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E bătătorii la ochi, că despre 
schimbarea la tronu în Serbia se 
scrie ac]i în foile unguresc! și nem
țesc! aprăpe mai multă decâtă se 
scrisese despre schimbările la tronii 
în Germania.

Micului regată alu Serbiei i se 
dă în momentele de față o aten
țiune estraordinară, care nu stă în 
nici o proporțiă cu însemnătatea 
lui, căci de abia cuprinde doue 
milione de locuitori.

De unde vine der acesta încor
dată interesare pentru cele ce se 
petrecu în țera, pe care Milană se 
pregătesce a-o părăsi ?

Respunsulă celu mai nemerită 
la acesta întrebare ar fi: din prea 
marea îngrijire, ce-o arată statele 
mari pentru cele mici!

In adeveră, cetindă declarările, 
asigurările și sfaturile, ce le dau 
acjî diplomații stateloră mar! mi- 
titeiloru din Belgrade, amă tre
bui s6 credemu, că ei pe întrecute 
se intereseză de viitorulă acestei 
țerl.

Și așa și este. Numai că in- 
teresulfl ce’lu portă cei mari pen
tru cei mici nu isvoresce din mo
tive de dreptă or! etice interna
ționale, ci din pofta de a-i stă
pâni și de a se folosi de ei pen
tru scopurile lord proprie. Sun- 
temd departe încă de acela veacă 
de auru, visată de filosofii și marii 
jurisconsulți, în care poporele 
cele mari și puternice se fiă ade
vărate și neinteresate ocrotitore 
și protectore ale drepturilor^ și 
libertății popdreloru celord mici.

Despre acesta suntu fără în
doială convinși și Serbii din re
gată. Ei sciu forte bine de ce 
e vorba, când diplomații străini 
aflători în Belgradu strîngd mâna 
noiloru regenți și se întrecd unii 
pe alții în a-le arăta semne de 
prietiniă.

In anii din urmă regele Miland 

aduse lucrurile acolo încâtu influ- 
ința austro-ungară era predomi
nantă la curtea din Belgradu. Re
gele însuși era amică pronunțată 
aid monarchiei vecine și guver- 
nulU lui juca cum îi cântau cei 
din Viena.

Acum după abdicarea lui Mi
lanu se asigură, că politica este- 
rioră a Serbiei va suferi o modi
ficare. E vorba ca raporturile ei 
cu Rusia se devină mai intime. 
Nould ministru-președinte și mi
nistru de esterne serbescă Sava 
Gruici declară în circulara sa adre
sată guvernului rusescă, „că în con
formitate cu sentimeutele tradițio
nale ale tării și a poporațiunei sale, 
guvernulu serbescă voiesce se sus
țină cele mai bune raporturi cu 
curtea din Petersburgu și cu gu- 
vernulu rusescu“.

Acesta însă nu împedecă pe 
ministrulu-președinte Gruici de a 
esprima în circulara sa adresată 
contelui Kalnoky, că doresce con
tinuarea raporturiloru amicabile 
cu Austria.

Nould guvernă serbescă vrea 
se se aibă der cu toți bine și nu 
se pote nega, că din punctă de 
vedere alu politicei naționale de 
sine stătătăre serbesci, acesta a- 
titudine este cea mai corectă.

Voimu, tjise Gruici, să sus- 
ținemu bune raporturi cu Rusia 
ca și cu Austria, der acesta nu 
înseamnă, că amu voi să facemu 
din Serbia o satrapiă rusescă, 
nici că amd avea tendința de a agita 
în contra monarchiei austriace. 
Decă puternica Germaniă și Aus- 
triă caută a susține cele mai bune 
raporturi cu Petersburgulă, cum 
ar pute mica Serbia să provăce 
pe Rusia ?

Politica regenții și a noului 
cabinetd serbesed tinde așader de 
a se emancipa de ori-ce protecto- 
ratd esc.lusivd. Der 6re fi-va ea 
în stare se țină echilibruld și se 

resiste pănă în sferșitu seduce- 
riloră ?

Diplomația rusescă se și pre
gătesce a recuceri cu totulu tă- 
remuld, celd ocupase pănă acuma 
în Serbia infiuința austriacă; foile 
rusesc! se și grăbescă a lua pe 
Șerb! sub esclusiva lord protec- 
țiune.

Cine nu presemte ce vrea să 
cjică acesta și ce grave complica- 
țiuni s’ar nasce decă Serbii în a- 
deverd ar voi să jbee acum după 
flueruld moscovită ?

Aniennnte asupra ab (li Arii lui Milană.
Din Belgrade e informată „N. fr. 

Presse“, că regele Miland avea cugetulă 
de a abdica încă după lupta dela Sliv- 
nița, der l’a oprită generalulă Horvato- 
vicl, care adl e îndușmănită cu Miland 
din pricina divorțului. In timpuld din 
urmă și-a esprimatd desd acestd cugetă, 
Regele se socotea urgisită la popord și 
greutățile guvernărei îld obosiră totd 
mai multă. Se pare că elă sperase, că ună 
răsboiu în afară îld va scăpa de com- 
plicațiunile interne. Dervăcjândă că pacea 
dureză, se descurajă. In țeră domnea 
cea mai mare nemulțămire, dările erau 
totd mai apăsătore, deficitulă crescea în 
fiecare ană, ba se ivise necesitatea de a 
se spori dările. Caracteristică pentru 
greutatea dărilord e de esemplu faptuld, 
că ună comerciantă, celd mai bogată în 
țeră, KrismanovicI, plătea mai nainte 60 
galbeni dare anuală, pe când acum i-s’a 
prescrisă o dare de 30.000 franci. Amă- 
rîciunea poporului era atâtd de mare în 
contra guvernului, încâtd la alegerile 
din urmă cei cari nu votau cu radioalii 
erau omorîțl, ori li-se da focă la case.

Regele vădu, că nu ’i rămânea alt
ceva de făcut, decât să se dea necondiționat 
în manile radicaliloră, cari îi erau anti
patici. Se pare că timpulă abdicării și- 
l’a fixată elă în Nișă, unde s’a dusă la 
esposiția agricolă. Acolo nu s’a ferită a 
spune celord dinprejurulă său, că va 
abdica, imediat după aceea aîncunosciirlțat 

mai multe curți europene despre planulă 
său. I-au sosită răspunsuri să nu abdice, 
între acestea și o scrisdre a împăratului 
germană, care-lă sfătuia să rămână la 
postulă său. Continuândă Milană tratările 
sale cu radicalii, aceștia îi presentară 
ună programă, în care punctulă ânteiu 
era: amnestiarea lui Nikola Pasicl. Pe 
TaușanovicI, care cu ani înainte conspi
rase contra lui, îld primi să fiă ministru. 
Pe Pasicl însă, care în 1855 făurea pla
nuri contra vieții regelui, îld ura. Cere
rea de a-lă amnestia o considera Milană 
ca o ofensă. In timpulă din urmă nu
trea chiar cugetulă de a se sinucide. 
„Nu ’ml rămâne altceva, decâtă să ur- 
meză esemplului prințului de coronă 
Rudolfău, fu aucjită regele clicendă. 
Când cjiua abdicării se apropiase, încu- 
nosciință regele și pe ministrulă pleni- 
potențiaru rusă. Numai abdicândă a pu
tută regele Milan să mântuescă tronulă 
pentru fiu-său în starea de ferbere ce 
era în țeră.

Organulă Sârbiloră din Neoplanta 
i-a imputată, că n’a abdicată încă în 
cjiua luptei dela Slivnița. Milană observă 
la acesta: „Să peregrineze ore regele 
Serbiei la Neoplanta și să lase a i-se 
fixa acolo timpuld când să renunțe la 
tronuld său?u Cătră RisticI a disă, că e 
mnlțămitd cu pasuld ce l’a făcută și nu 
se va căi niclod ată.

Pregătirile militare ale Angliei.
In camera comunelord, secretarulă 

de statd din ministerulă de răsboiu, Mr. 
Stanhope, a dată lămuriri asupra buge
tului de răsboiu, cunoscută deja. Elă 
constată, că se iau măsuri pentru o grab
nică mobilisare a 150,000 pănă la 160 
de mii de omeni; afară de aceea fiecare 
portă ală regatului va pute fi provădută 
în decursă de deee dile cu mine sub
marine. Pentru apărarea capitalei Lon
dra se vor construi tabere întărite cu 
șanțuri pentru casă de nevoiă în puncte 
importante din punctă de vedere stra
tegică, âr forturi nu se voră construi.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANG“

— Novelă.—

I.

