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Brașovft, 24 Februarie v.
Totu mai multu cresce irita- 

țiunea, totu mai mare devine fer- 
berea în sînulu dietei ungurescî. 
ErI cu ocasiunea desbaterei buge
tului cultelorO și a instrucțiunei 
publice s’au începută discusiunile 
asupra situațiunei politice biseri
cesc!, cari promitu a fi fdrte în
focate.

Din partea vorbitoriloru guver
nului, acesta a fostă luatd în a- 
perare contra împutărei, că ar pro- 
cede în modO provocătorO. Minis- 
trulu Csaky a desfășurată apoi 
vederile sale, amenințându între 
altele, că decă agitările nu voru 
înceta se vorfi introduce matricu- 
lele civile.

Intr’aceea deputății catolici din 
sînulu guvernului se pregătescd a 
face, în decursulG desbaterei a- 
mintitului bugetO, propunerea, ca 
dieta să însărcineze pe guvernu, 
ca în timpulu celu mai scurtu să 
convoce unu „congresu alu cato- 
licilorO“.

Se va pune der în dietă la 
ordinea cjilei Ș] cestiunea „auto
nomiei catolice44 și organulu nem- 
țescu alu partidei guvernamentale 
află de lipsă de a se ocupa pe 
largu cu acestă cestiune.

Dedrece aici nu se tracteză 
despre ceva mai puținu, decâtti de 
reînvierea congresului catolică de 
tristă aducere aminte dela 1871, 
care pregătise unu atentată din 
cele mai cutezătdre în contra in
dependenței bisericei române u- 
nite, este de interesă și pentru 
noi Românii de a cundsce ideile, 
ce domnescG în tabăra guverna
mentală maghiară cu privire la 
acea cestiune.

Doue suntu curentele, — ne 
spune numita fdiă, — ce se mani
festă între catolici.

Celu dinteiu curentu voiesce 
se creeze autonomia curatu bise- 
ricescă, fără inter venirea statului, 
și numai în înțelegere cu regele 

apostolicu, ca patronă superioru 
alu catoliciloru din Ungaria. Acestă 
direcțiune în care stăruesce epis- 
copulă Schlauch, se mulțămeBce 
cu unu consiliu adminstrativfi nu
mită de rege și compusă din preoți 
și mireni și care se se ocupe cu 
regularea dotațiunei preoțescl, spe- 
rândă că din acestă organu cen
trală se va desvolta cu timpulă 
autonomia bisericei catolice.

Ală doilea curentă nisuesce de 
a asigura atâtă clerului mirenă, 
câtă și laiciloră o influință însem
nată în autonomia bisericescă și 
acâsta pe basa unei representanțe 
alese, eră nu numite, compuse în 
proporțiă de două treimi mireni 
și o treime preoți. Pentru o ast- 
felă de autonomiă este, 4^ce or_ 
ganulă guvernului, majoritatea co- 
verșităre a catoliciloră Ungariei, 
de și ei recunoscă, că de pildă, 
autonomia bisericei protestante său 
a bisericei greco-orientale nu se 
potrivesce pentru biserica catolică.

Piarulu „Pester Loyd44, căci 
despre elă e vorba, mai susține, 
că nu merge, ca biserica catolică 
să fiă isolată de stată, cu care a 
stată in totdeuna în strensă legă
tură și că erășl nu merge, ca drep
turile monarchului ca patronă se 
fiă îngustate. De aci ’șl esplică 
apoi inițiativa ce au luat’o depu
tății guvernamentali catolici spre 
a cere dela guvernă, ca să mij- 
locescă întrunirea congresului ca
tolică.

Dorința acestoră deputați, spri- 
ginită și de „Pester Lloyd44, este 
ca să se reîncepă firulă mișcărei 
pentru autonomiă acolo, unde a 
fostă întreruptă la 1871.

Numita făiă arată fasele, prin 
cari a trecută acelui congresă, 
amintesce de importantele lui ho- 
tărîri și lucrări pentru organisa- 
țiune cum este elaboratulă comi- 
siunei de 27, care conține 130 pa
ragraf! și este întitulată „Proiectă 
de organisațiune ală autonomiei 

bisericei latine și greco-catolice a 
Ungariei44.

In fine pledeză organulă gu
vernului, ca să se facă nouă ale
geri pentru congresulu catolică pe 
temeiulă statutului electorală din 
anulă 1869 sancționată de Majes- 
tatea Sa.

Planulă guvernamentaliloră ca
tolici este der, încâtă privesce ma
joritatea, de a reveni la proiectulă 
de organisare, care a fostă aten
tată la vieța bisericei române u- 
nite vrendu a o contopi cu bise
rica catolică ungurescă. Se ridică 
der din partea acesta ună peri- 
culă mare, la care atragemă a- 
tențiunea tuturoru Româniloră de 
bine, er în specială a Româniloră 
uniți, cari aru trebui să iasă odată 
din letargia loră, și să se opună 
de cu vreme energică și hotărîtă 
planuriloră de distrugere, ce le 
nutrescă contra bisericei loră ca
tolicii unguri.

CRONICA POLITICA.
— 24 Februarie.

In ședința de ieri a dietei s’a înce
pută desbaterea asupra budgetului mi- 
nisteriului de culte. Din inoidentulfi 
acesta ministrulfi Gsăky a făoutfi însem
nate enunciațiunl ou privire la progra- 
mulfi politico bisericescă ală guvernului. 
Intre multe altele ministrulfi cfisei °a e 
neîntemeiată aserțiunea, că guvernula ar 
fi procedată în moda provooătoră în 
oestiunile aoestea. Elfi (fise, că legile 
din 1848 despre reoepțiunea și egala în
dreptățire a confesiunilorfi se potfi rea- 
lisa numai decă asupra celoro ce se ținfi 
de sfera agendelorfi statului va dispune 
statuia, lăsând!! confesiunilorfi numai afa
cerile ce competfi lori!. Ministrulfi a do
vedita, oă nu ordinațiunea din Febrna- 
rie este pricina agitațiunilor!!. A cetită 
apoi mai multe ordonanțe episoopescl 
prin oarl preoții sunta îndrumați a pro
ceda conforma legilorO. Dâoă cu tdte 
acestea neliniștea nu va înceta, atunci 
guvernulu, (fise Csaky, va introduce pur

tarea generală a matriculeloru de stată. 
Statuia are și dreptfi a impune oonfesiu- 
uilortî purtarea matrictileloră de stătu. 
Introduoerea oăsătoriei oivile, (fise mi- 
nistrulfi, este o necesitate neînlaturabilă 
și este unfi crasfi neadevărO, când se 
vestesoe de pe amvonfi, că guvernulfi, 
prin aoestO proiecții, ară voi să slăbescă 
legătura conjugală, submiuarea basei 
vieții conjugale, ori profanarea sacra
mentului căsătoriei. Ministrul!! sfîrși (fi- 
cândO, că ori câta va fi terfelită per
sana sa, elfi este convinsfi, că în oele 
din urmă va învinge dreptatea și liber
tatea. Mâne vomă publica mai pe larga 
vorbirea ministrului de culte.

