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„Reputațiunea Ungariei^.
Brașovfi, 10 Februarie v. 1895.

Sub acestă titlu vedemă publi
cată în oficiosa „Revue d’Orient11 
din Pesta unu articulu, ce l’a adre
sată d-lă S. de Heredia, fostă mi
nistru ală lucrăriloră publice în 
Francia, cfiarului „Pești Naplo11 la 
finele lunei lui Ianuarie.

P’acestu politică francesă le-a 
succesu Unguriloru a-’lă câștiga pen
tru repararea reputațiunei loră atâtă 
de sdruncinate în opiniunea publică 
europbnă și a Franciei în deosebi.

In ce modă voră fi isbutită cei 
dela cjiarulă firmei „Haas & Deutsch“ 
se și-’lă facă ,.amică, nu putemă sci. 
Ceea ce scimă este înse, că d-lă 
Heredia stă între bărbații politici ai 
Franciei totă așa de isolată cu pă
rerile sale despre pretinsele merite 
ale Unguriloră „pentru libertatea și 
independența poporelorâ11 și despre 
pretinsele aspirațiunî democratice 
ale partidei liberale maghiare, câtă 
de isolată stă acelă cjiară parisiană, 
despre care cjicea d hl V. A.Urechiă 
mai deunăfiî în Senată, că numai 
așa a putută fi câștigată de gene
ralul ă Turr pentru causa maghiară, 
că acesta a cumpărată cea mai mare 
parte din acțiunile, pe cari este fun
dată.

E mișcătoră a ceti în articululă, 
despre care vorbimă, că generația 
tineră maghiară și-a îndreptată pri
virea, ca și cea francesă spre vii- 
toru, că este petrunsă de spiritulă 
nou, că piedecile ce i-se punu nu’o 
oprescă în calea sa și că „este ade
vărata fiică a marei Revoluțiunl fran
cese11.

Ce puțină cunoscătorii de ra
porturile reale din Ungaria este d-lă 
de Heredia, decă îi crede pe șovi- 
niștii maghiari de acțî fii adeverați 
ai Revoluției francese!.. Câtă de pu
țină ideă are elă de fasele desvol- 
tării așa caisului liberalismă în Un
garia, precum și de motorulă acțiu- 

nei celei mai noue de reformă bi- 
sericescă!

Elă vede în Wekerle, Banffy, 
Szilagyi, cărora le aduce cele mai 
măgulitâre laude, totă nisce eroi ai 
democrației, cari lucră la opera co
mună de „emancipațiune și de fra
ternitate universală11 și n’a cetită 
nici măcară ceea ce a scrisă c^3' 
rulă „Temps11 asupra dominațiunei es- 
c’usive de rassă maghiare cu aplica 
rea teoriei statului unitară.

Atâta înse simte d-lă de Here
dia, că luptele provocate prin idea 
de stată maghiară unitară nască di
ficultăți, ce preocupă multă pe 
Unguri.

„Campania purtată de liga daco
română din Bucuresci — djce elă — 
ve emoționeză. . Ve temeți de efec- 
tulă produsă prin aceste atacuri ne
curmate, ve îngrijesce resentimentulu 
loră asupra opiniunei europene și ve 
întrebați, ce pote se gândbscă de
mocrația francesă despre aceste plân
geri pasionate11.

Eată cum vre se liniștescă d-lă 
de Heredia consciința adencă turbu
rată a șoviniștiloră unguri:

„Revindicațiunile române, arun
cate neîncetată în cele patru un
ghiuri ale Europei — adauge elă — 
ne lasă absolută indiferenți. Seimfi 
ce respectă arată guvernulu vostru 
pentru libertățile individuale ale na- 
ționalitățiloră vostre diverse. D-lă 
Wekerle și d. Szilagy, au făcută la 
diferite ocasiuni declarațiuni precise 
și au dată cifre neresturnabile asu
pra acestui punctă, ca asupra tutu- 
rorfi puncteloru, ce intereseză bunulă 
vostru renume11, (sic!)

Amiculă celoră dela „Pești 
Naplo11 a aflatu o nouă și bizară 
formulă de a lua în aperare opre
siunea maghiară, vorbindă de „li
bertățile individuale ale naționalită- 
țiloră11.