Totdeuna m’am supărată pe geo
grafi, că nu sciu ee vorbescă și ce facă, 
când visiteză câmpulă răsboiului mun- 
dană în regiunea dela Bunstuli-Poeni,a- 
prope de Monda de Lstăcjl, câțl-va chi- 
lometri spre medă-nopte dela Marbella.

In tomna anului 1830 aflându-mă în 
Andalusia, am făcută o escursiune cam 
lungă ca să-mi mai uită de supă
rări. piarulă meu, pusă la disposițiunea 
fiă-căruia, credă,că va desluși destulă de 
fidelă cele ce atingă cestiunea cu geo
grafii. Der mai inteiu dați-ml voiă să 
vă povestescă o scurtă istorioră, ce de 
locă nu atinge interesanta cestiune pri- 
vitore la situația dela Munda.

Ml-am închiriată în Cordova ună 
vizitiu și doi cai, și am plecată la drum. 
Intregă bagagiulă meu era Comentariile 
lui Caesar și câteva cămeși. Intr o <ji 
pribegiudă prin Cacheua, mistuită de os- 
tenelă și arsă de dogorela sorelui, etă 

că într’o bună depărtare zărescă o pa
jiște verde, din care icl-colo se înălțau 
stufuri de trestiă și pipirigă. împreju
rarea acesta mă făcea să credă, că în 
apropiarea mea este vre-o vălcea. Intru 
adevără, mergândă mai departe am vă- 
dută, că ceea ce eu credeam, căje pajiște, 
este o baltă în care se vărsa o vălcea. 
Gândeam că decă voiu merge și mai de
parte o să aflu apă mai prospătă și brăs- 
ce mai puține și doră și puțiDă um
bră îu mijloculă stânciloră. Unulă din 
cei doi cai rînchezâ, și ună altă rînche- 
zată de cală străină îi răspunse. Abia 
înaintaiu câteva sute de pași, când des
chizătura locului mai lărgindu-se, înain
tea ochiloră mei se lăți ună felă de circ 
naturală umbrită aprope întregă de mu
rii ce se ridicau înalțl în jurulă său. E 
peste putință de-ațl închipui ună locă de 
odihnă mai priinciosă unui călătoră, de
câtă acesta. La pola muntelui stâncosă 
se rostogolea vâlceaua într'unu mică 
basenă în fundulă căruia se lăția unu 
felă de năsipă albă ca zăpada. Cinci 
seu șese stejari lăsațl în voia vântului 
și recorițl de stropii vâlcelei se înălțau 
pe țărm! acoperindu-i cu umbrele loră ; 

în fine în jurulă basenului, erba mole 
mă îmbia cu așternută dulce și reco- 
rosă căruia semănă nu i-ai fi putută 
afla să fi umblată c|eco chilometri în 
jură, prin tdte cârciumele.

Ună bărbată zăcea pe erba mole, și 
elă de bunăsemă că durmea când am 
sosită eu. Trezită de ună rînchezată, 
sări dreptă în susă și s’apropiâ țde ca- 
lulă său, care în timpulă câtă odihni stă- 
pânulă, se hrăni binișoră. Era ună tî- 
nără voinică, de o statură cam mică, 
der, pe cum se vedea, venjosă, cu priviri 
întunecate și sumețe. Colorea obraji- 
loră, ce se vede a fi fostă odată frumosă, 
era mai negră decâtă părulă. Iutr'o 
mână ținea frâulă, într’alta pușca. Măr- 
turisescă, că pușca și căutătura stăpânu
lui ei la prima privire m’au înfricată 
puțină ; der nu credeamă totuși în hoți, 
despre cari atâtea am audită fără de ă 
mă fi întâlnită cu vre-unulă; afară de a- 
ceea vădusemă ațâța chiriași cinstiți, cari 
armați pănă’n dinți mergeau la orașă, 
încâtă nu puteam suspiționa întru ni- 
mică pe necunoscutulă meu, gândindă 
că pdte și elă este ună astfelă de omă.

Mă mai gândiam apoi, ce i-ar folosi 

lui cămeșile și cărțile ce le am, unica 
avere ? Bineventaiu deci cu ore-care 
francheță pe omulă cu pușcași l’am în
trebată, că l’am trezită din vr’ună -nsă 
frumosă ? Elă nu-mi răspunse, ci 'mă 
privi din crescetă pănă’n tălpi ș’apoi, ca 
și cum ar fi rămasă îndestulită, examina 
totă cu atâta atențiune și pe soțulă meu. 
Acesta se opri c’o frică vedită. Rea 
întâlnire! gândeam. Dâr mintea sănă- 
tosă; îmi spunea să nu arătă nici ună 
felă de neliniște. M’am dată josă de 
pe cală; diseiu vizitiului să ia șâua 
de pe cală în vreme-ce eu îngenun- 
chiândă pe țărmulă vâlcelei, am luată 
apă cu pumnii și sorbeamă una lungă, 
ca nevoiașii ostași ai lui Gedeonă.

După aceea mă uitamă într’una spre 
visitiulă și necunoscutulă meu. Celă 
dintâiu în contra voinții sale s’apropiâ 
tare de mine ; celalaltă, așa se vede, că 
n'avândă frică de noi, îșl lăsă calulă și 
pușca, ce pănă atunci o ținea țâpănă în 
mână.

M’am lungită apoi pe erba mole, 
am întrebată pe tînerulă pușcașă decă 
n’are unelte pentru ațîțată foculă ? Totă 
odată ml-am scosă și tabacherea. Necu-
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Din dieta unpresca.
In ședința dela 12 Martie, Tarnoczy 

se declară pentru primirea ambiloră pa
ragraf!. Vorbitorul!! se ocupă cu aser
țiunile de deunăd! ale lui Thaly privi- 
tore la naționalități și accentueză, că 
Slovacii Ungariei de susă așa au sciută 
să se însuflețescă (? ? ?) pentru causa un- 
gurismului și a statului maghiarii, ca și 
ei înșiși Ungurii.

Thaly declară, că a fostă departe de 
elă ț? ?'?) iutențiunea de a vătăma vre-o 
naționalitate din țeră ori a trage la în
doială patriotismulă ei.

Eugen Zichy dice că, decă guver- 
nulă ar fi adusă proiectulă fără § 14 
și fără negarea drepturiloră naționale 
în § 25, desbaterile s’ară fi ispră
vită în câteva dile. Respinge para- 
grafii.

Ludovic Horvath dice, că anulă ală 
doilea de serviciu la voluntari e o ru
șine pentru armată. Cea mai mare pe- 
decă e uecunoscința limbei germane și 
deci acestă piedecă trebue înlăturată. 
Moțiunea lui Gajary nu o primesce, pen
tru că disposițiunile instrucțiunei aternă 
de ministrulă comună de răsboiu. De 
aceea concesiunile să se ia în lege. E 
o greșelă a se susține, că limba instruc
țiunei armatei e unu dreptă ală coronei. 
Vorbindă mai departe contra legii, dice 
că grosulă poporațiunei sprijinesce pe 
oposițiă în lupta contra acestei opere a 
guvernului. ____

In acestă di partida guvernului a 
ținută o conferință, în care Alex Hege- 
diis dice, că tăcerea lui Tisza la atacurile 
nedemne îndreptate contra partidei sale 
l’a legată și mai strinsă cu partida. 
Vorbitorulă e convinsă, că loviturile va- 
luriloră curentului dilii se voră spulbera 
ia atomi de figura cea tare a ministru- 
lui-președinte, care va sta la loculu său 
ca ună fără luminătoră. S au ivită în
grijiri, că ministrulă-președinte va părăsi 
mai târdiu postulă său. Părtida însă nu 
pote presupune o astfelă de hotărîre, 
care ar fi o grea lovitură pentru țeră. 
Vorbitorulă a luată cuventulă nu ca să 
întrebe pe ministrulă, ci ca să con- 
tribue la împrăștiarea acestoră îngrijiri 
odată pentru totdeuna.