*

Foia vienesă „Neue Fr. Presse“ pri- 
mesoe din AgramO o soire telegrafioă, în 
care se cfiee, că oposiția unită croată a 
hotărîtfi, să nu ia parte la congresulu 
naționalitățiloru din Ungaria, ce se va 
oonvooa la Sibiiu în Maiu anulă curenta. 
Decisiunea aoesta a fosta împărtășită co
mitetului compusa din diferiți bărbați ai 
naționalităților!), pe lângă adausulfi, oă 
oposiția unită oroată simpatisâză ou 
tendințele naționalitățilorO și va lua 
parte la unii oongresfi, oare se va oom- 
pune din membrii tuturora naționalități- 
lorO din Ungaria și Austria, care să se 
țină în Prsga.

♦

„MonitoruW1 rusescfi publică unfi 
comunicată oficiala (ficendii, oă guver
nulfi imperiala a avuta ooasiunea să-și 
arate avisulfi asupra revoluțiunilorii ce 
se produofi în Bulgaria și asupra prin- 
oipiilortt de cari se inspiră guvernulfi din 
Sofia dela venirea la putere a prințului 
Ferdinand. Guvernanții din Sofia au 
acum intențiunea să convoce o Sobrauiă, 
pentru modifioarea articulului 38 din 
constituțiunea dela Ternova și să aduoă 
astfelfi o atingere religiunii țării. Guver
nulfi imperiala, cu tdte că e oălăuzitfi 
de principii de neintervențiune în afa
cerile interidre ale principatului, nu pdte 
însă să rămână speotatorfi muta înaintea 
aoestei înoeroărl, care întelnesoe opo- 
sițiunea energică a populațiunii bulgare. 
ComunicatulQ sferșesoe astfelfi: „Guver-
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Brîganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(6) (Urmare.)

Prin o văgăună a munțilorfi Volsoiol, 
la marginea mocirlei pontinioe ’șl face cale 
Amaseno în cursula său din văile Btâu- 
câse, pe cari le perourge spumegânda, 
pentru ca apoi pe șesfi săourgă lină. Undele 
sale pleoicăesoa sub stejarii, a oărorfi co
rtine vertfi, închinând!! strîmtdrea, abia 
permitfi o vedere îngustă spre valea su- 
peridră. Acolo între stânci și odste ple
șuve se înălțau în adâncă singuritate, ca 
și o mănăstire în Libană, zidurile mă
năstirii Fossanuova. Călătorule, oare vine 
dela șest!, la pdlele munțilorfi i se ri- 
dioă mai tare pieptulfi, care între mias
mele mocirlelorO, îndrăsnea să răsufle nu
mai cu sfiâlă ; fîșăitulO frunzelor!! arbo
rilor!!, jooulO valurilorfi și cânteoulfi pa- 
sărilorii 'Iii salutau ou veseliă după o că
lătoria prin monotonia șesului.

Și Lidia Bimțea farmeoulti schimbă- 
rei de scenă, când șetjendfi la țărmulfi 
rîului AmaBeno, schiță aspectul!! mănăs
tire!. Nu departe de ea zăcea lungiți! la 
pământii Cesar, care horcăia cu pălăria 
pe față ; asinii păsoeau în iârbă. Profe- 
sorulfi pășea de-alungulfi apei repețindfi 
ou voce tare versuri din Eneida, cari 
istoriseau despre regele Metabus și des
pre fuga sa peste Amaeenus. Lidia as- 
oulta cuvintele latinesol, pe cari ventula 
i le aducea pe lângă, fișăitula f'runcje- 
lorâ și murmurulfi valurilor!!. Visătdre 
’șl lăsa pensula în josfi, cu care desem
nase numai cele dinteiu squarelurl. Gân
durile erau departe de tablou. Ea se 
gândea la Aurelian și la posibila reve
dere în Neapole, Pompeji seu pe Capri. 
Călătoria prin ținutul!! întinsă și mono
tonă o readuse Ja deplina consciință a 
iubirei ei. Dorulti și grijile îi rodeau i- 
nima. Patru (file întregi străbătuse, dim
preună cu tatfilb ei, mooirlele. Ii păru o 
eternitate.

Numai la început!! fu înlănțuită de 
frumsețea locului și se desfătase în a- 
câstă viâță aventuriosă. Când, venind!! 

din Nemi, ajunsese înălțimea muntelui 
Artemisio, privi estasiată ținutul!! făr- 
meoător!! dela pioidrele ei. înaintea ei 
se desfășura șesula pontiniofi. Cdsta nu 
prea prețipișă era acoperită cu vii și cu 
holde înverzite. La o parte a muntelui 
se ridicau printre vîrfurile arborilor!! tur
nurile din Veletri. Ochiul!! putea privi 
tdtă țâra Volsoilorfi : la drepta pănă la 
mare pe delurile Anzio și Astura, în za
rea albastră, siluetele dințate sie oapului 
de Circe și a insulelor!! Ponzo ; la stânga, 
oulmile colțurâse ale munților!! VolBcicI, 
a cărorfi câste albe, încoronate de sate 
și orașe, se înșirau îd formă de culise 
pănă oând departe de Terracina fața în 
față ou Cap Ciroe, se perdeau în orizon- 
tulfi albastru; și între munți și mare pă
duri, în mijloculâ cărora negura albă a- 
răta looulfi mooirlelorb.

Aceste tâte, luminate de sdrele de 
diminâță, făoură asupra Lidiei o impre- 
siune de nedesorisfi. La cuvintele ferioi- 
tdre ale iubitului, se mai alătură majes- 
tatea sublimă a ținutului, aerul!! oela 
prdspâtii și mișcarea veselă; inima ei 
era plină de buouriă și de speranță. Și 

aoesta disposițiune șl-o păstra și atunol 
oând oălări de-alungulfi viei Appia spre 
Cisterne și de aoolo peste Campo morto 
spre anticul!! Antium, unde profesorulfi 
avea sS faoă ceroetărl. Tota privelisol 
nouâ fărmecau pe Lidia: bivoli leneși 
în bălți, turme de boi ou corne lungi, 
stave de oai vioi, oarl se tăvăleau pe 
pășune seu se soăldau în apă pănă la 
burtă. Cele mai înoântătâre vederi ale 
ținutului, cari, deși monotone și melan
colice, impuneau prin sublimitatea lorfi, 
seduoeau adese-orl pe Lidia sâ-șl scdtă 
mapa de schițată, și când se odihneau 
sâ-șl depună în trăsuri grabnioe impre- 
siunile ei.

La Astura se mări înoă interesul!! 
oălâtoriei. Intr’o pădure străvechiă de 
stejari și carpeni, ulmi și fagi, oresceau 
peste tufe, oarl acopereau pămentula ou 
o bogată vegetațiune, plante oățărătdre 
și în unire cu oordnele arborilor!! ofe
reau și în Martie o umbră desă. Călă
torii dau peste arbori răsturnați de fur
tuni; ici oolea eșiau din .desișfi și porci 
sălbatici. Numai din câteva oolibe ro
tunde ou coperișfi de trestiă, eșia fumfi 
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nula imperiala îșl esprimă sinoerile sale 
dorinfce, nentru-oa sentimentele oe se ma
nifestă. în clerulft și printre patrioții din 
Bulgaria, să fiă una avertismentă pentru 
toții Bulgarii fără distinoțiune de partida 
și să depărteze perioolulă, ce amenință 
pe ori ce poporă, oare se lapădă de 
sfintele tradițiunl de mai multe secole. 
Guvernulă imperială e convinsă, că re- 
voluțiuuea proiectată în vieța intelec
tuală și politică a principatului nu va 
da resultate favorabile și că ea va ave 
consecințe triste pentru viitoră, pentru 
oă ea va aduce conflicte interibre și 
adânci neînțelegeri din punotă de ve
dere morală**.