înțelege elă aici libertatea de 
a deveni cetățeni maghiari, asimi 
lându-se rassei maghiare? Se vede 
înse că însuși nu atribue memora- 

teloru declarațiun „precise11 ale lui 
Wekerle și Szilagyi prea mare 
putere de liniștire a consciinței loră 
agitate, de aceea adauge:

„Unde suntu de-altmintrelea pro
testările, la cari mereu face alusiune 
Liga din Bucuresci? Românii din 
Transilvania se gândescă 6re seriosă 
la ună pasă mare decisivă de rup
tură? Noi așteptămu apelurile loră 
la simpatiile francese, manifestele 
loră naționale atâtă de desă anun
țate. Nu vedemă înse venindă ni- 
mică, și suntemă obligați de a re- 
cundsce, că totă acbsta mică agita
țiune, condusă de o mică câtă de 
politician!, amoresați de resurecțiu- 
nile prehistorice, nu este decâtă o 
agitațiune la suprafață, fără de ur
mări și fără de interesă11.

„Resurecțiuni prehistorice11 nu- 
mesce d-lă de Heredia revindicările 
basate pe realitatea naturală, funda
mentală, universală, nedestructibilă 
a rassei, de care vorbea cu atâta 
cunoscință de causă marele 4iara 
francesă.

Și fiind-că nu vede Transilva
nia în flăcări, nu vrea se crâdă în 
seriositatea luptei dintre Români și 
Maghiari.

Der mi observăacestă prietenă al 
șoviniAinuI’Ji magliiară oolu ou mască 
liberală, cum se desavuâză însu-șl pe 
sine prin aceea, că ’șl dă atâta si
lință de-a liniști pe Unguri, tocmai, 
pentru-că ei, după elu, dau atâta 
importanță acestei lupte, și se ’ngro- 
zescu de efectulă, ce ’lă pdte pro
duce ea asupra opiniunei europene?

Din norocire democrația fran
cesă încă n’a ajunsă la lialulă acela, 
ca se se entusiasmeze de respec
tului, ce’lă profeseză guvernulă ma
ghiară pentru „libertățile individuale 
ale naționalitățiloră11.

Preoțimea și reformele bîsericescl- 
politice în Ungaria.

Sub acestă titlu fiiarulă vienesă 
„Parlamentar11, în numSrulă seu dela 

20 1. c., scrie ună articolă intere
santă din care estragemă urmă- 
torele:

Din inoidentulă alegeriloră recente 
se ridica din tdte părțile ună strigătă de 
indignare pentru abusurile, ce s’au comisă 
cu acea ooasiune, apostrofându-se mai alesă 
împrejurarea, că gendarmeria pusese mâna 
și pe preoți pentru de a-i depărta din lo
curile, unde se făceau alegerile. Fiă-care 
scie, că la alegeri în Ungaria suntă la or
dinea di lei tdte neregulatățile posibile, însă 
noi acuma nu voimă să vorbimă despre 
acestea, ci despre faptulă, că 6re așa nu- 
miții preoți suntă ei adevărațl preoți?

Scopulă finală ală guvernului ma
ghiară este: magyar ăllami eszme*  („idei 
de stată maghiară") adecă crearea unei Ma
ghiarii nouă genetice unitare din Ungaria 
vechiă constituțională. Inceputulă acestei 
clădiri s’a făcută prin introducerea limbei 
maghiare în looulă celei latine în oficii, 
adecă prin ridicarea limbei maghiare la 
limbă diplomatică. Ca ună efluesă ală aces
tei schimbări, au fostă și numirile ^magyarok 
Jsteneu în loculă maghiarului ,,Hadur“ și 
„magyar vallăs“, cărora însă la începută 
nu li-s’a dată deosebită importanță. Cu tim- 
pulă însă limba maghiară nu rămase între 
marginele, ce le ocupase mai înainte limba 
latină, oi conform lui „magyar âllam eszme,“ 
se vîr.î în trtt.e nnghețalo vieții publice și 
scbse din usă limbile celorlalte popore. 
Faptulă acesta a fostă causa nemulțăniiriloril 
din care, in decursulă timpului, se născu ces- 
tiunea naționalităților^.

Preoțimea romano-catolică și luterană, 
în acăstă cestiune culturală de forte mare 
însemnătate, nu numai întorse spatele po
porului, ci — ne mai aucfită — sprijini pe 
guvernă contra aceluia, și unde guvernulă 
nu avea mijlooe de opresiune, crea în cer
curile sale proprii statute în centra frațiloră 
sei în Cliristosu. Nu este lipsă de dovecll, 
că astăill în Ungaria, atâtă în biserica ro- 
mano-catolică, câtă și în cea luterană, nu 
este unu singură episcopii, care să fi luată în 
aperare limba poporului și care se nu fi spri
jinită maghiarisarea. Nu este deci mirare, 
că olerulă de josă, urmândă pe superiorii 
săi, numără aprdpe 90 percente de renegați,

B OILETONULU „gaz. trans.1*

(Reproducerea oprită.)