Ministrulă Tisza declara, că nu-i ade
vărată că vrea să se retragă. Elă nu 
va rămâne la loculu său numai câtă 
timpă îlă va suferi acolo corona și ma- 
ioritatea, ci câtă timpă Dumnedeu îi va 
da putere și sănătate, atâta timpă va ră
mâne la loculă său în interesulă afaceri- 
loră publice.

Mare fu bucuria mameluciloru la a- 
udulă acestei declarațiunl. Saculă cu gră
unțele este asigurată.

Stânga estremă a ținută și ea con
ferință și a hotărîtă să continue în ca
meră, cu tote puterile, desbaterile asupra 
legii militare. Decă însă guvernulă face 
să cadă ală doilea ană de serviciu, ori 
face să se ia înlege disposițiunea pentru 
limba ungurescă la esamenă, atunci par
tida e gata a înceta cu desbaterile.

SCIRILE BILEI.•
Corupția parlamentară ungurescă. Câți

va deputațl conservatori, spune „Deut
sches Volksblatt", au făcută cercetări 
în cancelaria presidială a camerei depu- 
tațiloră, ca să afle căroră deputațl li 
s’au secvestrată diurnele cu mai multă 
de 1000 fl. și au aflată, că astfelă de 
secvestre li s’au făcută la 81 deputațl 
din 452. Dintre acei 81 deputațl suntă 
49 guvernamentali și 32 oposiționall. 
Probabilă, că aceste date se voră aduce 
înainte în ședință publică, dedrece după 
regulamentulă camerei îșl pierdă man
datele acei deputațl, ale căroră diurne 
suntă secvestrate judecătoresce în sumă 
mai mare, decâtă iacă diurnele pe trei 
luni. ** *

Uneltiri kulturegyletiste. Comitetulă 
Kulturegyletului a hotărîiă în ședința 
dela 12 Martie n. să înființeze ună asilă 
ori grădină de copii în Hunedora, er în 
Șimboră lângă Cohalmă o școlă. — Ce 
caută Kulturegyletiștii în comune neun- 
gurescl? Credă ei că Românii îșl voră 
înstreina copii loră, dându-i pe mâna 
unelteloră maghiarisării? Amară se în
șelă.

** *
Rămășițe dela Romani. In urma 

săpăturiloră făcute de societatea de an
tichități din comitatulă Albei de josă, 
în grădina văduvei Fr. Rehman din 
Alba-Iulia s’a dată de urma unei întregi 
clădiri de pe timpulu Romaniloră, care 
odinioră a servită ca baiă (scaldă). Acum 
doi comisionari ai susă cjisei socie
tăți facă săpături la o localitate, 
ale căreia podele de mosaică și galeria 
făcută din cărămidl stau încă întregi de 
totă. Sub podelele odăei este locă golă, 
unde țevile cuptorului s’au aflată ase
menea în bună stare.

* * *
Emigrare. Precum ’i se scrie din Po- 

jună lui „P. Ll.“, în Nemsova au ares
tată gendarmii unguri vr’o 20 de ță
rani tocmai în momentulă când să trecă 
granița în Moravia, ca apoi să emigreze 
la America. Va să dică stăpânirea un
gurescă totă numai cu gendarmii și cu 
temnițele vrea să împedece emigrarea?

* A *
Sinuciderea unui colonelu. In diua de 

14 Martie s’a sinucisă în Alba-Iulia co- 

lonelulă Zathureczky Karoly dela regi- 
mentulă 62 de infanteria. Foile ungu- 
rescl îlă deplângă amară, deorece se dice 
că sinucisulă pe lângă ostașă bună ar 
fi fostă și „bună maghiară", măcară că 
numele nu-lă arată a fi fostă nici pe de
parte de viță ungurescă. La secționare 
s’a constatată, că 2 glonțe de revolveră 
șl-a descărcată în pieptă și unulă în 
frunte, după care și muri. Se cjice că 
nisce încurcături bănescl l’ar fi făcută 
să se ornore.

** *
Impușoatu. Ni-se spune, că în diua 

de 1 Martie finanțulă ungură Peter An
tal a împușcată cătră Predeală pe Staicu 
Dană Căprioră din Reșnovă, din pricină, 
se dice, că acesta ar fi voită să trecă 
marfă ca contrabandă.

* * *
Conservatorului din Bucuresoi. „Ro- 

mânulă" scrie: „Ministrul de instrucțiune 
este în tratări cu ună profesoră de vidră 
din Praga, care va veni în BucurescI 
spre a da lecțiunl la conservatorulă nos
tru în loculă decedatului Wiest.“

* * *
Focii. In Cornețelă au arsă șurile 

lui Todoră Tochița, Macarie Ioană Ște
fană și Macarie Toma Ștefană. Tote au 
fostă asigurate pe câte 100 fl., der pa
gubele suntă mai mari: a celui dinteiu 
107 fl., ală celui de-alu doilea 188 fl., 
ală celui de-ală treilea 140 fl. In Ră
șinari a suferită Alemană Gurcoiu o pa
gubă de 280 fl. și Neculae Băncilă de 
20 fl. In Veneția a suferită prăvăliașulă 
ComanicI o pagubă de 500 fl.; foculă 
s’a născută prin esplodarea unui urcioră 
cu petroleu. Boltașulu a alergată pe 
stradă cu hainele aprinse, der vecinii 
l’au stinsă. Barba și părulă îi s’au pâr
lită, și mânile au arsuri. In Șincanouă 
au arsă trei cară de fenă ale lui Ionă 
Flucușă-Tuoță. In Șelimberă au arsă 
edificiile economice la șepte Români.

Amintire din 1848.
La 11 Martie n. s’au împlinită 40 

de ani, dice „Sieb. D. Tgbltt", de când 
Sibiiulă a fostă teatrală unoră fapte ru- 
șinose din partea ceteloră ungurescl re
voluționare.

După ce în 3 Martie 1849 au fostă 
cumplită bătute cetele lui Bem, în locă 
ca Puchner cu trupele sale să urmărescă 
pe inimiculă bătută, se puse pe odihnă, 
er Bem viclenulă aduna repede ce putu 
din cetele sale împrăștiate și, prefăcen- 
du-se că merge asupra Sighișorei, porni 
asupra Sibiiului, care nici nu se aștepta 
să fiă atacată. In sera dilei de 13 Mar
tie, venindu’i în ajutoră și cetele conduse 
de Grigore Bethleu, ocupă Sibiiulă, ai 
căroră locuitori fugiră pe unde putură, 

la lumina caseloră și șuriloră aprinse 
de granatele tunuriloră lui Bem.

Una din rușinosele fapte ce le fă
cură cetele ungurescl este următorea:

Iosifă Benegni, nobilă de Milden- 
berg, secretară de răsboiu c. r. în pen
siune și redactoră ală foiei de atunci 
„Siebenburger Boten" avea o casă cu 
ună etagiu în Hundsruken (spinarea câ
nelui), ală cărei cată de susă îlă locuia 
elă cu familia sa. Când Sibiiulă fu ame
nințată, familia luă pe bătrânulă greu 
bolnavă și-lă puse într’ună cară, în care 
plecară și socra fiului său mai mare și ne
poții acesteia. Carulă sta încă înaintea 
casei, când cetele sălbatice intraseră în 
orașă și se apropiau de centru, deorece 
caii spăriațl de lumina focuriloră case
loră ce ardeau și de pocnetulă împușcă- 
turiloră nu voiau să se misce din locă.

In aceste momente de strîmtorare 
veni ună husară de-ai lui Kossuth, îm
pușca asupra carului și se duse, ca să 
se întorcă imediată cu mai mulțl husari, 
cari descălecară, tîrîră din cară pe bă
trână, pe bătrâna femeiă, care fiindă ră
nită prin înpușcătura de pistolă căduse 
într’ună ușoră leșină, o aruncară pe stradă 
ca mortă, er copii fură mântuițl prin cu- 
ragiulă servitorei, care era Săcuiancă.

Benigni fu tîrîtă în locuința sa și 
în odaia de durmită fu împușcată de 
husarii lui Kossuth, casa jefuită și carulă 
dusă cu ei. Bătrâna femeiă însă fu scă
pată cu vieță de vecini.