Autonomia catolică.
In conferența olubului liberală dela 

6 Martie n. s’a discutată, afară de ces- 
tiunile pendente politioe bisericesol, și 
cestiunea autonomiei catolice.

După deschiderea oonferenței a luată 
ouventulă Kammerer Ernb, oare în es- 
punerea sa a susținută, că înființarea 
autonomiei catolice nu este numai ună 
interesă confesională, oi și publică. Aș
terne der următorulă proiectă de reso- 
luțiune:

„Guvernulă se îndrumeză, ca în vir
tutea dreptului, ce i lă dă legea, să oeră 
dela Majestatea Sa, oa patronă supremă, 
ca pentru aducerea autonomiei oato- 
lioe regnioolare, adunarea constituantă 
să se convdce celă puțină în decursnlă 
anului“.

Franoiscă Fenyvesy se alătură la do
rința, ca să se înființeze într’o formă 
6re oare autonomia catolică. Nu ține 
însă de oorectu, ca autonomia regnicolară 
să se deolare oa obligătore, înainte de 
ce s’ar pronunț» universitatea oatolică 
față de acesta; nici nu ține de co
rectă, oa să t>e enunțe, dreptă ună 
felă de obligamentă, principiulă, că adu
narea constituantă este de-a se convoca 
în decursulă anului. Face deci următorea 
propunere:

„Guvernulă să îndrumeză, caînoer- 
oulă său legală, să rdge pe Majestatea 
Sa, să dea câtă mai oureudă oonoesiune 
pentru oonvocarea eomisiunei organisa- 
t6re ori a adunărei în afaoerea autono
miei catolioe®.

Ministrulă Csak/y declară, că elă a 
voită totdeuna autonomia catolică; pen
tru acesta a și făoută pașii de lipsă, dâr 
în urma piedeciloră întrevenite, înoă 
niol afli n’a primită răspunsulă oorului 
episcopesoă oatolică. înainte der de-a 
întreprinde ceva în acestă afaoere, tre- 
bue să aștepte aoelă răspunsă. Declară 
apoi ministrulă Csaky, că nu-șl p6te în
chipui autonomia deoâtă pe base repre
sentative. Se alătură la proiectulă de re- 
soluțiune ală lui Fenyvesy.

albastra. Lidia pute să-și înehipuăsoă; 
oă se afla când într’unh sată ală Hoten- 
toțiloră, oând într’o pădure străveohiă 
tropioă.

Der plăcerea oălăritului prin aceste 
locuri sălbatice nu putu să învingă te
merea, care cuprinse pe înoetulă inima 
tinerei fete. înfățișarea sărăoăoiâsă și 
palidă a poporațiunei îi aduse aminte 
de perioululă aerului dintre mlaștine. 
Ori câ^ă de ouragiosă suporta profeso
rală strapatele, impintenată de zelulă său 
după studiu, totuși înoordările oorporale, 
modulă neobiolnuită de vieță și mânca
rea frugală, împreunate cu malaria, tre- 
buiră să-i sdrunoine sănătatea. In Posta 
di Mesa, între mocirle, oe esală friguri, 
observă Lidia o schimbare în înfățișarea 
tatălui ei. Elă era monotonă și tristă 
și-și perduse apetitulă său bună de mai 
înainte. Noptea ’lă aucjea ea umblâudă 
prin odaia, fără oa să potă durmi, deși 
închinase singurele paturi oe le aveau 
ospătarulă și ospătăresa. Dimineța ruga 
ea pe tatălă ei să părăses jă ținutulă mo- 
oirlosă, der elă persista, cjioendă, că va 
mai visita rîulă Amaseno și apoi săra 
va părăsi mocirlele.

Tibad Antal doresoe autonomia oa
tolică, din punții de vedere ală statului 
maghiară. Apropiându-se elementulă laioh 
de oleră, autonomia va constitui ună 
faotoră, oare, eventuală, va pute să res
pingă ohiar amesteculă neoompetentă 
ală Romei. Primesce proiectulă lui Feny
vesy .

Vorbi apoi Weckerle, care 4'se> oă 
autonomia este o afaoere propriă in
ternă a oatolioiloră, în care guvernulă 
nu se pote am?steoa deoâtă din punotă 
de vedere ală supraveghiărei statului. 
Incâtă însă e Devoiă de concesiune pre 
înaltă, este aplecată a esopera aoesta 
la dorința espresă a catolioiloră. Se ală
tură la dorința ministrului de culte, oa 
ouventulă „regnioolară“ să se omită și 
fiiud-oă deslegarea cestiuuei nu atârnă 
numai dela guvernă, să nu se fixeze ună 
timpă inolusivă.

Conferența a primită proieotulă de 
resoluțiune ală lui Fenyvesy.

SOIRILE QILEL
— 24 Februarie.

Marile manevre de tomnă ale armatei 
austro-ungare se voră ține în împreju
rimea looalității Steinamanger la îueepu 
tulă lunei lui Septemvre. La aceste ma
nevre, la oarl voră opera două oorpurl 
de armată, voră lua parte monarchulă 
nostru, mareșalulă archiduoe Albrecht, 
arohiduoii Rainer și Wilhelm. După cum 
se svonesoe va lua parte și împăratulă 
Germaniei, și pentru aoestă soopă în luna 
numită va sosi la Viena. Mareșalulă ar- 
chiduce Albrecht a și visitată în auulă 
trecută terennlă de manevre.

— x—
In intereeuliî surdo-muțilorîi. Pe întregă 

teritoriulă Ungariei se află numai trei 
institute pentru crescerea, instruirea și 
respective pentru maghzarisarea surdo- 
muțiloră. Numărulă acesta este cu to 
tulă nesufioientă pentru marele contin
gență ală surdo-mutiloră, dedreoe numai 
în Budapesta se află 3975 de surdo.muți 
obligați la oeroetarea șoolei, er dintre 
aoeștia abia 342 au putută fi internați 
în institute. In vederea aoestoră neajun
suri, în Budapesta s’au făoută pași pen
tru înființarea unei reuniuni, oare va în
griji de oresoerea surdo-muțilorh din 
oapitală și va stărui peutru înființarea 
de asemeni reuniuni și în alte oomitate 
ale țărei. Bine înțelesă, acestă soopă 
umanitară încă îșl află limitele sale „pa- 
triotioe**, căol de-odată ou oresoerea și 
instruirea în unguresce a surdo-muțiloră, 
se urmăresoe și maghiarisarea loră.

—x—
Conferența sanitară, se va deschide 

la Dresda, în 11 Martie n. o. Președinte 
de onore este ministru de stată Metzsoh, 
care va saluta adunarea în sala oficiului 
de esterne. Pănă în 6 Martie s’au anun
țată 50 de membri.

—x—
Slavismului și ortodoxia. Dumineoă, 

ou ooasiunea aniversării a 15 a a păcii 
dela Sau Stefano, președinții societății

Acum Lidia ședea tristă și pe gân
duri la țărmulă rîului. In locă de spe
ranțe o oupriuse acum o melanooliă, pe 
oare se înoeroa să o depărteze. Ii era 
oa și oând o nenorocire ar pluti pe dea
supra capului ei, ca și când o fatalitate 
necunosoută ar oăloa pe urmele ei și ar 
fi putută în oelă mai de aprope mo
menta să risipesoă visurile ei de aură 
despre o revedere cu Aureliană.