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vctsilie JHoldovantl.

(22) (.Urmare).

XX. Dragoștu la lUiliăileni.

Cândă amă sosită noi la MihăilenI și 
amă întrată în casa cea mai de-apr6pe si
tuată lângă stânca Vulcană, amă aflată pe 
Dragoșă într’o conversațiune animată cu 
Rgteanu. Intre alții eramă Iancu, Buteanu, 
Dobra, Vlăduță, vice-prefectulă Boeriu și 
eu. După-ce Buteanu nl-a făcută cunoscuțl 
pe toți, Dragoșă, vrendă a continua con- 
versațiunea întreruptă prin noi, se întorse 
cătră Buteanu adăugândă:

— Așa! să se bage dracu în politica 
vostră, că v’ațl aliată cu Sașii, celă mai 
egoistă poporă de pe fața pământului.

Buteanu: Ba se se bage dracu în 
politica vbstră, a Româniloră din Ungaria, 
că v’ațl aliată cu Maghiarii, celă mai neîm
păcată inimică ală libertății naționale.

Dragoșă: Voi nu cunoscețl pe Un
gurii din Ungaria; aceia suntă în înțelesulă 
cuvântului liberali.

Buteanu: Da, suntă liberali! și de 
liberali mari, ce suntă, nu potă tolera na
țiunea română, croată, sârbă etc. A-țl fostă 
orbiți de Dumnedeu.

Dragoșă: Voi Ardelenii v’ațl fă
cută o ideiă fixă cu naționalitatea vostră, 
și ignorați drepturile cetățenescl.

Buteanu: De-ar ave liberalii voștri 
puterea de a-mi da paradisulă, și ml-ar răpi 
limba, eu ași resigna la paradisă.

Dragoșă: Lasă, că v’ar fi dată vouă 
Nemțulă naționalitate, pentru-că a-țl adop
tată negru-gălbinismulă, căci principiulă 
vostru este negru-gălbinismulă.

B u tje a n u: Principiulă nostru nu este 
negru-gălbinismul, ci este libertate națională 
ori morte. La casă însă, cândă casa domni- 
tore nu ni-ar îndestuli aspirațiunile și speran
țele nostre, mai bucurosă susțină pe umerii 
mei ună despotă, decâtă 3—4 milione de 
despoțl, căci fiă-care liberală de-ai voștri 
este ună despotă tiranică.

Dragoșă: Fanatismă!

Buteanu: Acestă fanatismă sacru 
a transplantată, din generațiune în gene- 
rațiune, vieța în Români pănă în diua de 
astăcjl.

Dragoșă: Măi! Kossuth cu deose
bire este indignată, ma chiar măniosă pe 
tine, că ai caracterisată, în ore-care scri- 
sore a ta, pe Unguri cu epitetulă de 
„buszke paraszta — der nu fără temeiu, 
că precum vădă, tu nici acum nu doresc! 
sinceră pacea cu Ungurii.

Buteanu: Ba dorescă sinceră, der 
dorescu o pace cu care se nu-mi fiă rușine a 
sta înaintea istoriei.

Dragoșă vădendă, că se îngroșe lu- 
crulă, nu mai reflecta lui Buteanu, ci trecu 
la alte obiecte și, indusă prin varie obser- 
vațiuni ale celoră de față, ajunse a vorbi 
despre situațiunea lumei, și mai alesă a 
monarchiei. Aici Dragoșă era în elemen- 
tulă seu și, ca să dea pondă mai mare mi- 
siunei sale și să se asigure de succesulă 
întreprinderii momentuose, cu oratoria-i 
înăscută, der într’o limbă românescă cam 
stricată, descrise cu entusiasmă victoriile 

Unguriloră, ca pe ale lui Alexandru celă 
mare.

Noi, căutândă unii la alții, ni-am disă 
în tăcere: acesta nu e Românulă, pe care 
l’amă dorită noi.

