours la 
judecătoriile unguresol.)

D-1 Slavici îjl înoheiă scrisorea ou ur- 
mătorele rânduri:

„Noi reounoscem, că fără de D-V6stră 
ni-ar fi fbrte greu să duoem lupta înainte: 
reeunoscetl și D-Vostră, că fără de noi sun
teți slabi, “

„Lupta e, altfel, o datorie, și noi ne 
vom face, după cea mai bună a nbstră pri- 
oepere, în tote împregiurările datoria, fie 
chiar și singuri, ba la nevoi și în largul lă
sat de D-Vostră**.

„Nu voeso însă să mă împac ou gân
dul, că toomai acum ne veți lăsa singuri, 
ori veți căuta chiar pretexte de a Vă în
soți cu oei ce până ieri Vă erau adversari. 
(Cine? Red. „Trib.**. îmi fac dâr ilusiu- 
nea, că no vom înțelege, oum atâta timp 
ne-am înțeles.**

*
„Tribuna* Zi00) 0â scrisorea i-s’a pre

dat d-lui Dr. Rațiu de-o personă privată 
într’un plio desohis, pentru oa înainte de 
d-sa să-o citâscă Russu-Șiarianu, nepotul 
d-lui Slavici, L. Albini, „omul de încredere 
al d-lui Slaviol și ai oolegilor săi de luptă 
eto.** apoi esolamă;

„Eată isvorul tuturor intrigilor, oe 
s’au țesut în timpul din urmă. Etă de unde 
s’au pornit tdte curentele, cari turbură ar
monia în comitet și partid!

Dâr sorisârea ne mai arată un mo
ment important: vederile acelor bărbați ai 
noștri, oarl petrec peste Carpațl. Deși au 

părăsit patria și trăeso în „retragere și ui- 
tare1*, ei totuși țin să ne conduoă pe noi 
partidul național al Românilor din Ardeal 
Bănat și Ungaria!**

„...Ei vor să vină să ne plătescă, și să 
ne alunge, pentru a-șl pune âmenii lor de 
înoredere.

„Cum ? Așa de rușinos să stea parti
dul poporului român, oa fără doi-trei omeni 
să nu se potă conduoe, să nu se p6tă 
susțină ?

„Imposibil, oăol atunci nevredniol am 
fi de o sorte mai bună.

„Ori și oine, de ori și unde pote servi 
causei naționale, dăcă are mijlooe și pu
teri, ba e dator chiar a o servi. Cine însă 
are pretensiunl de a da direotivă, de a con
duce, acela să vină aci, în mijlocul nostru, 
în mijlocul câmpului de luptă, să sufere 
dimpreună cu noi și să lupte în aceleași 
împrejurări ou noi, alt-oum nu-1 reounds- 
cem!“

SOIRI ULTIME.
BucurescT, 30 Ianuarie. Marele 

stat major al armatei a terminat lu
crările pentru repartiția oficerilor de 
miliții. Pe lângă fiă-care regiment 
de infanteriă se va crea câte un ba-’ 
talion de miliția. Cadrele oficerescl 
ale acestor batalidne vor fi com
plectate cu ofîceri de miliții de pe 
teritoriul regimentelor.

Sofia, 30 Ianuare. S’asigură, că 
decă botezul prințului Boris nu se 
face pănă la finitul lunei lui Ianua
rie st. v., va demisiona întreg cabi
netul.

Literatură.
Convorbiri literare, anul XXX. Aoâs- 

tă revistă, după ce a apărut în timp de 
28 de ani sub direcțiunea recuuoscută a d-lui 
Iaoob Eegruzi, se publioă de un an de dile 
sub conducerea unui comitet de redacțiune, 
compus din oei mai valoroși representanțl 
ai generației mai tinere.

Grație avântului crescând, ce-1 pri- 
mesce cjilnic oea mai veche Revistă a li
teraturii nostre, și pentru a răspunde mai 
bine cerințelor publicului, subscrisul editor 
se vede îndemnat a face și din partea ea 
t6te saorifioiile pentru a menține la nive
lul ouvenit importanța aoestei opere de 
cultură literară și soiințifică. Astfel dela 1 
Ianuarie 1896, oând Revista a întrat în al 
30-lea an al esistenței sale, am scăcțut pre
țul abonamentului și în același timp am spo
rit numărul cotelor, introducând în fiă-oare 
număr, po lângă materia alesă literară și 
soiințifică obiolnuită, traduceri bine făcute 
din operile o<fle mai alese și mai intere
sante ale literaturilor străine, în deosebi 
din aoele opere, cari au o importanță 
reală, fiă că autorul lor se bucură său nu 
de vre-o întâmplătore celebritate. In acâstă 
alegere, în interesul publicului, se va da 
preferință operelor sorise și mai puțin ac
cesibile publioului nostru, precum e limba 
germană, englesă, italiană.