Afară de aceea se (jioea, că prin ți
nuturile aoele umblă hoții, și acestă 
împrejurare mărea încă temerea Lidiei. 
Oe e dreptă, ea nu era din fire șovăi- 
târe, der era iritată nervosă prin grija 
față de tatălă ei și așa ea acum în ori 
oe păstoră, în ori ce oălătoră, vedea 
ună tâlhară. Fantasia ei se mai mări 
prin acea împrejurare, că acolo fiă-oare 
oălăreță de ore-oare importanță, ’șl purta 
pușca oruoiș peste șea, și ori oe oălătoră cu 
trăsura ține pe ghenunchl arma ou oo- 
ooșulă trasă. Ori cine, oând se apropia 
de vre-ună streină, îșl lua pușca la ochi. 
Lidia nu ee putea în de ajunsă minuna, 
oă mioa sooietate nearmată (căci pisto- 
lulă tatălui d6r nu pute li numărată) 
trecea prin locurile aceste nesigure și

slave de binefacere au visitată pe con 
tele Ignatieff, i-au remisă o adresă și au 
pronunțată disoursurl de ocasiune. După 
„Novoie Vremja**, oontele Ignatieff a 
răspunsă între altele, că legătura puter
nică, oare nnesoe pe Ruși ou ceilalți 
Slavi, este ortodoxia.

—x—
Dividenda băncei naționale din Bucu- 

resol. După raport ulă consiliului de ad- 
ministrațiune ală bănoei naționale, oâști 
gală brută ală institutului Dentru anulă 
1892 este de 4,017,170 lei 70 bani, din- 
tre oarl cheltuieli 934,586 lei, așa încâtă 
câștigulă curată este de 3 082,586 lei 76 
bani. Dividenda pentru fiă-oare aoțiune 
în valore nominală de 500 lei pentru 
anulă 1892 este de 86 lei 70 bani

—x—
La afaoerea Panama. Procesulâ de 

mituire în afaoerea Panama se înoepe 
astăcjl. Se vorbesoe, că Carol Lesseps va 
ohiăma, oa martori, pe Clemenoeau, 
Freyoinet și Floquet.

— x—
Regina Natalia, oum spune o depeșă 

din Belgradă, a informată pe amioele sale, 
oă are intențiunea să se duoă în Aprilie 
la Constantmopole, la Yalta și pe urmă 
în România, la Sinaia, ca să vadă pe 
dâmna Catargiu.

Italienii despre Maghiari.
Piarulfi „2Z Faro Romagnolou, 

organă politică independentă din 
Rovenna, în numerulă seu 315 din 
18 Februarie st. n. a. c., publică 
următorulă articulă, ca respunsu 
la cele ce a scrisă. „Pester Lloydw 
în contra pressei italiane :

țliarele oficiose ale guvernului un- 
guresoă, au crezută de ouviință să pro
fereze insolențe împotriva pressei ita
liane și aoâsta pentru motivulă forte 
simplu, că densa nu pote trece cu ve
derea, oi protesteză energioă în oontra 
odidsei politici de maghiarizare, oare dom- 
nesoe suverană în țările de sub corona 
Sf. Ștefană.

Acestă detestabilă politică, apasă ou 
lanțurile sale de oțelă pe spatele Româ- 
niloră în deosebi — poporă generosă, ou 
care suntemă uniți prin legături trainice 
de sânge, a oărcră lungi nenorocirii și 
constanță eroică față de apăsători, și ne
contestatele servicii, oe au adusă civili- 
sațiuuei, au captivată simpatiile și admi
ra,iunea întregei Europe.

O mică broșură ou titlulă : „Cestiu
nea de Orientă și Naționalitățile", apărută 
de oureudă în Italia, și în oare se de
monstra câtă de neomenosă luoreză Ma
ghiarii, oprimâudă pe oelelalte naționa
lități și menținândă în [era loră o agi- 
tațiă totdeuna viuă. oare nu pbte fi de- 
câtă fatală pentru viitorulă Ungariei 
însăși și a civilisațiunei europene. Susmen
ționata broșură produse o curată vijeliă 
în pressa capitalei ungare.

înjurăturile și insultele ploau la adresa

oă pănă acum a scăpată de a fi je
fuită.

Ca și când ar fi voită să șl asigure 
averea ei, puse repede mâna în sînă 
unde era pungulița, în care 8e aflau mai 
multe monede de aură pentru oasurl 
necesare. Apoi privi ou sfieală îm
prejură.

Ținutulă părea ou totulă părăsită; 
ohiar și mănăstirea îndepărtată zăcea 
fără vieță oa și ună castelă fărmeoată 
în pustiă. Der nu! — de marginea po
dului de pâtră se răcȚmau doi bărbați 
a căroră pusei, oa de regulă, erau ridi
cate amenințătoră. O tremurătură ner- 
vdsă trecu prin corpulă fetei. Ea ae 
uită după tatălă ei; apoi, când privi 
ârășl spre punte și nu mai flări pe oei 
doi dmeni, erecju oă s’a înșelată în urma 
fantasiei ei iritate. In ourendă însă o ou- 
prinse tema pentru tatălă ei, pe care’lă 
perduse din vedere. Ea sări repede în 
picidre oa să-lă oaute.

(Va urma.) 

autorului acelei publicațiunl. Aoestă me
todă de a oombate este proba oea mai 
evidentă, oă pressa maghiară nu are ar
gumentare seriose și oonvingetore prin 
oare să pdtă distruge aoele observațiunl 
ce le a cășunată atâta furiă.

Astăcjl ne oade în mână ună numără 
ală <j'aruLi „Pe«ter Lloyd**, organulă 
oelă mai oficiosă posibilă ală maghiaris
mului guvernamentală, în oare cetimă o 
nouă „charge ă fond de train*1 în oontra 
fliaristicei italiane, pentru-oă aoăstă din 
urmă a oomisă enormulă delictă de a se 
interesa de sbrtea Româniloră din Tran
silvania și din Ungaria și că se pronunță 
în favorea loră.

Foia susmenționată scrie oă „în pă
durea pressei italiane1* se aude adesea- 
orl „oâuteculă cuoului iridentismului ro
mână.1*

Adaugă după aoeea. ou o amărăoiune 
vădită, că „iridentiștii români1* au făoută 
ună paotă de alianță cu aoeia din Italia 
și trăncănesce contra acestora din urmă, 
cari susținendă oausa Româniloră, facă 
aotă de ingratitudine — după densulă— 
oontra Maghiarilor^, cari au vărsată sân
gele loră pentru independența și unita
tea italiană. Ne face între altele și ună 
gentilă complimentă cjicendă, oă Italienii 
suntă o națiune „puțină obiolnuită cu 
buua-ouviință politică.“ Și după oe ne-a 
amintită, oă Italia este aliata Ungariei, 
ne previne, că Ungurii potă să pretindă 
ou mare dreptate dela ună aliată, ca 
densulă să nu susțină tendințele Româ
niloră, inimicii Maghiariloră. Apoi e tare 
ouriăsă și straniă afirmațiunea, — nelip
sită de amenințări — ou oare organulă 
maghiară încercă de a da prestigiu unoră 
atari afirmațiunl. Elă (Ț0© anume, că 
Italia va pute trăi în viitoră „fără Trento 
și Trieste**, der va fi perdută atunoea 
„când esisteuța Romei nu va fi asi
gurată. “

Ce prb'esoe suferințele poporului 
română, ele nu esistă de locă după pă
rerea lui „Pester Lloyd** și afirmațiuuile 
tendențiose ale pressei italiane nu suntă 
— a uitată să o spună — deoâtă pure 
calomnii și minoiună ...