Benigni îșl atrăsese ura revoluțio- 
nariloră unguri din pricina celoră scrise 
de elă în diarulă numită, care însă adl 
unită fiindă cu „Herm. Ztg.“ a devenită 
o foiă ce sprijinesce interesele de ma- 
ghiarisare ale stăpănirei și șoviniștiloră 
ungurescl.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinii, 18 Martie. „Borsencou- 
rier" este autorisată a declara tote 
faimele despre o nouă căsătoria a 
fostului rege Milano, de nisce năs
cociri.

Parisu, 18 Martie. Boulanger 
acompaniată de inai mulțl depu- 
tați boulangiștî a plecată la Tours, 
unde a sosită erî după amecjî iîindu 
primită de cătră unii cu strigări 
de „vive Boulanger!", de cătră 
alții cu tLuerăturl.

Sofia, 18 Martie. Organulu gu
vernului bulgară „Svoboda" sla- 
tuesce pe statele balcanice ca sS 
se apropie strinsă unulă de altulu 
și în unire să se opună tendințe- 
loră Rusiei, cari nisuescă la nimi
cirea Bulgariei.

uoscutulă fără de a dice o vorbă se 
căută în buzunare, scose cremenea și 
scăpărâ. C’o blândeță aparentă, veni în 
fața mea luându-șl și arma. Aprinden- 
du-ml țigara, am alesă una mai bună 
dintre celelalte și l’am întrebată : obicl- 
nuescl să fumezi ?

„Ham îndatinată d-le“ dise elă. 
Asta era cea dinteiu vorbă ce am au- 
dit’o din gura lui și am observată, că 
nu esprimă bine câte-o silabă, de unde 
am dedusă, că elă încă e călătoră ca și 
mine și că nu e audaluziană.

„I-țl va plăcea așa credău, îmbiân- 
du-lă c’o havanna.

Inchinându-se puțină, îșl aprinse ți
gara dintr’a mea, îmi mulțumi c’o nouă 
închinăciune și • începu să fumeze cu 
multă plăcere.

„Oh", striga elă, lăsândă să se înalțe 
din gură și nări verigi de fumă, „de 
când n’am fumată".

In Spania o astfelă de țigară primită 
nasce aceleași legături de prietiniă, ca 
în Orientă sarea și pânea împrumutată. 
Omulă meu se făcu mai vorbărețu decât 
speramă. Uneori se da ca și când ar fi 
din ținutulă Montilla și se vedea, că nu 
prea cunăsce regiunea, că nu scie cum 

se chiamă fermecătorea pajiște în oare 
ne aflamîi, nici numele sateloră din îm
prejurime; și în line când l’am întrebat 
că vădut’a păruți) derimați dela cotitură, 
vechile șanțuri și pietrile cioplite, elă 
îmi mărturisi că nici odată nu a dată 
atențiune la de-al de astea. După ce îșl 
lăuda calulă, ce percurge în câte ună 
galopă măsurată câte 30 de milurl, de 
odată se ridica spăriată și măniosă, că 
prea multă a spusă.

„F i id< ă am avută ună lucru grab
nică în Cordova" continuă elă zăpăcită. 
„Aveam de lueru cu nisce judecători în
tr’o afacere de pîră". Grăindă astfelă 
privi spre visitiulă meu Antonio, care 
îșl ținti ochii în pămentă.

Umbra și isvorulă într’atâta m’au 
fermecată, că ml-au venită în minte bu
cățile de șuncă ce prietinii mei din Man
tilla le puseră în traista servitorului meu. 
Am scosă deci șunca și am invitată pe 
streinulă să ia și elă parte la ospătarea 
mea. Decă n’a fumată de multă, îmi di- 
ceamă eu, de bună semă că nici nu va 
fi mâncată nimică de 48 ore. Mânca 
asemenea unui lupă hemesitu. Din con
tră servitorulă meu luă forte puțină și 
mai puțină încă bău, er din gură’i nici o 

vorbă nu se audia, cu tote că dela ple
carea mea pănă acum era vorbăreță 
fiiră semănă. Streinulă, așa se vede, că 
l’a scosă din fire, căci o neîncredere îm
prumutată îi fllcea să se depărteze totă 
mai multă unulă de altulă. Pricina n’o 
puteamă sci.

Să sfințimă și cele din urmă bucăți 
de pâne și șuncă; am sorbită apoi fu- 
mulă ți garni a doua; am poruncită ser
vitorului să pună șeua pe cală și toc
mai vreamă să-mi iau cjiua bună dela elă 
când mă întrebă, că unde voescă să mă 
culcă ?

Nebăgendă în semă semnele vizi
tiului, i-am răspunsă că în cârciuma dela 
Cuervoi.

„Rea găzduire pentr’ună omă ca 
d-ta domnule. Și-eu mă gătescă să mergă 
acolo și decă-ml permițl, te voiu însoți".

„Prea bucurosă" i-am răspunse re- 
dicându me pe cală. Vizitiulă care ținea 
capăstrulă îmi făcu de nou semnă cu 
ochiulă. C’o dare din umără i-am răs
punsă, ca și când l’aș liniști, că eu sunt 
prea încrecjută în omulă acesta; apoi 
amă plecată.

Antonio, gândindu-se la povestea 
streinului cu calulă său ce face treizeci 

de milurl într’ună galopă, era forte în- 
grijati’i. Din semnele lui am înțelesă 
numai decâtă pe cine am alături de mine, 
der mie nu-mi păsa. Cunoșceam ca- 
racterulă spaniolă și sciam că nimică 
nu mă îndreptățesce să mă temă de 
omulă care a mâncată și fumată împre
ună cu mine. Ba dincontră, însoțirea 
nostră o ținemă ca ună felă de apărare 
și siguritate față cu primejdiile ce pu- 
teu să mă întîmpine. Mie îmi plăcea 
că lă vădă călărindă alături de mine li
niștită și blândă.

Speramă că pe încetulă îlă voiu 
face să între cu mine într’o conversația 
confidențială și în mânia priviriloră vi
zitiului meu mă simțamă forte liniștită. 
Incepuiu să-i povestescă despre pungașii 
ce oprescă pe drumeți în cale, se înțe
lege cu ore care respectă. Pe timpulă 
acesta era în Andaluzia ună hoță renu
mită cu numele Jose-Maria, care umplu 
totă lumea cu faptele sale eroice. Decă 
Jose-Maria ar fi alături de mine gân- 
deamă eu ? . . . Povestii istoriile ce le 
sciam despre acestă erou.

„Jose-Maria e ală dracului voinicău 
răspunse străinulă rece. Eu îlă privii 
cu atențiune și am aflată că descrierea
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Din camerile române.
Senatulu. Ședința dela 24 Februarie.
D-lă P. Grădiștcanu dă citire rapor

tului comisiunei privitore la ridicarea 
stătutei lui Matei Basarabii îu locuiți bi- 
sericei Sărindariî, decădute în ruină, prin 
care comitetulil delegațiloră lasă la apre- 
ciarea guvernului, decă trebue să facă 
să dispară o biserică din centralii ora
șului, menită a fi o adevărată catedrală 
a capitalei. Acesta decă va avea fonduri 
necesare.

D-lă Greeeanu nu e mulțumită de 
raportulă delegațiloră, de ore-ce a- 
cestă raportă nu conchide la nimică.

P. S. Mitropolitulă Primată vorbesce 
de amendamentulă propusă de d. Gre- 
ceanu și respinsă de comitetulă delega- 
țiloră. Prin acestă amendamentă onor, 
senatoră a voită să se asigure reedifi- 
carea bisericei Sărindară. P. Sale ’i pare 
rău de hotărîrea luată de comitetă, căci 
e de trebuință creștiniloră esistența în 
acestă locă a unei biserici.

Mai vorbeșce apoi Mitropolitul  ̂Mol
dovei totil în sprijinulă tesei de mai susă.

Se pune la votă sub-amendamentulă 
d-lui Greceanu. Sub-amendamentulă în 
cestiune propune ca să se încuviințeze 
de guvernă sume indispensabile pentru 
facerea planului reedificărei bisericei Să- 
rindară. Banca prelațiloră declară că se 
abține.

Sub-amendamentulă este respinsă. 
P. S. prelațl suntă supărațl, P. S. Mi- 
tropolitulă Primată protesteză, decla- 
rândă că s’au abținută totl prelații dela 
votă, de ore-ce n’au voită să arate că 
din acestă cestiune facă o cestiune de 
politică.