Costul abonamentului e: Pentru Ro
mânia și țările locnite de Români, pe 6 
luni 7 lei 50 bani; Union poștale 10 lei; 
Numărul 1 leu 25 b. Gratis nu se dă ni
mănui. Cine nu plătesoe abonamentul pe 
6 luni pănă la 25 Ianuarie 1896, nu pri
mesc© Nr. 2 următor.

Eucurescl, 10 Ian. v. 1896.
Librăria Carol Miiller.

*

In tipografia „A. Mureșianu** din Bra
șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte fdrte 
olositdre pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 or. De venZare la tipografia A. 
Mureșianu** în Brașov, și la librăria d-lu 
Nioolae Ciurcu, Brașov.

DIVERSE.
Crimele și Z*arele- De repețite-orl 

s’a discutat asupra cestiunei, de că n’ar fi

bine, ca să se restrângă publioarea soirilo 
privitore la dueluri, în speranța, că prin 
acesta s’ar pute reduoe și numărul duelu
rilor. Medicii tribunalelor afirmă, că publi
carea amănunțită a diferitelor crime prin 
Ziare are un efeot epidemic asupra dme- 
nilor slabi de ânger și aplicați spre crime. 
Pentru dovedirea acestora ei se provocă de 
esemplu la Francia, unde mania de-a atenta 
cu dinamită a încetat, îndată oe diarele 
au înoeput de-a mai publica pe lung și pe 
larg astfel de atentate, âr la pertractarea 
proceselor s’a interZis publicitatea, țiiariștii 
din Elveția încă au hotărît, ca în viitor să 
publice forte pe scurt crimele, ca de esem
plu: în diua cutare a lunei cutare indivi
dul N. R. a ucis pe O. P.; tribunalul din 
X a oondamnat la mOrte pe 8. M,, care 
omorîse pe N. M. etc. Cu bun esemplu a 
premers în privința acăsta și redactorul 
Ziarului „Morning Herald**, care încă în 
1883 a interZis ou desăvârșire df-a se pu
blica în foia sa soiri privltOre la crime și 
demenții. „Figaro*1, care este una dintre 
cele mai mari foi ale Parisului, înoă nu 
publioă asemenea soiri, decât numai în es- 
tras. Acum se suleveză idea oonvooărei 
unei conferențe internaționale, în care să 
se stabilâscă modul, cum ar fi a-se publica 
sciiile privitore la crime, pentru ca publi
carea să nu mai fiă mijloc de oorumpere 
a sooietății. x

Salarisarea femeilor în Germania. 
Despre salarisarea servitdrelor și a femei
lor, cari ocupă funoțiuni în Germania, s’a 
publioat o statistioă, după care salarul te
legrafistelor este de 1150—1520 mărci la an, 
er al oelor dela telefon e9te numai de S00 
mărol. Femeile, cari sunt comptabile, au 
60 — 120 mărci lunar, îngrijitdrele de bol
navi au pe Zi 4 mărci. Cele dela tipografii 
au pe săptămână 24—32 mărci. Femeile, 
cari se ocupă ou retușarea fotografiilor, au 
lunar 46 — 100 mărci. Salarul învățătorese 
lor este 2000—2400 mărci la an.

Istoria fabrieărei trăsurelor. Intr’o 
adunare a reuniunei inginerilor și archi- 
tecților din Ungaria, un membru al reu
niunei A. E. Illes, a ținut o conferență 
despre inventarea trăsurilor. Numitul mem
bru atribue acâstă invențiune Ungariei și 
dice, că dintre tote invențiunile, ce s’au 
făcut pănă acum Europa are să mulțumescă 
acăsta în locul prim Ungariei. Conferen
țiarul dice, că numele „cocie*; ce se află 
aprope în tote limbile Europei, înlocuind 
numirea de „trăsură**, probabil că e îm
prumutat dela satul Cooifl. din comitatul 
Comorn, dâr fiind-că acâsta nu se pote 
constata, este cel puțin probabil, Zice Illâs, 
că cociile au fost aduse în Europa din 
Asia, de cătră Uugurl. Cu 200 de ani îna
inte de Chr., pe câmpiile Chinei vaga- 
bunda un popor, pe care scriitorii dinas
tiei hunice îi numesc Kao-tse-ni, cărăușl- 
călărl. In actele din veacul al'XIII-lea încă 
se află cuvântul „cociă**. In veacul al XIV 
și XV-lea apare și cuvântul „hinteu* (hinto); 
așa se dice, că Ladislau V a făcut un ca
dou soției regelui din Francia Carol VII 
un „hinteu**, adecă calescă. Francesii să se 
fi mirat de acest obiect, pănă atunci ne
cunoscut lor. Pe când în Ungaria călătoria 
cu trăsura era lucru de tote Zil0!0> încât 
la 1400 în mai multe orașe și cu deosebire 
în Pojun se aflau chiar și trăsuri de închi
riat, pe atunci în celelalte țări ale Europei 
călătoria cu trăsura era desconsiderată, ba 
chiar oprită prin ordinațiunl. Cu date is
torice, ba chiar și cu date limbistice, se 
pote constata, Zise conferențiarul, că tră
surile numai în suta a XVI au fost Intro
duse și în celelalte țări ale Europei. In 
Austria și Germania au fost folosite pen
tru prima-oră de dinastia habsburgică. In 
Francia pe timpul lui Francisc I se aflau 
numai 3 calescl, în Anglia numai în 1580 
s’a adus prima calescă din Germania; în 
Spania au fost introduse; pe timpul prin
cipelui Ioan de Funlanda în jumătatea a 
doua a sutei XVI.