Credemă însă, că Românii diu Tran
silvania și din Ungaria au multe soco
teli de regulată ou domnii Maghiari, so- 
ootell ou mu'tă mai mari deoâtă aoelea 
oe le a avută Ungaria ou Austria.

Der să nu se dică, oă cele sus-flise 
suntă nisoe aserțiuni gratuite ale nâstre 
și oă Maghiarii ou Românii suntă consi
derați toți egali înaintea legei și oa oe- 
tățenl ai Ungariei și oă într’ună ouvântă 
se bucură ou toții de aoeleașl drepturi. 
Legile speoiale eleotorale, asupra pressei 
(aoestea suntă și mai aspre), oe suntă în 
vigdre în Transilvania, nu suntă făcute 
pentru toți cetățenii din Ungaria, d« si
gură niol spre a favorisa pe Români. 
Apoi de multă nu mai e ună seoretă 
pentru nimeni, modulă de imparțialitate 
(?) ou oare se aplică legile din partea 
Maghiariloră, când este vorba de a lovi 
într’ună Română.

Nu vomă mai arăta aoi, ce însem- 
nâză faimosa și așa 4>sa l®ge a egali- 
tăței naționalitățiloră, oare, [ou tote res- 
trioțiunile și ou t6te clausele oe le ou- 
prinde, nu e din oontră deoâtă o adevă
rată lege de dominațiune.

De asemenea nu vomă menționa 
renumitele reuniuni de oultură (Kultur- 
egylet), nici acele mii și variate mijldoe 
de maghiarisare ou cari se atenteză la 
limba și la sentimentulă națională ală 
Româniloră, pentru-oă ar trebui să ne 
întindemă prea multă. E de ajunsă 
a spune oă Românii din Transilvania au 
ajunsă nisoe adevărațl iloțl; Maghiarii 
o soiu și faoă totă posibilulă oa în străi
nătate să nu se scie adevărata stare de 
luorurl.

Astfelă destinele statului Ungariei 
suntă hotărîte. Ea nu va pute eă trăâsoă 
deoâtă diferențiându-se într’o oonfede- 
rațiune liberă de popore libere, oăcl e o 
neghiobiă dusă pănă la extremă a 
înoeroa prin violență de a evita aoestă 
mare transformațiune, oare este pentru 
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statul0 Ungariei — o repetămă — sin 
gura oondițiune de vidță și de prospe
ritate.

mânii nu suntă inimiol Maghia- 
rilorO, după outn afirmă „Pester Lloyd14, 
der suntii antagoniștii lord naturali, de- 
bre-ce voesoă oa să fiă respeotată reli- 
giunea, limba și naționalitatea lorii. Și 
în acestă luptă, tradițiunea afeoțiuniloră 
italioe și acea a simpatiiloră sale, nu 
pdte fi îndreptată oătră apărătorii ei, 
cătră oei apăsați. Pdte să invoce „Pes
ter Lloyd14 oâtă o pofti exigențele unei 
alianțe antipatice la care ne-a constrînsii 
tristele și neevitabilele necesități ale po
liticei. Aceste oonsiderațiunl totuși nu 
ne voră împedeoa de a glăsui adevărulti 
niol nu ne va face să tăoemă, înăbușindă 
în noi impulsulă asounsă der atotputer
nică ală sângelui, care impulsii, împreună 
cu sentimentele oele mai vii de iubire 
și de solidaritate, îlă trimitemă cătră 
valoroșii și nenorooiții noștri frați din 
Daoia-Traiană, din CarpațI și de lângă 
Dunărea albastră.

Același impulsii de care vorbimă ne 
va călăuzi într’o di la redobândirea Tren- 
tului și a Triestului, orl-oâtă ară flecări 
fdia maghiară, că vomă pute trăi și fără 
elă, și noi nu vomă permite nici unei 
națiuni străine de a atenta la posesiunea 
capitalei Roma.

Să fiă deci în pace domnii Ma
ghiari, ca ferocea loră politioă în contra 
naționalitățiloră, nu pdte fi bine vădută 
în Italia, cum nu e aprobată ori simpa
tică, nici în Francia, niol în Anglia, 
niol în Germania, nici în vre-o altă țeră 
civilisată. Mai bine ară faoe o oolec- 
țiune prețidsă pentru dânșii de avertis
mentele ce primescă din tote părțile, 
pentru a se retrage câtă mai e timpă 
dintr’o cale, care nu pdte duce etatulă 
loră decâtă la o ruină sigură.

Sesiunna de primăveră a 
Academiei române.

ErI, Marți în 23 Febr. st. v., s’a des
chisă sesiunea de primăveră a Aoade- 
miei Române. Președintele d lă Ion Ghica, 
fiindă înoft bolnavă, a fostă invitată d. 
Iacobă Negruzzi, vice-președinte, să pre- 
sideze.

Raportulă d-luiD. Sturdza, seoretarul- 
generală, asupra mersului și activității 
Academiei pe anulă 1892 arată pierde
rile ce a încercată Aoademia în oursulă 
acestui ană prin mdrtea academicianiloră 
G. Cobălcesou, episoopulă Melchisedeoă 
și G. Sionă, precum și a d-lui Felix 
Bamberg, membru corespondentă în sec
țiunea istorică.

Aotualmente suntă vaoante 5 locuri 
de academioianl și anume : 2 în secțiu 
nea literară (V. Alexandri și G. Sionă), 
2 în seoțiunea istorioă (M. Kogălnioeanu 
și episoopulă Melchisedec) și unulă în 
.secțiunea soiințifioă (Gr. Cobăloescu).

In 'sesiunea aoesta Aoademia are a 
aoorda 2 premii pentru opere publioate 
și 3 pentru luorărl preBentate în mânu- 
soriptă asupra unoră subiecte puse la 
concursă.

La cononrsulă marelui premiu Năs- 
<.turelă, de 12,000 lei e’au presentată ur- 
mătorela publicațiunl:

Căpitanii Dymolescu, arta în coman
damente, desarmare și idealulă armatei 
române; M. Gaster, ohrestomațiă ro 
mână; Th. P. Jerebie, funcționarii; G. 
G. Tocilescu, oursă de procedură civilă; 
Ionii Slavici, novele și A. D Xenopolă, 
Istoria Româniloră 6 volume.

In oursulă premiului statului Eliade 
.Radulescu, de 5000 lei, s’au presentată 
următorele lucrări:

Th. Alexi, Parnasulă română; G. T. 
Avinianu, tratată de eepropriațiune; I. 
Bogdanii, vechile oroniol moldovenesol 
pănă la Ureohie ; dela Vrancea, paraeiții; 
Bonifaciu Florescu, ritmuri și rime; lt.- 

. colonelă P. V. Năstureii!, stema Româ
niei ; N. Petrașcu, Mihai Eminesou; D. 
I. Popiliană, dioționară la-tin-română ; L. 

„Șaincanu, istoria fiologiei române; D.

Stăncescu, basme oulese din gura po
norului.

Pentru premiele G. Sană Marină, 
(1500 lei) și Neuschotz, (1500 lei) nu s’a 
presentată nici o lucrare.