Reuniunea română de gimnastică și 
de cântări va ține adunarea generală pe 
anulă 1888, Duminecă în 12^24 Martie 
1889 la 11 ore antemeridiane în sala de 
cântări, Strada Sclieiloră Nr. 132, casele 
domnei Elena G. Ioană.

Suntă rugați domnii membri a lua 
parte în numără câtă se pote de mare. 
1. Lengeră, m. p. I. Bozoceanu, m. p. 

preș. notariu.

Brașovti, Martie 1889.
Reuniunea femeiloră române fi Crăciunulu 

in Deva*).

*) Ținendă semă de dreptulă de apărare,
dămii locu acestei corespondențe lăsândă răs
punderea pentru cele cuprinse în ea în sarcina 
scriitorului. Red.

(Fine).
In aceea rli fatală (5 Februarie 1888) 

avea comitetulă reuniunii femeiloră să 
pregătescă ordinea de di pentru prima 
adunare generală constituantă, convocată 

premergetoru prin diare. pe cfi'ta de 11 Fe
bruarie 1888. Prin condusă din 4 De- 
cemvre 1888 au fostă recercațl amândoi 
secretarii să aranjeze sub respunderea 
propriă și ună bală, pe 4iu& adunării 
generale.

După întărirea statuteloră 13 luni 
d-na presidentă a totă amânată luarea 
pașiloră pentru convocarea adunării ge
nerali, diu ernă îu primăveră, din pri
măvară în vâră, din vâră în tomnă, din 
tomnă în iernă. F. H. L. abia târdiu 
pe la spatele d-nei „presidente actuale1* 
s’ascandalisată de acestă „cursă normal1* 
âră „elementele turbulente1* erau grăite 
de rău de Galeotto, ună felă de opini- 
une publică , ce domina atunci în Deva.

Unui bărbată de încredere, acum în 
Aradă, îi plesni însă prin minte, că 
nu a fostă tocmai oportună hotărîrea 
luată, să se amâne balulă și și adunarea 
gener. erășl. Amă fi săraci Românii, 
de ce să păgubimă bieții secretari, să 
ostenimă publiculă diu afară în capă 
de ernă, mai bine la vâră ună maială 
strașnică. Sfatulă bătrânescă tinerii însă 
nu-lă mai ascultară.

Sub aceste auspicii se ține apoi fa
tala ședință.

Secretarulă Petru Drăgits să scusă 
pentru unele „neexactitățl-1, ce voră fi 
obvenindă, pote în proiectulă raportului 
generală compusă de elă ; recunosce 
că a luată unele „informațiunl.11 La ce 
d-na cassieră îi replică, că a fostă prea 
modestă d-nulă secretară. Declară de 
„exactă**  proiectulă cetită „și**  de d-sa; 
a dată chiar și unele „informațiunl1*,  și 
îlă recomandă spre primire, împreună cu 
d-na presidentă.

Proiectulă numai „după^ aceste re
comandări s’a cetită și abia la urma ur- 
meloră, după ce d-na cassieră,presidentă 
cu bărbații d-loră intraseră în discusiune 
personală cu mine, s’a primită adausulă 
propusă de mine, și fără de carele ra- 
portulă generală era neexactă.

Etă textulă de certă:
Cu ocasiunea petrecerei M. S., a monar- 

chului nostru,în tomna anului trecută, fiind 
și Alt. Sa A. F. d. E. în Deva, a binevoit a se 
interesa de productele industriei nostre de 
casă și totodată aflând despre existența reu- 
niunei nostre, a făcută comandă de per
dele pentru 6 tereștri. Comitetulă, pen
tru a satisface acestui înalte comande, 
a decisă se procura modele de perdele 
dela întreprinderea „Furnica1* din Bu- 
curescl, a se efectul comanda conformă 
modeleloră acestora în regie proprie. 
Perdelele aceste suntă în parte gata și 
D-V. Vă puteți convinge cu ochii des
pre frumseța loră.“

„Acesta este prima întreprindere a 
reuniunei nostre și nu fără cuvântă ne 
putemă mândri, că cea dintâie comandă 
s’a făcută din partea unui membru ală 
casei domnitdre.“

E vorba aci despre o încercare târ
diu propusă de d na cassieră cu perdele 
făcute la Orăștiă de o membră în comi
tetă, forte zelosă, care și de altădată a 
ajutată reu iunea. încercarea acesta s’a 
a făcută în timpulă din urmă , după ce 
dna v.-presidentă, prin conclusele luate de 
comitetă dintru începută, făcuse deja 
gata 6 perdele, și a rămasă cu alte 2 pe 
capă, nepriinindu-i-le comitetulă. Co
manda era de 6 perdele. Intregă pasa- 

giulă „numai1* cele 2 perdele le amin- 
tesce și retace pe cele 6, respective 8 
ale d-nei vicepresidente.

Extrasă din raportulă generală mo
dificată ce s’a primită și îlă am îu ori
ginală, subscrisă de mine și secreta
rulă D. P.

„Cu ocasiunea petrecerei M, S. la 
manevrele din Deva (1887) archiducele 
F. F. d. A. E., vădâudă țăseturl alese 
în casa domnei vicepresidente, unde era 
încuartirată, s’a adresată cătră domna 
de casă să-i efectuiască însăși 6 perdele 
pe seina castelului său din Enns, întoc
mai ca cele văcjute. Folosindu-se de 
ocasiuue d-na casei a atrasă atențiunea 
A. S. I. asupra reuniunei nostre, care a 
primită în modula acesta însăși comanda, 
încredințându-se cu executarea d-na vi- 
ce-presidentă, care a avută bunătatea 
apoi a anticipa tote spesele; a dată chi
lie, luminată, încăldită și parte din 
viptă pentru 2 lucrătore |— aprope 3 
luni — gratuită, pe lângă ostenelile 
avute.1*

Pasagiulă de certă a rămasă aprope 
neschimbată și în raportulă nostru.

Incâtă pentru pretinsele „vătămări 
necualificabile1* din acestă ședință, voiu 
reveni. Destulă, că „actuala presidentă1* 
s’a folosită de micele neînțelegeri și a 
amânată a 4-a oră adunarea generală, 
convocată pe 11 Febtuarie 1888, și pănă 
în diua de adl, 2 ani suntă trecuțl dela 
întărirea statuteloră. Adunare generală 
ca în palmă. Fără să aibă acestă dreptă 
seu să recerce comitetulă reuniunii a pre
textată „agitarea spiriteloră, pănă să mai 
domolescă11. F. H. L. nu s’a genatu și 
a recercată intervenirea poliției să mă 
„scotă cu hăiducl1*,  decă voiu cuteza a 
merge la adunarea gen. și la bală.

Intervenirea cu tactă și demnitate 
a domnului primară însă, a răcită pofta 
de provocare, și astfelă „arangerulă1* Au
gustă A. Nicoră nu a fostă „scosă din 
bală11 de „ospele1* F. H. L.

Destulă, că cele 2 dame cereau „sa
tisfacția". Să adreseză o epistolă d-nei 
presidente, în care să mă rogă de ier
tare de D sa, d na cassieră și comitetulă 
întregă pentru „vătămarea necualifica- 
bilău etc. Eu doriamu pace neumilitore, 
concordie între frați și surori și le-am 
propusă să poftescă cele 2 dame cu 
bărbații d-loră la locuia de certă, fiă 
comitetulă de față și le dau declarațiunl 
îndestulitore, fără a „recunosce1* vătă
marea și decă totuși să „simtă" vătă
mate, le rogă să nu se „simtă**,  dedrece 
nu mi-a fostă intențiunea să le vatămă 
D-lă F. H. Longiuă însă, ca și frate 
său, aveau să-și „retragă**  cuvintele 
vătămătore, mi-a fostă condițiunea. Ei, 
acesta nu mi-s’a garantată, nici nu mi- 
s’a promisă și așa aă rămasă bunele mele 
intențiunl — baltă. Fui silită a inten
ta, sub nrulă 1026 bf. 1888, acusă pen
tru vătămare de onore contra amintiți- 
loră domni.