După acestea desbătendu-se obiectulă 
convenirei, se conchise, că da! vomă întră 
cu Kossuth în negociațiunl, sub unica con- 
dițiune însă, ca în timpulă câtă se va 
tracta despre punctele împăciuirei, să în
ceteze armele din ambe părțile. La acesta 
Dragoșă a răspunsă, că așa ceva se înțe
lege de sine, și că elă, înțelegendu-se cu 
comandantulă maghiară din Zarandă, pri- 
mesce asupra sa obligamentulă de-a mijloci 
armistițiulă.

Ast-felă statorindu-se lucrulă, Dra
goșă porni cătră Dobrițină, spre a relata 
lui Kossuth și spre a lua informațiunile 
lui, er cestialalțl cătră Abrudă. Eu cu Ni- 
colau Mureșiann ne determinasemă a mai 
rămâne în castre la Buteanu, pănă vomă 
vedea, ce se va alege și de comedia acâsta 
jucată cu fățăriă de ambe părțile, și dela 
care nimenea nu spera vr’ună resultată
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și între aoeștia forte mulțl maghiarisatorl 
turbați.

Deol pressa are drepții, când înfiereză 
volniciile, ce se petreci! cu ocasiunea ale • 
gerilorii, nu are drepți! însă, când ia în 
apărare așa numitulă „partidă poporală*,  ca 
pe unii faotora consciu de sine, și pe preoți, 
ca conducătorii acestuia. Decă i-a plăcută ' 
preoțimei din Ungaria la mesele sale bo
gate intențiunile lui „magyar âllam eszme“ 
și Dumne^eulQ maghiară „Hadur“ creată 
de episoopulă romano-catolică Ipolyi și în 
fine „magyar vallâs“ atâtă de multă ven
tilată, încâtă și-a jertfită maghiarisărei po
porală încredințată lui, atunci să sufere în
suși acum loviturile de vergi, pe cari le îm
pletise în interesulă partidului guverna
mentală contra binelui culturală ală popo- , 
rului, pentru-ca să se dovedescă adevărulă . 
proverbului, că „Per quod quis peccat, per 
idem punitur et idemu.

In prima liniă, preotulă este acela, în 
care poporulă are o încredere nemărginită. 
Dâcă preoții ar fi întrebuințată acestă în
credere spre binele poporului, atunci guver- 
nulu nicl-odată nu s'ar Ji încumetată se intro
ducă cu puterea în biserică, șcdlă și în 
viâța publică, limba maghiară, neînțelâsă de 
Nemaghiari, și poporală ar fi pricepută, ce 
intenționâză partidulă guvernamentală. Du- 
pă-ce însă preoțimea șl-a trăită traiulă la 
mese pline cu partidulă guvernamentală, și 
în timpulă aoesta șl-a lăsată turma să flă- 
mentjâscă, aoum ea singură se se și lupte cu 
partidulu guvernamentală!!

Aniversarea lui MileticI.
Svetozar MileticI, cunoscutulă condu

cători națională ală Serbiloră din Ungaria, 
îșl serbâză adi aniversarea de 70 de ani. 
MileticI a fostă, în anii dintâiu după in
augurarea dualismului, unulă din antelupă- 
torii cei mai de frunte pentru egala îndrep
tățire a națiuniloră nemaghiare, în dieta 
ungurâscă. La 1868 elă a protestată în 
solidaritate cu deputății români în contra 
legei de naționalitate și a legei de uniune 
a Ardeiului cu Țâra ungurescă. Mai târ$iu 
scimă, că 0 fosttl condamnata în yiuccoulil 
Omladinei la 5 ani închisore de stată. 
ț)iarulă său „Zastava“, care a apărată ne
curmată causa naționalităților^ și a avută 
de ourendă ună procesă pentru’ună arti
cula simpatică Româniloră, scrisă din 
incidentulă procesului Memorandului, e acjl 
proprietatea patrioticei sale fiice. Urămă 
bătrânului luptătoră viață îndelungată !

îjs

Ni-se comunică din Clusiu, că d-lui 
Svetozar MileticI i-s’a trimisă din partea 
junimei universitare române de acolo 
următorea scrisore:

Neînfrântului luptătoră serbă Dr. Sve
tozar MileticI

Neoplania.
Pătrunși de ideile mari, pentru cari 

ai luptată cu atâta bravură și pentru cari 
ai suferită atâtă de multă, acum când pă- 
șescl în ală 70-lea ană ală vieții, Ți stri- 
gămă din adenculă inimei:

favoritoră, decâtă pote singură Dragoșu 
în vanitatea sat

Buteanu însă, vădendă voința nostră, 
mă trase la o parte și-mi dise:

— Nu rămâne aici, că în constela- 
țiunile de față nu e temere, ca Ungurii să 
năvălescă asupra nostră, ci te du și tu la 
Abrudă, âr mâne diminâță plecă și caută 
pe Axente unde-lă vei afla; comunică-i 
cele întâmplate aici, și apoi vino de-mi 
împărtășesce opiniunea lui în Abrudă, unde 
voiu reîntorce și eu, după ce voiu lua unele 
disposițiunl.