La oonoureulă premiului 'Statului Ba
zară, de 5000 lei, s’a presentată o lu- 
orare cu devisa: „Incetulu cu încetulă se 
face oțetulu. Cu timpulă agurida se fwe 
miere. “

D. D. Sturdza a făcută o dare de 
sâmă ei asupra stării bibliotecii și a oo- 
leeți uni loră.

Biblioteoa Aoademiei, oare este oon- 
dusă de d. profesoră 1. Bianu, are ac
tualmente 60.000 volume, 2000 manus
cripte și peste 30.000 documente isto
rice. Biblioteca este pusă la disposițiu- 
nea publicului 10 ore pe cp fără între
rupere.

A p e I u,
cătră toți iubitorii culturii naționale.

In oomuna nostră gr. oat Perioeiu, 
în Sâlagiu, conformă legei școlare, se 
pretinde, ca în primăvera viitdre sâ ne 
edifioămă o șodlă nouă confesională — 
fiind-că oea veohiă se ruineză, — căci 
la din contră suntemă amenințați ou per- 
derea școlei confesionale și oaraoterulă 
ei națională, dedre ce în oomună avemă 
două școle de stată, una pentru fete și 
alta pentru băieți. — Să fimă înțeleși, că 
între noi se află 1200 suflete reformați 
și Evrei, și se pdte pe ușoră întâmpla 
să ne perdemă șoola, decă nu vomă fi 
în stare a ne zidi alta, după oum pre
tinde legea, pentru ună numără de -120 
copii, oe-i avemă soriși la șcdla confe
sională.

Starea materială a poporului română 
din astă comună însă e atâtă de slabă, 
încâtă, fără de ajutoră, nici la ună casă 
poporu ui nu-i conoede a solvi suma de 
2000 fl., ce se recere pentru edificarea 
șoolei nouă, de o parte, pentru-că numai 
acuma s’a finită ou edifioarea unei bi- 
seriol nouă în preță de 8 mii fl., er de 
alta, pentru-că în aoestă ană s’a repa
rată cssa parochială și tdte superdifica- 
tele paroc-hiale, și așa putemă cjioe: că 
de 5 ani îuodoe, de pe poporulă română 
din astă comună s'au soosă uutnai prin 
repartiția 10 mii fl. Dreptă aceea :

Iubițiloră frați Români! Prin ouprin- 
sulă aceBtoră șire, apelămă la ajutorulă 
vostru slă tuturora plugariloră dela sate 
și orașe, ală inteligențiloră și întregului 
cleră română, unde numai va străbate 
acestă apelă, oa sâ bine-voițl a sări în 
ajutorulă ncstru cu câtă de puțină, oăcl 
numai iubirea vostră cea frățdsoă, oari- 
tatea oreștinesoă și sprijinulă națională 
ne potă mântui de pericululă, ce ne 
amenință ședla și pe fiii noștri.

Nu oredemă însă, oă se va afla su- 
fletă de Română, oăruia să nu-i zaoă Ia 
inimă o astfelă de oausă națională, unde 
e întrebare de 120 de copii de Română, 
oă dre să mai fiă ei, ori ba, oresouțl în 
școla loră confesională și în același spo
rită românesoă, cum au fostă pănă aoi!

Chiar din acestă motivă avemă spe
ranță, că fruntașii noștri inteligențl, on. 
preoți, învățători și alțl cărturari dela 
sate și orașe, voră deschide colecte în 
favorulă edificării șodlei ndstre și-i ru- 
gămă pe toți, oa colectele, atâtă în na 
turalie, prefăcându-se în bani, câtă și 
banii inourșl să se trimită la adresa on. 
RedaoțiunI a aoestui prețuită diară, de 
unde oontribuirile marinimose se voră 
chita pe cale 4iar^8fii°â-

Din ședința senatului școlară : 
Periceiu, Făurară 1893.
Alesandru Sima, Vasiliu Olteană,

preotă locală și preș. învățătorulă școl.
sen. școl. conf. și not. școl.

Flore Ștefană, 
curatoră școlară.

N.B. Acestă apelă se recomandă 
aprețiărei și îmbrățișărei oăldurdse a 
Onoratului publioă română iubitoră de 
oultura poporală română.

Alimpiu Barboloviciu,
vicară for. g. c. episcopescă ală Silvaniei,

ftfluBțămită publică.
(Urmare.)

Cu lista nr. 84 coleot. d-lă I. Drăgană 
preotă în Băița: George Drăgană 2 fl 
Lazară Periană 2 fl. Demetriu Moldo- 
vană 1 fl. Nio. Păcurariu 1 fl.Nio. Popă 
1 fl. Simeonă Bioilla 1 fl. Ilie Cosma 1 
fl. George Bardoși 1 fl. Suma 10 fl.

Cu lista nr. 62, coleot. d-lă Dr. 
Gavrilă Cosma oand. adv. în Beiușă. Vas. 
Ignată adv. 2 fl. Const. Boițiă adv. 2 fl. 
Ioană Buteană dir. gimn. 1 fl. Aug. 
Antală protopresb. 2 fl. Ambrosiu Kretz 
adv. 1 fl. Teodoră Bnleu prof. 2 fl. 
Maria Valtneră 1 fl. Dr. Georgiu Mură- 
șană medică 2 fl. Ilariu Crișană 50 or., 
Dr. Gavrilă Cosma când. adv. 1 fl. Su
mma: 14 fl, 50 cr.

Cu lista nr. 82, colect. d-ra Elena 
Serbă în Ghitiohsză: Aurelă Popoviol 
50 or., A. Horvath 50 cr., Giulanulă 50 
or., G. Lazară 1 fl. Odorșanulă 50 or. 
Dimitrie Ardelenă 2 fl. Vas. Beleșă 1 fl. 
Alesiu PcpovicI 50 or., Ioană Caoinea 1 
fl. Dr. Vesa 1 fl. V. Mangra 1 fl. Gabriă 
Codrenă 1 fl. Const. Brăddnă 20 cr., E 
lena Serbă 1 fl. 30 cr. Suma 12 fl.

Cu lista nr. 7, colect. d-lă Oct. Po
pescu stud. jur. în Toplițalromână : Gre- 
goriu Popescu 1 fl. |Aurelia Popesou 2 
fl. Georgiu Maioră 1 fl. George Popesou 
1 fl. Petru Sbârcea 1 fl. Lupu Marcu 50 
cr., Simionă Ciuca 1 fl. Suma 7 fl. 50 
or.

Lista nr. 97 coleot. d-lă Nio. Cia- 
clenă medică în Peclca 5 fl.

Lista nr. 3. oolect. d-lă Vasile Ma
ioră stud. med. în Chimitelnioă: T. Hăr- 
șană preotă 1 fl. I. Catena propr. 1 fl. 
V. Oatona propr. 1 fl. C. Catona 1 fl. 
Vas. Curta propr. 1 fl. Vas. Popă pre
otă 1 fl. Al. Câmpiană propr. 1 fl. Ca
rolina Popă 1 fl. Aurelia Maioră 1 fl. 
Suma 9 fl.

Lista nr. 2, colect. d-lă Ioană Kâri 
stud, fllos. în Oradea-mare: S. P. S. D-lă 
Episcopă Pavelă 5 fl. I. Kovâri prepo- 
sită 2 fl. N. N. 1 fl. Paulă Vela 3 fl.
Pâl, Gâbor 1 fl. Dr. Ios. Rednioă 1 fl.
X 50 cr., Aug. Popă 1 fl. Aug. Antală 
1 fl. Al. Popă 50 cr., Kummer Basista
1 fl. F. B. 50 cr.. I. Cosma 50 cr., Cu
tare 1 fl. N. N. 50 cr., Laurană cano
nică 2 fl. N. N. 50 cr. Suma: 22 fl.