Sub devisa „satisfacție1*,  apelândă 
la simțulă cavalerescă ală casinei ro
mâne, nu s’a genată F. H. L., sprigiuită 
de d-lă Dr. Petco, a angagia și casina 
română, unde eramă căldurosă și bine 
vădută. Aducă hotărîrea, că „decă nu 
dau satisfacția cerută de dame**,  să pă- 
răsescă casina. Cine au adusă acestă 
condusă ? 1. Fratele lui F. H. Longină, 

carele m’a vătămată (ulterioră pîrîtă), 
ca provocatoră, acusatoră și judecătoră. 
2. ună neamă a lui Dr. Petco, amică 
din copilărie cu mine, carele mi-a spusă 
sinceră, că „trebue să mă jertfescă1*,  3. 
ună funcționară subalternă de stată, ne
însurată atunci, secretară ală institutului 
de bani „Hunedora1* (unde d-lă Dr. Petco 
e directorulă), 4. ună funcționară la co- 
mitată, pe care în vieța mea totdeuna 
l’am cinstită și iubită.

Hotărîrea a fostă adusă ou maiori- 
tate de voturi. Să le fie de bine! Mie 
ml-a folosită acestă votă, mă ocupă se
rile cu studii seriose.

Nu a lostă destulă „satisfacția1* a- 
cesta. De ce să nu ne desbinămă și la 
institutulă „Hunedora1* ? Totă F. H. 
Longină ia inițiativa. D-sa e advoca- 
tulă institutului. îșl dă demisiunea. Pă
rintele George Nicoră a fostă primulă 
care a propusă și s’a primită cu unani
mitate neprimirea. L’a rugată să re
nunțe dela „satisfacția dameloră**  și să 
ne „împăcămă cinstită.11

Nu s’a învoită F. H. Longiuă. Tata 
părăsesce atunci comitetulă. S’a folo
sită de acestă prilegiu F. H. L. și spune 
verde comitetului, că cere „satisfacția**.  
Comitetulă „cavaleră1*,  cu maioritate de 
voturi ia și elă hotărîrea — contra sta- 
tuteloră — că, decă nu dau satisfacția 
cerată de dame în 3 dile, să abdică dela 
postulă meu, decă nu, să mă destitue. 
Nu am abdisă, ca să am actă la mână. 
Der omenii suntă cuminți. Nici la pro- 
tocolă, nici în actulă de destituire nu 
suntă „motivele1* seu vre-ună § din sta
tute indicată, ca să nu se blameze și 
așa pote F. H. L- să dică ce vrea, eu 
cu actulă destituirei nu’lă potă combate. 
Desmintă-mă îusă d-nii Dr. Lazară Petco, 
ca directoră, Ioană Papiu, ca vice-direc- 
toră, Ioană Simionașă, ca comptabilă, 
Ioană Lăzăriciu, ca cassară, m. consiliu
lui George Nicoră, Logină Ardeleană, 
Petru Zarea, Ioanichiu Olariu ș. a., dâcă 
am fostă din „alte motive**  destituită. 
Eu eram punctuosă, zelosă și cu durere 
de inimă cătră institută și declară pe 
ori și cine de uneltitoră și clevetitoră, 
decă va susține „alte motive11 și nu le 
va dovedi.

Der nu s’au îndestulită cu satisfacția 
dată. De ce să nu vîre foculă și în co
mitetulă „reuniunii femeiloră1* ? Mă po- 
menescă deodată cu următorea epistolă 
recomandată:

Domniei Sale d-lui Augustă A. Nicoră 
î’»

Vătămândă D-Vostră în ședința co
mitetului „Reuniunei femeiloră române 
diu comitatulă Huniedora" ținută în 5 
Faură a. c. în localitatea casinei române 
din Deva, atâtă pe președinta, vicepre
ședinta, cassiera, câtă și întregă comite
tulă*)  acestei Reuniuni într’ună modă ne- 
cualificabilă, — și trecendă de atunci 
ună timpă tare lungă fără de a Vă fi 
făcută datorința! — așa mă vădă nece
sitată în interesulă Reuniunei nostre, și 
ca să-și potă comitetulă continua lucră
rile sale paclnică, pănă la o altă dispo- 
sițiune a adunărei generale! a Vă dis-

• *)  D-na vice-presidentă și „întregă comi-
tetulti11 nu 3ra de față, numai mama mea și 
2 dame înrudite cu presid., 3 voturi, în locu de 
G, § 18, statute.

lui Jose-Maria, așa cum se pote citi pe 
tote afișele orașeloră din Andaluzia, se 
potrivesce de minune cu streinulă meu. 
Da, fără îndoială. VedI, gândemă eu, 
păru blondă, ochi vineți, gură mare, 
dinți frumoși, mâni mici; cămașă fină, 
scurteică cu nasturi de aură, cămașă de 
piele albă, cală murgă... nu pote fi îndoială.

Der să cinstimă pe necunoscutulă.
Am ajunsă la cârciumă. Ea era 

întocmai după cum mi-o descrise tova- 
rășulă meu, adecă una dintre cele mai 
miserabile din câte amă vecjută vre-odată. 
0 chiliă mare era cuhnă și sufrageria și 
dormitoră. Pe-o lespede ardea foculă 
în mijloculă casei, er fumulă se ridica 
la dre-care înălțime formândă de-asupra 
năstră ca unu strată de noră. De alun- 
gulă unui părete erau intinse cinci pană 
’n șese piei de catâri ce serveu dreptă 
așternută călătoriloră. DoudecI pași de
parte de casă era ună felă de șopromă 
dreptă grajdă pentru cai. In minutulă 
acesta nu vedemă nici o suflare de omă 
pe-aicl, afară de-o babă bătrână și-o fată 
ca de 10—12 ani, amândouă negre ca 
funinginea și îmbrăcate în nisce haine 
sdrențose și murdare. Etă totă ce a 
rămasă din poporațiunea vechei Munda- 

Boetica, diseiu în mine. 0 Caesar! o 
Pompejus Sextus! cum v’ațl mira voi 
de v’ațl întorce er în lume.

Vădendă pe tovarășulă meu, bă
trâna femee surprinsă striga: oh! Don Jose!

Don Jose îșl încreți sprîncenele și 
îșl ridica mâna poruncitoră, er bătrâna 
tăcu îndată. Intorcându-me spre vizi- 
tiulă meu, i-am făcută semnă că sciu 
totă despre omulă cu care ml-voiu pe
trece udptea întregă. Cina a fostă cu 
multă mai bună de cum așteptamă. Pe 
măscidifl răzimată numai într’ună picioră 
ni .>e puse înainte ună cocoșă bătrână 
bine pregătită.

Cocoșulă striga din nou după vină. 
Bine hrăniți, am întorsă ochii spre ună 
părete pe care era aeățată o mandolină, 
și am întrebată pe fetișâra care ne ser- 
via, decă scie să cânte pe instrumeută.

„Nu sciu1* răspunse ea „scie însă 
Don Jose așa de frumosă11.

„Fi bună1* di sciu întorcându-me 
cătră elă „și cântă-mi ceva; iubescă cu 
patimă musica d-vostră națională**.

„Nu potă refusa, ori minți nimică 
unui domnă așa de cinstită ce ml-a 
dată țigări așa de escelente**  strigă Don 
Jose voiosă. Luă apoi mandolina și 

cânta; vocea lui era cam dură der cu 
tote astea plăcută, er cânteculă său bi
zară și melancolică; din cuvintele lui 
însă nu pricepemă nimică.

„Decă nu mă înșelă1* i-am disă „cân- 
teculu acesta n’a fostă spaniolă. Ast
felă de cântecă am audită în Provinces, 
er cuvintele credă că sunt bascice1*.

„Da“, răspunse Don Jose cu glasă 
închisă. Pune apoi mandolina la o parte 
și punendu-șl mânile cruce privia în ja- 
raticulă aprope stinsă c’o tristeță vedită. 
Luminată de lumina lampei de pe mica 
măsuță, îi veni îu minte, așa credă, dia- 
volulă lui Miltonă. Pote ca și acela, 
tovarășulă meu de drumă, se gândea la 
loculă ce l’a părăsită, la exiliulă în care 
l’a aruncată vre-o greșelă. Vrem se re
începă conversația, der elă nu-mi răs
pundea nimică. Bătrâna femee se culcă 
într’ună colță ală casei. Tinera fată o 
urmă. Atunci vizitiulă meu se sculă și 
mă chemă să mergă cu elă în grajdă; 
la vorba lui însă Don Jose, ca și cum 
s’ar fi tredită grabnică din somnă, îlă 
agrăi c’o voce morăitore întrebându’lă 
unde se gătesce să mergă.