Am mersă deră la Abrudă, și în 20 
Aprilie desă de dimineță am plecată și am 
aflată pe Axente la PetroșenI țună sată în 
apropierea Zlatnei). Tocmai mânca pe o 
pajiște, dintr’ună blidă cu Mânzată și cu 
alțl tribuni, o zamă de mielă gătită mun- 
tenesce, la care — deși între alte împre
jurări te-ai jura, că mai bine vei muri de 
fome, decâtă se o guști — am luată și eu 
parte cu ună apetită rară, âr Axente îmi 
reflecta desă:

— Săturatute-ai de revoluție, măi;

Să trăescl la mulțl ani! — ca să poți 
vede cu oohii-țl trupesc! triumfândă causa, 
căreia ți-ai jertfită viața întrâgă !

Studenții univ. rom. din 
Clușiu.

La mortea archiducelui Albrecht. 
După soirile, ce vină din Viena, îmormen- 
tarea archiducelui Albrecht se va faoe nu
mai săptămâna viitore. Tote capetele în
coronate și dinastiile au condolată monar- 
chului nostru din incidentulă acestui tristă 
casă. Soirea, că împăratulă Germaniei va 
lua parte la îmormentare, se desminte, însă 
împăratulă a dată ună ordină de 41 ps ar
mată, care dispune, ca toți oficerii armatei 
germane să pârte doliu de trei 4ile, afară 
de acesta regimentulă prusiană de grena- 
dirl Nr. 3, ală cărui proprietară era de- 
functulă archiduce, să porte timpă de optă 
4ile doliu la brațulă stângă, și o deputațiă 
a regimentului să ia parte la îmormentare.
— In 20 1. o. s’a publioată testamentulă 
archiducelui prin care lasă de moștenitori 
ai oolosaleloră sale averi pe fiii arohiduce- 
lui Carolă Ferdinandă. Afară de acâsta lasă 
o fundațiune de 30,000 fl., din care să se aju
toreze anuală văduvele și orfanii ofițeriloru.
— Din cercurile diplomatice berlinese se 
anunță, că Țarulă Nicolau a trimisă, în nu- 
melesău, ală Țarewnei și a tuturora mem- 
briloră familiei împărătesei, o telegramă de 
condolență forte cordială din incidentulă 
morții lui Albrecht. Apoi și-a esprimată 
oondolența sa și față cu ambasadorulă aus- 
tro ungară din Petersburg, prințulă Liech
tenstein, dicendu, că și elă, ca și tatălă 
său Alexandru, a stimată în archiducele 
Albrecht pe ună sinceră amică ală casei 
Romanow și pe ună beliduce genială cu 
caracterulă celă mai nobilă.

— o —
Comereia de copii. Kulturegylet-ulă 

din Verșeță și jură, care stă sub patrona- 
giulă fișpanului Nikolits Sândor dela Ver- 
șAțft, șl-a tinută Dunlin»™ trorjută adunarea 
generală. Despre activitatea din ultimii 
dece ani ai acestei societăți, ,,Egyetârtâs“ 
publică următorulă raportă: „A arangiată 
cursuri de limba maghiară pentru adulțl, 
a înființată biblioteci ungurescl, a organi- 
sată serate sociale, pe școlarii nemaghiari, 
cari au arătată progresă în însușirea limbei 
maghiare] i-a ajutorată cu stipendii și cu cărți 
de scolă gratuite; a subvenționată teatrulă 
maghiară, cea mai mare atențiune inse a pus’o 
pe comercialii de copii, pe acestă puternică 
mijlocu ală propagărei limbei maghiare. De 
4ece ani, de când esistă acestă „Kultur- 
egylet", mai multă ca trei sute de copii ger
mani, sârbi și români, a aședată prin orașe 
ungurescl din „Alfold*.  In direcțiunea acesta 
activitatea societății este sprijinită și de mi
nisterială de comereiu, întru câtă pentru 
copiii deportați și pentru însoțitorii loră, a 
permisă a se da pentru tote liniile căiloră 

că diceai, că de nu se va face revoluția, 
te vei spânzura?