Cu lista nr. 103. coleot. d-lă 
Dr. Pompeiu Germană, medică în Dobra: 
Romulăde Crainică protopopă 2 fl. Iosifă 
PetrovicI 1 fl. Ios. Oriste 1 fl. P. Olariu
1 fl. Nic. Herbai 1 fl. Sim. Pascu 1 fl.
I. Germană 1 fl. A. Lesnioană 1 fl. Dr. 
Germană medică 2 fl. Nio. Gostaia 1 fl.
Ioană de Herbai 1 fl. I. Serbă 1 fl. P.
PopovicI 1 fl. Suma 15 fl.

Lista nr. 124, colect. d-ra Aurelia 
Serbă în Pilulă-mare: Aurelia ȘSerbă 2 fl. 
Odvoșanulă 50 cr., Nădăbanulă 50 cr., 
Mironă Cătană 1 fl. Chitighăzanulă 1 fl. 
Ioană Căciula 1 fl. St. Capra 50 or. N. 
N. 50 cr., V. Mangra 1 fl., Nedescifra
bilă 50 or., d-to 50cr., Alesiu Popoviol 
50 cr., Vasiliu Beleșă 1 fl. Suma 11 fl.

Lista nr. 1., oolect. Ioană Gete 
jur. în Sibiu ; Dr. G. Popă adv. (Zălau) 1 
fl., Mihailă Popă 1 fl., Al. Costea proto
popă 4 fl., G. Dobra 1 fl., I. Popă 2 fl., 
I. Popă not. cero. ună fl., Vas. Fonoa 1 
fl., Al. Cadară preotă 1 fl., V. Mica propr. 
3 fl., I. Ternovană not. oerc. 1 fl., M. 
Borbdly medic 2 fl., V. Gețe protopopă
2 fl. Suma 20 fl.

Lista nr. 10, ooleot. d lă. Leonă Pa- 
rasca, medicinistă în Borgo-JosenI: N. N. 
1 fl., N. N. 1 fl., Mih. Rednioă 50 cr., 
Pavelă Luncană 50 or., Iacobă Ooea 50 
or., Nedescifrabilă 1 fl., Vrășmașă 50 or., 
Catarina Cadară 1 fl., I. Boșga 50 cr., 
Dr. N. Hanganuță medică 2 fl., S. Pa- 
hone 50 or., J. Dolorga preotă 1 fl. 
Suma 10 fl.

Lista nr. 24., coleot. D na Lucreția Dr. 
A. Olariu în Deva: Lucreția Costa Ola
riu 2 fl., N. N. 50 or., Dr. V. Moțu 1 
fl., Aug. A. Nicdra 1 fl. Suma 4 fl. 50 or.

Lista nr. 113., oolect. d-ra Lucia 
Cosma în Sibiiu: P. S. S. D lă Mironă 

Romanulă, metrop. 5 fl. II. S. Dr. Ila- 
rionă Pușoariu, archim. 2 fl., „Albina14 
20. fl., Ios. Șuluțiu cons. reg. 5 fl., Dr. 
Oot. Rusu adv. 3 fl., II. Nicanoră Fra- 
teșă protosincelă 5 fl., Onoriu Tilea ing. 
2 fl., Al. Lebu propr. m. 5 fl., Ioană 
Ghibu protop. 2 fl,, Const, de Colbasî 
(Spring) 2 fl., Leontină Simonesou secr. 
metr. 3 fl., Ioană de Preda adv. 2 fl., 
Severă de Colbasi 1 fl., Traiană Mețianu 
protopresb. (ZârnescI) 3 fl., Dr. N. Șer- 
bană deputată 5 fl., I. Broju 1 fl., 0. 
Aiseră 1 fl., Dr. Remus Roșoa secr. 
cons. 1 fl., Bunea 1 fl., I. Lissai oompt. 
1 fl., N. N. 50 or., D. Rațiu 1 fl., Dr. 
N. Veoerdea adv. 1 fl., I. Popesou 1 fl., 
N. St. Șuluțiu 1 fl., I. Vătășană 1 fl., 
R. Ardelea 50 or., Dr. Maroiaoă 50 or., 
Pantaleonă Luouța oăp. o. r. pens. 1 fl. 
Dr. Diaconoviol 2 fl. 50 or., Isaia Popa, 
preotă 1 fl., Mateiu Voileană ases. oons.
1 fl., Fl. Steroa Șuluțiu (Vidraseu)
2 fl., Silv. Moldovană redaot. 1 fl., R. 
Petrioă oassar. 1 fl., Nio. Hențu not. 
(Seliște) 3 fl., Parteniu Cosma dir. „Al
binei44 4 fl. Suma 93 fl.

(Continuarea publicărei listeloră va 
urma.)

Clușiu, 28 Februarie n. 1893.
Romulu Poppu Ioană Neaințu, 

cassară. controloră.

DIVERSE.
Maxime. Trafioulă ondrei nu înbo- 

gățesce Vauvenargues. — Ondrea e res- 
pectulă de sine însuși și de frumseța vi- 
eței sale, dusă pănă la pasiune. Ondrea 
e pudorea bărbătescă Alfred de Vigny.—. 
Am fostă necesitată a fi ceva ne putândă 
părd nimică. loseț Leurinslcy. —. Redusă 
la sine însuși spiritulă oritioă nu e niol 
ună deșteptătoră de idei, nici ună stimu- 
latoră de luorurl mari; der fără elă to- 
tulă e oaduoă, elă are totă-dduna ouven- 
tulă din urmă. Pasteur. — Posițiunea în- 
doiesce puterile, sângele rece le regulezi 
și asigură întrebuințarea loră. M. G. Val- 
tour. — Nimică nu e atâtă de abilă, oa 
o conduită coreotă. M-me 'de Maintenon. 
— Cine vre să faoă avere în ună singură 
auă merită sS fiă spânejurată înainte ou 
șese luni. Prov. italiană. — Suooesulă e 
câte-odată cu multă mai fatală pentru 
coalițiunl decâtă nesuccesulă G. Boissier. 
Suntă trei ordine de spirite: acelea oe 
înțelegă ună luoru prin sine însuși; acelea 
oe’lă înțelegă deoă li’lă demonstră alții; 
aoelea, în fine, oarl nu înțelegă nici prin 
sine, nici deoă li’lă esplică alții. Ma- 
chiavel. — Cumpăna — balanța — e ima- 
giuea lumei mari: aci se pdte vede tava 
golă urcându-se, dr cea îngreunată des- 
oinijândă. Lessing. — Amorulă e ună visă 
fără somnă, er oăsâtoria ună somnă fără 
visă. Jul. Weiss. — Răutatea dmeuiloră 
nu pdte fi învinsă niol prin timpă, niol 
înduloită prin vre-o binefacere. Machia- 
vel. — La uascerea unui poporă sacrifi
carea unui omă pdte ajuta oeva, însă 
când acestă poporă a îmbătrânită, pră
pastia lui Curtius nu se înohide decâtă 
peste poporulă întregă. Uergniaud. — 
Istoria nu e utilă pentru oă cetimă 
în ea treoutulă, oi pentru că cetimă în 
ea viitoriulă I. B. Say. — Care e oelă 
mai grobiană, observi îndată, aseme
nea și pe celă mai delioată; oare e celă 
mai ouminte se va arăta mai ourâdă seu 
mai târejiu, oare e oelă mai onestă se va 
dovedi ac|I seu mâne; oare e celă mai 
nobilă remâne adesea ascunsă o viață 
întregă. —E mai uăoră a țîne cjeoe cuvân
tări, decâtă ouvântulă dată.— Indispensa
bilă e oineva numai la înmormântarea 
sa. Inoăpățînarea e energia prostiei. Omulă 
să desparte mai lesne de o ferioire vi
sată, decâtă de una reală. Ună înțeleptă 
și ună nebună se înțelegă mai lesne de
câtă doi înțelepți. G. —.