Proprietar: Dr« Aurel Hiure^iauu»

Redactor responsabil: Gregoriu
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Cursul Sa bursa din Viena.
Din 30 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.30
Renta de oordne ung. 4% . . . 99-—
Itnpr. oăil. fer. ung. în aur 472% • 125.50
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 1^2.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.15
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 153.— 
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 142.—
Renta de hârtie austr.......... 100.65
Renta de argint austr...........100.95
Renta de aur austr........................ 122.46
Losurî din 860 ......................... 148.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 1020.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 421.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 372.25 
Napoleondorî......................... 9.6172
Mărol imperiale germane . . . 59.30
London vista ....... 121.25
Paris vista.................................. 48.07 72
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.65
Note italiene.............................  . 44.20
JSr. 416 —xbJ6.

PUBLICAȚIUNE.
Prin publicațiunea din 29 Aug. 

1893 Nr. 10804—1893 s’au provocat 
acei posesori de case, cari din inci
dentul instalațiunei anectărei apa- 
ductului la casele lor, au introdus 
din casele lor canalurl de scurgere 
în canalurile deschise și acele sub
terane, ca în sensul ordin ei orășe
nesc! de clădit, se arate astfel de 
introduceri de canalurl imediat ofi
ciului orășenesc de clădiri.

De vreme ce prin astfel de in
troduceri defecte, străbat prin cana
lurile de scurgere tbte gasurile stri- 
căcidse ce se desvdltă în canalurile 
principale în case, causându-se în 
urma acestora diferite bdle infec- 
tu6se, de aceea se provocă din nou 
toți acei posesori de case, cari au 
Introdus pănă acuma și vor intro
duce și pe viitor astfel de canalurl 

de scurgere în casele lor, ca să arate 
acesta scripturistice magistratului 
orășenesc, pentru ca se li-se p6tă da 
spre acest scop permisiunea din 
partea oficiului orășenesc de clădiri.

In aretare este de a-se aminti 
scopul întroducerei canalului de scur
gere, adecă: decă prin acest canal 
are de a-se scurge numai apă cu
rată seu și apa folosită.

După săparea canalului și anume 
înainte de ce se se acopere canalul 
este de a-se avisa oficiului adminis
trativ al apaductului orășenesc, prin 
care să se constateze modul lucrărei 
luându-se act despre situațiunea ca
nalului..

Acei cari în contra acestei pro
vocări introduc fără permisiune ofi- 
ciăsă astfel de canalurl de scurgere, 
seu chiar în cașul reparaturilor rup 
pavagiul fără permisiune oficiăsă, 
se pedepsesc în sensul §-lui 86 a 
ordinei de clădit și li-se casseză tot
deodată astfel de canalurl introduse.

Brașov, în 16 Ianuurie 1896. 
886 Magistratul orășnsc.

Aumcinri
(mserț uni și reclame)

Suontu a se adresa subscrise, 
adminîstratiui i. En cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orâ.

Admi.istr, „Gazeta Trans.“

W Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei“ 

â 5 cr. se potti cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Cursul plete! Brașov.
Din 31 Ianuarie 1896.

Banonota rom. Camp. 9.51 Vând. 9.54
Argint român. Cutnp. 9.47 Vend. 9.52
Napoleon-d’ori Cump. 9.57 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.67
Rable rasescl Cump. 127.72 Vend. —,—
Mărci germane Cuinp. 58.80 Vend.
Lire turoesol Cump. —.— Vend. —. —
Seria, fono. Albina 5°/0 Vend. ■

Oov©
Reuniunea de impru mut și păs-

trare „SPERAN ȚAft va ține
a Xl-a adunare g enerală ordinară

în Borgoprund la !29 Februarie :1896
3 6re p. m.

De anul nou, ISofoc nou.

Ne mai pomenite șanse de câștig 
oferă a

n-a LOTERIE DE CL. UNGARA 
concesionată de stat.