— „In grajdă1* răspunse vizitiulă.
„Pentru ce? Caii au ce să mănce. 

Culcă-te aici căci domnulă te lasă.

„Me temă că i se va fi întâmplată 
ceva calului stăpânului meu; ml-ar plăcea 
să-lă vedl însuți d-ta ca se sci ce se 
facemă cu elă“.

De-aicI era clară că Antonio vrea 
să-mi vorbescă între patru ochi; eu însă 
n’am vrută se nască bănueli în Don-Jose, 
căci după cum stau lucrurile, vrem cu 
ori ce preță să arătă încredere deplină.

Am răspunsă der lui Antonio că nu 
mă pricepă la cai și că aș durmi.

Don Jose eși după elă și se reîn- 
torse apoi numai decâtă. îmi spuse că 
calulă n’are nimică, der vizitiulă meu 
îlă ține a fi ună animală așa de scumpă 
că-lă frecă cu scurteică lui ca să-lă a- 
ducă în focă gândind să-și petrecă în- 
trega nâpte cu lucrulă acesta. Eu încă 
mă trântii pe ună țolă, acoperindu-mă 
cu halatulă ca se nu mă conturbe ni
meni. Don Jose, după ce îșl ceru ier
tare să’lă lasă să se culce lângă mine, 
se trânti dinaintea ușei după ce îșl puse 
nouă cremene în pușcă șl-o așecjâ cu 
grijă sub traista ce-i servea dreptă pe
rină. Cinci minute în urmă ne poftirăm 
împrumutată „nâpte bună1* și adurmi- 
rămă cuprinși de-ună somnă adâncă.

------ —____ (Va urma). 
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pensa dela mai departea activitate a 
secretariatului și vă provoci! ca în tim- 
pulă eelă mai scurtă! să predațl actele 
aflătore la d-v6stră d-lui secretarii Petru 
Dragits, pe carele despre acesta dispo- 
sițiune a mea l’am îucunosciințată se
parata.

Diva, 22 Februarie 1888.
Ana Petco, m. p. 

președinta reuniunei.

țliua următore recercai pe d-la Ni- 
chita Luculețn și însoțita de d-sa m’am 
presentatâ la d-na vicepresidentă, d-ra 
controlorii, la tdte damele din comite- 
tulă reuniunii și la neamurile d-lorO; 
unanima ml-au declarata, că nici nu 
le-am vătămata, nici nu se simtă vătă
mate. Din curtoasie am adausO eu apoi, 
că le rogă să nici să nu se simță, deore 
ce eu am avuta conflictul^ exclusiva cu 
F. H. L. și fratele și soția d-sale, d-la 
Dr. Petco și soția D-sale. Cu acestă o- 
casiune am fosta chiar bine primita.

D-la F. H. Longina susține însă 
prin publica, că am „umblata din casă 
în casă, de pretutindenea m’au data 
afară", sum din „tote familiele expulsat"; 
precum dovedesce actula judecătoriei 
singulari n. 1026. ex 1888. bf. din Deva. 
Mă declară de „morta socială".

Destula, că îi alreseză d-nei presi- 
dente una răspunsa, că nu pota țină 
conta de scrisorea d-sale, de-drece § 23 
dispune așa: „președinta conduce adu
nările generali și ședințele comitetului; 
supraveghează executarea în afară, scon- 
treză din când în când cassa reuniunii 
și dispune în tdte cașurile, ce nu simtă 
reservate adunării generali ori comitetu
lui" ; §-la 22 înșiră între funcționarii 
reuniunii 1) președinta, 2) vicepreședinta, 
3) casiera, 4) controlora, 5) secretarii 
etc. și dice: „toți funcționarii se alega 
pe 3 anlu de cătră adunarea generală, 
ce are ,să se couvoce tota anula, după 
§ 12. Er § 29 dice: „funcționarii sunta 
răspundetorl comitetului, er comitetula 
adunării generale.u

Nu are deci dreptula d-na presi- 
dentă a mă dispensa de capula său. 
Der nu e nici „actau hârtia privată ci
tată, căci §-10 31 dice : „tote actele re
uniunii le signeză președinta, împreună 
cu unuia dintre secretari și se provăda 
cu sigilula reuniuniiu. Am exprimata 
d-nei presidente, că nici nu e bine să 
abdica ca să nu creeza una periculosa 
c'>,„ precedență pentru ceilalți func
ționali. n In vecii vecilora voma ave 
certă, căci fiitdrei presidente încă îi pote 
veni acelașa gusta. Femeile ușora se 
„simtă“ ofensate și greu iertă. Dovadă 
sum eu. La urmă rogă pe d-na presi- 
dentă să nu mai insiste pe lângă afir
marea cu „vătămarea incualificabilă", a 
d-nei „vicepresidente" și a „întregului 
comitetă", deorece — conforma decla- 
rațiunii în aceea epistolă alăturate sub
scrisă și de martorula Luculeța — afară 
de d-sa și d-na casieră, nimeni nu se 
„semte" vătămata. Și cu D-loră bucu- 
rosă mă împacă, încredințeză-’șl numai 
bărbatule, ca să mă înțelegă directă cu 

d-sa. Am trimisă chiar pe tata și s’a 
dusă acasă la d-na presidentă. de i-a 
făcută declarațiuni de satisfacția.

Tote înzadară! Destulă, că secreta- 
rulă colegă face ună protocolă din fa
tala ședință, cum că aș fi folosită „pre
siuni neurbane", d-na presidentă provocă 
comitetula și în ultimulu momenta — 
deveninda bolnavă— rogă pe d-na „vi
ce presidentă11 să presideze. Se și pre- 
senteză ddmna vice-presidentă, mama 
mea, una bărbată de încredere și eu. 
De cdată întră furiosă fratele d-lui F. 
H. Longina și mă provdcă să „părăsescă 
casina", casă „între damele11.

La momenta intervine d-na vice
presidentă și învită d-nele să între, d-sa 
garanteză ordinea. Atunci aduce servito- 
rulă și-i poruncesce acestuia unguresce: 
„să mă dee la momenta afară.11 Ilă rogă 
de nou d-na vice-președintă. înzadară. 
Cursa era infernală. Decă mă mișcamă 
numai, mă băteamă cu „ună servitoră"; 
fiă fi fostă resultatulă ori carele, în fa
milia onestă nu mai aveamă intrare. 
Eramă nimicită moralicesce. D-deu mi-a 
dată însă o rară prevedere și stătui ca 
o stâncă. Urmările? Ună duelă. L’am 
crestată în 4 locuri pe acestă mică „a- 
gentă provocătorău. Clicnța sbiera focă,
— deodată amuți. De repețite or! ml- 
amă dată cuventulă de onore, că numai 
„odată" măcară să-și calce pe inimă d. F. 
H. Longină, ca și mine, să ne întrunimă 
și să decidemă în o ședință a comitetu
lui „convocarea adunărei generali11. Aceea 
apoi facă ce vrea și cum vrea. Eu nu 
mă obtrudă, ca D-sa. Să înțelege am 
să funcționeză negenată, ca secretară. 
Nu în virtutea unei „grație11, ci în vir
tutea „statuteloră". — Am și eu simță 
de onore și consciința „dreptului11 meu. 
Nu e reuniunea a mea, seu a lui F. H. 
Longină, ci a „femeiloră române din co- 
mitatulă Hunedorii“. Adunarea generală 
trebue să facă aceea, ce șl-a permisă 
d-na „presidentă11, cu „încălcarea11 sta
tuteloră.

E ună neadevără așaderă ce cjice 
F. H. Longină, că eu sunt „ pseudo-secre- 
tară11, că „actuala presidents11 m’a des
tituita „din postulă meu11, că „reuniu
nea11 a fostă „silită a mă destitui. Pre
sidents m’a „dispensată11 — fără dreptă
— dela mai departea mea activitate11: 
va să dică sum — în virtutea decretului 
chiar: — secretară, —oprită a lucra în 
sînulu comitetului, „pentru ca comite
tula să-și potă continua lucrările sale 
paclnicl11, dice hârtia. „Afară11 de comi- 
tetă potă lucra și scrie câtă vreu. D-lă 
F. H. Longină are însă dreptulă a mă 
critica obiectivă, publiculă va cumpăni 
„argumentele". Ilă întreba însă și eu 
pe D-sa:

Cari suntă folosele practice a fră- 
mentărilorO, ce le-a produsă d-sa în ca- 
sină, la institutulă „Hunedora" și la „re
uniunea femeiloră11 cu devisa „satisfac
ției11? Ore bine e, ca noi, Românii să ne 
totă sfășiemă? Dela 5 Februarie pănă 
adl a trecuta anulă. Nu-i suntă destule 
„satisfacțiile11? Acum avemă ună nou 
obiectă de certă, făurită de d-sa, „re

tragerea dameloră române" dela „împăr
țirea daruriloră“ pomului de crăciună.