Culese și traduse de Cămilă B...

PrODriGtHTtl I>r. Aurel lUureșianu-

RllMOrti r6SB0IlSâl)il&: Gregoriu Mnlorsi.
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Cnrsnlu la bnrsa din Viena
din 6 Februarie st. n 1893.

Renta de aurii 4u/0 116.85
Renta de hârtiă 5°/0 —
împrumutului căilorii ferate ungare

aurii --------- 123.—
dto argintii ------- 101.90

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [prima emisune 120.20

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [2-a emisiune, —.—

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (8-a emisiune) 

Bonuri croato-slavone - -

Casă ie ven^are. 
Casa Vr. 4 de sub 

sirulu cetățuie. 
cu o grădină mare, este de venerare.

Priveliștea cea mai frumbsă 
spre orașo și giură.

Inforinațiunl: Strada lungă

Bonuri rurale-ungare - - 95.75
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă • 97 50
Imprumutulă cu premială ungureacă 152 75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului ... 145.—
Renta de argintă austriacă - 99.—
Renta de hârtiă austriacă 98.'5
Renta de aură austriacă 117.40
LosurI din 1860 148 50
Acțiunile băncei austro-ungaro 998.—
Acțiunile băncei de credită austr • 403 —
Acțiunile băncei de credită ungar. 341.30
Galbeni împărătesc! - 5.68
Napoleon-d’orI .... - . 9.62’/,
Mărci 1U0 împ. germane . • 59.25 */2
Londra 10 Livres sterlings 121.15

49,3-3. Nr. 22 etagiu I.

CursuBu pieței
din 8 Februarie st. n 1893.

Bancnote românescl Oump. 9 53 Vend. 9 55
Argintii romănescă „ 9 47 9.48
Napoleon-d’orI ■ • „ 9.60 9.64
Lire turcescl ■ - „ n —'•
Sens. tone. „Albina14 6°/0

a n n u /o a
Imperiali - - ■ • _ ,—

n

Anunciurl
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscri
sei administrațiuni. In casulu 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentu, care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI?1

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieiu 
A 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

53, 1-6.

Membru în juriu la

Pentru sesonulu ie primăvară!
Avem ondrea a recomanda P. T. publică 

fabricatele nostre proprii 
de lână curată precum stofe pentru rocuri, 
pantaloni, pardesiuri ,în Cheviot și cheviot- 
kanigarn» Atragemu cu deosebire atențiunea asupra 
stofei IiaillgarnCileviot, care pote concura 
cu fabricatele englesesci.

Ca ceva 1 O U recomăndămu stofele nostre 
VICOALODEX cari suntti moi și elas
tice, și fîgureză ca nouveaute în colecțiile de mus
tre englesescî.

Cheviot de vară metru dela 2 fl. 60 cr.
Postavuri pentru ofleeri 

duri de bărbați, garantate de 
țuri le fabricei.

Pentru cercetare numerosă

în sus. 
și alte uniforme, ple- 
lână curată, cu pre-

ne rugămu
WILH. SCHERG & C-“-

Brașovu.

Numai fabricatul® proprio, pentru care narantăml

^HaBHBMaaaaBaBnwH / fl5 Hg aa AWWJWW
H®

Fabrica de Portland-Cement

sH
din Brașovh.

Recomandă escelentulu a■_
Portland-Cement

a
Hia
k“3 CU prețuri eftine, care se pbte transporta dela ori și

ut 
“fel ea

Fa care stațiă a Căiloră ferate.
l°H Depouri la
L® 
□B I. L. & A. Hesshaimer.

s

R. Schmidt & C.«
:«

54. i-io. Brașovu. i ©

rw
AMABaaDaaBiaaauiQaak9HEi]£iMdâââi
BBBBBBBBB ■JL.B ■■SBR«aB3BS363îBb

MOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 
cum nu sad mai veclutCi pănă acum pentru croitoi'i nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2’/, sâu 3'/, fl. pe metru, nici cadouri croitorilor^, cum face 
concurența, ci amă numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
s6 cumpere bună și eftină. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesă a Vă pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulă ele rd stofe preserve pentru unifor

mele funcționarilorti c. r., ademenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocd, loden obicinuită și impermeabilă pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 
curată, 6r nu sdrențe eftine și nu prețuescu nici câtă cusutulă croitoriului, să se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Manchestem austriei.)
Dcpositu permanentă <le postavuri peste ’/, milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulă celă mai mare de postavă din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste invit* pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de ven4»re unde sun th ocupate 150 persone.

OJ*' Trimiterea numai cu Ramburse. '•O
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,5—24. ooooooooooooooo
„ARDELEANA"

institutu de credită și de economii, societate pe acții în Orăștie.

ACTIVE.

Cassaînnumărară . .........................
Efecte publice..................................
Efectele fondului de pensiune . 
împrumuturi 
împrumuturi 
împrumuturi 
împrumuturi 
împrumuturi 
Credite de cont-curentu.
Casa institutului . . .
Mobiliar . . . . . .

după amortisare de 
Diverse conturi debitdre

pe 
pe
Pe 
pe
Pe

cambii cu giranți........................
cambii cu acoperire hipotecară . 
hipotece.........................................
obligațiuni cu cavenții . . . .
efecte publice.............................

io%. .
755 fl. 62 cr.

75 „ 56 „

fl. cr.
PASIVE.

fl. cr.

14.342
10.220

60 Capitală socială:
1.500 acții ă fl. 50............................................

k

75.0003.092
374.377

61
86 Fondulă de reservă................................................. 28.588 21

151.834 — Fondulă de pensiune............................................ 3.096 11
124.010
122.526

50
75 Depuneri spre fructificare....................................... 506.981 53

1.253 Cambii reescomptate................................................. • 187.564 —
4.381 16 Dividende neridicate................................................. 25 —

17.000 — Interese anticipate pro 1893 ........ 5.461 65
680 06 Diverse conturi creditdre....................................... 2.066 43

2.006 66 Profită curată ........................................................... 16.941 97
825.725 20 825.725 20

Or e ști e, la 31 Decemvre 1892 st. n.

îosifu de Orbonașu m. p., Ștefanii, Erdelyi m. p.,
membru în direcțiune. membru în direcțiune.

Subsemnatulu comitetu am examinata bilanțulil presentu, și confrontândudu cu registrele principale și auxiliare 
găsitu în consonanță cu aceleași și exact.

Orăștie, la 6 Martie 1893 st. n.

Br. Ioanu Mihu m. p., 
directorii exeoutivO.

Aurelii Popovici-Barcianum.p.,
prim oomptabilâ.

ale societății ținute în buna regulă, l-anv

Comitetulu de supraveg'iiiare:
Nicolau Vladu m. p. Nicolau Popoviciu m. p. Danilu Davidu m. p.

Tipografia A. MUREȘIANU.