Intr’adevără, nu sciu cum puteamă 
noi trăi în acelea timpuri! Făceamă stra- 
pațe, cari ți-s’ar părea, că trecă peste pu
terile omului; susțineamă lupte lungi și 
desperate; porniamă în vr’o direcțiune că- 
tră marginele munțiloru, și nici odată nu 
aveamă provisiune în straiță baremă de-o 
mâncare bună. De avea care-va dintre noi 
o bucată de pâne, ori mălaiu, nu aveam ceia- 
lalțl, și o bucată o împărțiamă demulte-orl în 
10—15 părți, er decă ne puteamă ospăta 
vr’odată cu o bucată de mălaiu și cu o 
olă de lapte covăsită, două 4^e nici nu 
mai cugetamă la mâncare. Viața în noi o 
susținea mai multă entusiasmulă, ce ni-lu 
împrumuta sfințenia causei, ce apăramu. 
De interese materiali nici pomenire, bună 
oră cum vedl în lumea de-acuma. Mi-aducă 
aminte, că la o ocasiune însămnată, Axente 
îmi dise: Mei frate, numai o sută fiorini 
(firesce în valore vieneză) am avută după 
sufletulă meu, și și din aceștia am fostă 
silită, să dau o parte pentru a răscumpăra 
dela nisce Moți viața armânului Lukâts. 

ferate ungurescl bilete cu prețuri extra-or- 
dinară de scă4ute“.

—o--
Dela cartea română. In urma înce

tării din viață a A. S. 0. și R. Archiduce
lui Albrecht, curtea Maiestățiloră Loră a 
Regelui și a Reginei României a luată do
liu pe timpă de trei săptămâni, cu începere 
dela 7 (19) Februarie curentă.

—o—
Cum condoleză honvezii din Chișiu? 

Cetimfi în „Edâlyi Hirado* 1 de a4l urmă- 
torele: „Din incidentală morții archiduce
lui Albrecht, s’au arătată și în Clnșiu sem
nele doliului. Armata comună și honve4i- 
mea a arborată stâgurl negre pe tâte edi- 
fioiile, în cari se află cancelarii de-ale ar
matei. S’au arborată stindarde și pe două 
edificii din „bel-l zâputza“ din partea hon- 
ve4imei, der adfl dimineță au fostă luate 
josă. Mulțl nu sciau să șl-o esplice acâsta. 
In straturile de josă ale poporațiunei se 
vorbia îndată, că- archiducele n’a murită. 
Noi însă suntemă informați, că disposițiunea 
acâsta s’a luată la recercarea locuriloră mai 
înalte'1.... Etă astfelă condoleză honve4’i 
din Clușiu.

—o—
Delicti! de pressa. Cu ocasiunea des- 

bateriloră bisericescl-politice, alegătorii din 
Lublo votară încredere guvernului. In con
tra acestui votă de înoredere apăru în foia 
„Szepesmegyei KozlonyM ună articolă po
lemică, scrisă de ună preotă. Pentru acestă 
articolă tribunaiulă din Neoplanta pedepsi 
pe editorulă numitei foi, prof, seminarialu 
Ioană Zelenyâk, pentru delictă de pressă, 
cu 50 fl. Tabla însă sohimbâ acâstă pe- 
dâpsă în 3 dile închisore ordinară și 20 fl. 
amendă. Curia întări sentința tablei. Intr’a- 
ceea însă Zelenyâk fu alesă deputată die- 
tală, și acum lucrulă va ajunge înaintea 
camerei pentru resolvarea cestiunei de imu
nitate.

—o —
împărțire de bani pentru seraci. In 

anulă 1894 s’a împărțită între săracii ora
șului Brașovă suma de 1006 fl., care s’a 
pusă la disposițiunea e&pitanatalui orășe- 
nescă din partea neguțătoriloră și meseria- 
șiloră, precum și din partea altoră persone 
private din locă.

— o —
Din Roma se depeșâză, că peste 14 

dile va apără o enciclică a Papei oontra 
ftiachinațiuniloră creștine-sooialiste din Aus
tria.

— o —
Deschiderea canalului din marea nord- 

ostică se va face la 20 Iunie. Din in
cidentală aoesta, împăratulă germană a 
adresată invitări speciale împăratului Fran
cisca losifă, regelui Humberto și Țarului 
Nico’ae.