LWT- Prima tragere a loteriei deja "^3 

la 5—8 Februarie 
Din 120,000 losurî la sorțirea a trei clase, sunt 

45,007 Câștiguri 
în sumă totală de

None milione done sute de mii corone 
Urmeză deci la tragerea loteriei 

pe 2"|2 losxxrx ixn. câștiga 
Câștigul cel mai mare în cas favorabil este de

OBIECTELE:
1) Censurarea rațiunilor, stato- 

rirea bilanțului și împărțirea divi
dendelor.

2) Propunerile direcțiunei și ale 
consiliului de inspecțiune.

3) Propunerile membrilor.
Petru cașul, când la acest ter

min nu s’ar aduna membrii de-ajuns 
în înțelesul statutelor, tot prin acest 
anunciu se convdcă a doua adunare 
generală pe 11 Martie 1896 la Q 
ore p. m.

Bor go prund, în 28 Ian. 1896.
Dr. N. Hanganuțiu, 

directorul reuniunei. 
887,1—1.

Giio-Conto 
la banca 
Austro-Ungară.

Cassa de bancă,, comisifine și 
ie schimb

Te I efo n
IVr. »O.

NVSSBĂCHEB & BEER
S K S O T7".

Avem ondre a recomanda serviciile ndstre în tdte afacerile și 
transacțiile de bancă și anume:
'■ ,o“hhQb'3S8sh O monede de aur și argint, losurî,

ofili y* VfififillGfififi hârtii de valore indigene și stre
ine, acții, scrisuri fonciare, obligații, după cursul 4ilQi-

Mnm pănă la 8O0/° din val6rea cur8ului Pe hârtii de
Qlil d V flllu111 1, valdre ale statului, scrisuri fonciare și priorități; 

70°/0 din valorea cursului pe hârtii de bancă și efecte ce sunt 
cotate la bursele din Viena și Budapesta cu dobândă moderată.
Rescumperăm fără nici o detragere totfeliul de cupbne.

EscogăDi polițe corner® îiriiim iMsCFpe^â
piețele Euiopei, cum și transociene.

cu provisidne mici pe tote piețele comerciale 
europene și transociane.

în socotelă, corent și bonificăm n 0| MQffn 
interese după învoire pănă la u |0 HOlLU, 

lnnnpi la tragere cu câștigul cel mai mic, pen- 
luuilll tru diferința cursului.

Eliberam Ctam
Primim flenneri
Âsorăm «h Si

Atribuim o deosebită atenție afacerilor cu efecte și suntem în
pesiție ori și ce hârtii de valore a-le vinde, după cursul cplei. —

Suntem la disposiție de a da informațiuni și deslușiri specia
liste. — Convertim capitale plasate în efecte, cari aduc interese 
mici, în efecte cu interese mai mari.

Efectuăm ori și ce operație la bursele din lăuntru și streină- 
tate în mod fărte culant, dând ori și ce informații. — Aflându-ne 
în relații strinse cu Filiala Transilvană a Băncei Ungare de eSCOmpt 
Și schimb, suntem în plăcuta posiție de a fmalisa forte avantagios 
tbte transacțiunile de bancă.

i —

Promese Ia 
fote tragerile 

de loterie.

Comunicam cu plăcere ori și ce infor
mații și consilii consciențiose în afacere de 
bancă și prin corespondență.

Bevisie de 

losurî gratis.

„UN MILION». 
0 premie: 600,000 corâne pe urmă,

1 Câștig principal ă 400.000 7 Câștiguri â 10.000
1 » 300.000 ♦ 14 2? 11 8.000
1 17 200.000 34 22 1? 6.000
2 5) 100 000 16 W 55 4.000
1 n 27 80.000 4 120 2.000
2 n 27 60.000 226 1.000
4 V n 5? 40 000 200 400
2 V w 27 30.000 4370 12 51 200
4 r 75 20.000 9000 7’ 11 120
2 55 2? 10.000 9000 n X 80

și 22,000 câștiguri de 150 corone.

Losurî originale clasa l. « Losurî OFifliale eompl. Bentni tote 3 cL 
7110S 7a los 74 iOS Violos Vaolos / 7xlos 7J0S 7*10S 710 los 720 los 

wti. soli. & fi. » fi. î ii. oon. soia. AȘA. ou. a o. 
recomandă și trimite plătind înaiote prețul, seu 
cu rambursă

Casa de bancă

Pentina jeoa-te și Sista câștigurilor pentru o clasă 
sunt S3 ci*, a se trimite. ,"ȘSg3

JACOB L. ADLER, 
în Brașov.

La tragerea trecută a loteriei I de clasă ung. din losurile vândute 
de noi au câștigat Una sută cinci mii de corone.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînot 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, sâ binevoiască a scrie adresa, 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admînistraț. „Caz. Trans.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