Și fiindă vorbă despre „vătămări și 
purtare incualificabilă", afle publiculă și 
vătămările.

D-na cassieră mi-a disă, că „sum 
schlendriană, nu lucru nimică și nu mă 
intereseză de reuniune11 D-na presidentă 
a consimțită prin tăcere, ținea i-sonă, 
eu le-am replicată: Mă iertați, d-nă pre
sidentă și casieră, eu mi-am făcută da- 
torința, câtă v’ațl interesată DV. și eu 
m’am interesată11. Ambele m’au declarată 
înaintea mamei mele și după intervenirea 
D-sale mai vertosă, de „omă fără cres- 
cere“,„ crescere prostă" etc. Erăbărbatulă 
de încredere F. H. Longină și-a permisă 
alte vorbe, fără să fiă îndrumată la or
dine de presidentă.

Din parte’ml încheia discuțiunea cu 
observarea, că sum gata, în vederea bu
nei înțelegeri, a conlucra sinceră și ho- 
tărîtă pentru o împăciuire generală și 
îndestulitOre pentru ambe părțile.

Augustă A. Nicoară m. p. 
secretară ală „reuniunii femeiloră 
române din comit. Hunedorii."

Cursulu la bnrsa de Viena
din 16 Martie st. n. 1889.

Renta de aura 4°/0 ------ 101.40
Renta de hârtiă 5% -..........................94.25
Imprumutula căiloru ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căilora ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) - - 120 —

I
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STABILIMENTUL DE CESORNICĂRIĂ 
ce esistă de 81 ani cu celu mai bunii renume 

în Budapesta, IV. Waitznergasse No. 7.
ală lui

JOSEPH LECHNER
c. r. furnisoriî alu Curții și alu Alteței Sale 
c. r. Archiducelui Iosifu, recomandă cu prețuri 

eftine sub garanția.
Cesornice Remontoir pentru Domne: 

Cesornice-Nickel 13 fl. — Cesornice-Oțelu (Stalil-Uhren) 18 fi. — 
Cesornice de argintii 16 fl. — Cesornice de aurii cu sticla de 
cristalu 25 fl. — Cesornice de aurii cu capace duple 35 fl.

Cesornice Remontoir pentru bărbați:
Cea mai bună calitate de cesornice-Nickel adevărate de Helveția 

pentru amploiații dela căile ferate, economi lucrători etc. ” 
Cesornice de oțelii Cil mehanismu cilindrică .... 
Cesornice de argintă cu sticla de cristal și mehanism-Anker 
Cesornice de argintă cu două capace si mehanism-Anker 
Cesornice de aură cu sticla de cristalu și mehanism-Anker • 
Cesornice de aură cu doue capace și mehanism-Anker 

Comandele pentru provincia cu rambursa poștală.
Reparaturi de cesornice se esecută în modula celu mai bună 

sub garanțiă.

rO

12 fl.
15 fl.

20 fl.
24 fl.
40 fl.
55 fl.

l|D

IR I

I!

Amortisarea datoriei căiloră terate de
ostă ungare (8-a emisiune! - - 114.50

Bonuri rurale ungare.........................104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.75
Bonuri croato-slavone........................ i(u r,r)
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescU .............................. 9935
Imprumutulă cu premiulă ungurescU 138._
Losurile pentru regul area Tisei și Se-

ghedinului -------- 127._
Renta de hârtiă austriacă - - - . 83.10
țoenta de argintă austriacă - - - - 84.—
Renta de aură austriacă.................... 111.15
LosurI din 1860 .............................. 140.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 893._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 300 25 
Acțiunile băncei de credita austr. - 301.25 
Galbeni împărătesei- 5.70
Napoleon-d’orI................................... 9.621/,
Mărci 100 împ. germane .... 59.52'/2
Londra 10 Livres sterlings - - - - 122.—

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Numere singuratice din „Ga
leta Transilvaniei11 îl 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria I. Gross. în li
brăria Aiculae Chircii și Adolf 
Albrecht.

AnînriiA. Necozinnti, — qualunque riceve subito • 
gratii itamente: Prospetti ecc. delle macchine d* 
seri vere e da copiare. le piu nuove. piu solide ed 
a miglior mercatu.
flît.C QtPIlPP Fabbrica di macchine da scriverc e da 
ULIU LjIuUuI | copiare. BerlinoSW. Friedrichstrasse 243.

i

INSTITUTE DE CREDITU ȘI DE ECONOMII. SOCIETATE PE ACȚll IN OREȘTIE.

Contulu Bilanțuluif

Orăștie, la 31 Decemvrie 1888.

-A.cti’ve. fl. cr. Passive. fl. cr.

Cassa în numerară............................. 3744 33 Capitală socială
Cambie de bancă escomptate . 228989 14 1500 acțiuni ă fl. 50 .... 75000 —
împrumuturi pe hipotece 46981 75 Fondulu de reservă....................... 6112 13
împrumuturi pe cambii cu acope- 1 Fondul u pentru ajutorarea tuncțio-

rire hipotecară............................. 40374 — nariloră.............................................. 318 —
împrumuturi pe obligațiuni cu ca- Depuneri pentru fructificare 176444 63

venți..............................................  ■ [ 28877 50 Cambie de bancă reescomptate . 74847 24
împrumuturi pe efecte publice 293 — Dividende neridicate....................... 25 —
Mobiliară.............................................. 512.54 Interese anticipate pro 1889 . . 3982 32

după amortisare de 10°;0. 51.25 461 29 Diverse conturi creditbre 947189
Spese de fundare............................ 338.52 Profită curată ................................... 12945|56

după amortisare de 2O°/o. . . 67.70 270 82'
Diverse conturi debitore. . . . 630 94

350622 77. 1 350622 77

L

losifă de Orbonașiu m. p., Samuilă Popă m. p., Dr, Ioană Mihu m. p., Aurelă Popoviciu Barcianu m. p., 
membru ală direcțiunei. membru alb direcțiunei. directoră esecutivă. comptabilă.

Subsemnatulu comitetă amu esaminată bilanțuhî presentu și confrontându-lu cu registrele 
principale și ausiliare ale societății, ținute în bună regulă, l’aniu găsită în consonanță cu același și 
esactu.

Comitetulu de supraveghiare:
Ijavtiriacn-vi. Eercianu. m. p. USTicolan T=cpoviciia. m. p. Dr. Stefanu. ZErdelvi. m. p.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

CursiilA pieței Hrașovti
din 18 Martie st. n. 1889.

Bancnote românesci Cump. 9.49 Vend. 9.52
Argintă românescă - „ 9.45 9.48
Napoleon-d’orI - - - n 9.61 r> 9.63
Lire turcescl - - - n 10.84 10.88
Imperiali - - - - „ 9.34 îl 9.88
GalbinI fi.fij 5.65
Scris, tone. „Albina-‘6" „ ,, 101.— —. -

„ . „ o",,, „ 98.50 99.—
Ruble rusescl - - „ 127.— 128.—
DiscontulO - - - - 6' ,—8" , pe anti.

Cea mai bună
Hârtie de țigarrete

rwtr Merit nhllulfi

LE HOUBLON
de GAWLEV A llKNKV. iu PARițj

A se feri de imitațiune.

Ai-i’-Mft hârtiă se t(-comandă ril călduilț 
lin partea domnilor!! Dr. .1. ,1. Pohl, D. B. 
Ludwig, II. M. I.ippnnînn. profesori de ohU 
mie la universitatea din Viena pentru cu
rățenia sa absolută și pentru . nu are ilj 
consistența -a nici o mnteriă strieăciosă;

fabricată francesă
■ - ----------------------