— o —
Montenegro și Serbia. Emigrantulă 

montenegrină Marko BoskovicI într’o scri
sore îuvinuesce pe Nichita, principele Mon- 
tenegrulni, că elă ar fi, care în înțelegere

Sub durata mâncărei am atinsă starea 
lucruriloru în termini cam generali, fiind
că nu voiam a împărtăși tote și cu Mân- 
zată. După ce însă ne-amă sculată dela 
mâncare, desfăcendu-ne dintre ceilalți într’o 
câtă confidențială, am espusă lui Axente 
și amiciloră mei totă starea lucrului, am 
descrisă înclinările spre pace ale Români- 
loră mai fruntași din Abrudă, am împăr
tășită convorbirile avute cu Dragoșă și în
grijirile, ce a insuflată în mine și în Bu
teanu astuția lui. Isprăvindă, Axente a scosă 
ună oftată adencă și mi-a disă:

— Măi Moldovene, noi ne scimă și 
ne cunoscemă ideile și simțămintele. Tu ești 
omă resolută, du-te și spune lui Iancu, Bu
teanu și celorlalți, că eu cu nici unu prețu 
pace cu Ungurii nuvoescă, nu facă! Voescă 
a muri în luptă, ca și tine, sâu luptândă 
a-ml deschide cale pănă în Țera românescă, 
dâră de tractate în aceste împrejurări, nici 
vorbă!

Mi-a mai încredințată între patra 
ochi și ună secretă, pe care eu l’am îm
părtășită singură lui Buteanu.

(Va urma.) 

cu conducătorii estreml-radicall din Serbia, 
voesce să alunge pe regele Alexandru de 
pe tronulă serbescă și să proolameze, oa 
rege ală Serbiei, pa fiulă său, pe moșteni- 
torulă de tronă montenegrină Danilo. 
BoskovicI asigură, că faptulă acesta îlă 
pdte dovedi ou documente.

-o —
2000 de omeni ornorîțl. Din Londra 

se telegrafiază, că fortulă Takao de pe in
sula Formosa, a fostă aruncată în aeră, 
prin esplosiunea unei fabrici de iarbă de 
pușcă. Nenorocirea a avută jertfe colosale: 
2C00 de omeni au fostă omorîțl.

—o —
Corone eterne. Din inoidentulă morții 

D-lui Constantină Fluștureanu, comersantă 
în Brașovă, nl-a trimisă D-na Anastasia 
Badovicl, sora sa, în loculă unei cununi pe- 
ritore pe sicriulă fratelui său, 10 fl. dreptă 
cunună neperitdrea, asemenea ni-a predată 
D-lă Nicolau Fluștureanu, comersantă de 
aici, 10 fl. dreptă coronă neperitore pe si
criulă fratelui său, spre a se adauge la fun- 
dațiunea iubițiloră răposați în folosulășco- 
lariloră români săraci. Achitămă primirea 
sumeloră de mai susă în acestă modă pres
crisă de statutele fundațiunii, ărătândă, că 
acești bani s’au adausă la fundațiune. Bra
șovă 9 (21) Februarie 1895. Comiietulu pa- 
rochialu română gr. or. din Cetatea Brașo
vului.

-o —
La darea de sâmă și mulțumită pu

blică, apărută în Nr. 25 ală „Gaz. Trans.“, 
din erore au fostă lăsațl afa.’ă dintre contri- 
buențl: D-lă Virgilă Onițiu directoră, D-na 
N. Stănescu, cu câte 2 fl., D-lă B. Baiu- 
lescu, d. Const. Popă și d-na Dariu cu câte 
1 fl., D-na Radulescu cu 50 cr„ D-na Amalia 
Ohifă și d-na Rațiu văd. Bumberli cu câte 
30 cr. Esprimămă în numele societății de 
lectură și acestoră P. T. Domni și Domne 
pe acestă oale cea mai profundă mul- 
țămită a nâstră. — Brașovă, 8 Febr. v. 
Președintele : I. Baptistă Boiu, profesoră ; 
Secretară : Mariu Sturza cl. VIII gimn.; 
Cassară: Adriană Cristea, cl. III com.

„Monitorulii oficială“ publică ună 
decretu regalii cu data de 3 Febr. 
1895 prin care se aprobă următorului

Regulamentu
pentru Administrarea „Fundațiunei Uni

versitare Carol 1“.
Scopulu si organisarea.

Art. 1. „Fundațiunea Universitară 
Carolă Iu, înființată în amintirea serbărei 
de 25 de aDl de domnie, prin scrisârea M. 
S. Regelui de la 3 Maiu 1891, cătră pre
ședintele consiliului de miniștri, și recunos
cută ca personă juridică prin legea de la 
9 Iulie 1891, are de scopă :

a) înființarea și întreținerea unei bi
blioteci cu sălile ei de lectură, de care să 
se folosâscă studenții dela tote facultățile 
universitare din țâră;

b) Ajutorarea ștudențiloră, cari, sub 
oonducerea unui profesoră universitară, în
treprindă lucrări speciale, precum și tipă
rirea teseloră de licență sâu doetorată, re
comandate de facultățile respective;

c) Acordarea de subvențiunl la stu
denții merituoși lipsiți de mijlâce.

Art. 2. Sediulă fundațiunei este în 
BucurescI, în casele dăruite și îndestrate 
de M. S. Regele, unde se află și bi
blioteca.

Art. 3. Administrarea fundațiunei este 
încredințată unui directoră, numită pe trei 
ani, prin decretă regală, după propunerea 
ministrului instrucțiunei publice, și asistată 
de ună comitetu de 3 membri, com
pusă din:

Rectorulă Universităței din Buou- 
resci;

Rectorulă Universităței din Iași;
O personă desemnată de Augustulă 

fundatoră.
însărcinarea membriloră comitetului 

este onorifică.
Comitetulă pote delibera cu doi mem

bri. Elă va fi presidată de celă mai în 
verstă.

In partea a doua a art. 3 și în art. 
4 și 5 se stabilescă drepturile și îndatori
rile directorului, precum și a comitetului, 
care are în genere datoria de a veghia, ca 
fundațiunea să îndeplinâscă scopurile ară
tate în scrisorea M. S. Regelui. — Art. 6 
dispune, că ministrulă instrucțiunei publice, 
cu avisulă comitetului, va primi legatele 
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și donațiunile, ce s’ar face fundațiunei. Art. 
7 cjice, că închiriarea averei nemișcătdre a 
fundațiunei se va face de comitetti.

Biblioteca.
Articulii 8, 9, 10 dispună, că în ce 

timpii biblioteca are să fiă deschisă; că 
biblioteoarulă va trebui să aibă grad ulii de 
licențiată seu doctorii; că va fi asistată 
de oelă puțină doi custodl, cari se voră numi 
de preferință dintre studenții vre-unei fa
cultăți din țâră. Apoi se fixeză îndatorii’ile 
bibliotecarului, căruia i-se cere între altele 
să presinte, la 23 Aprilie, ună raportă 
anuală asupra stării și progresului biblio
tecii; Art. 11 spune, că bibliotecarulă va 
locui în edificiulă bibliotecei.

Ajutore și subverițiunl.
Art. 12. Pentru ajutorarea studenților^, 

așa cum e prevăfută la art. 1. lit. b. oo- 
mitetulă va fixa pe fiă-care ană o sumă, 
din care jumătate va fi destinată Univer- 
sităței din BucurescI și jumătate Univer
sității Iași, încunosciințândă de acâsta, 
pănă la 15 Februarie, pe rectorii celoră 
două Universități, cu invitare ca, după de- 
cisiunea consiliului specială ală Universi- 
tăței și în limitele sumei arătate disponi
bile, să facă comitetului, pănă la 20 Mar
tie, propuneri asupra întrebuințărei ei.

Art. 13. Pentru subvenționarea stu- 
dențiloră, așa cum e prevStjută la art. 1, 
lit. c, comitetulă va fixa pe fiă-care ană o 
sumă și va păcji aceeași regulă ca la art. 
12 de mai susă.

Art. 14. Intru amintirea înființărei 
„Fundațiunei Universitare Carolă I", comi
tetulă va ține, în preziua serbărei națio
nale de la 10 Maiu ală fiă-cărui ană, în 
sala cea mare a bibliotecei, sub președința 
ministrului culteloră și ală instrucțiunei pu
blice, o ședință solemnă, în care se va ceti 
raportulă anuală prevăfută la art. 5, și se 
voră distribui ajutorele prevăzute la art. 
12 și 13. Raportulă anuală se va înainta 
M. S. Regelui.

Budgetulu
Art. 15, 16 și 17 tratăză despre bud- 

getă, care va fi supusă aprobării M. S. 
Regelui. Anulă budgetară ală „Fundațiu
nei" începe la 1 Aprile.

Antîsemitismulii în Francia.
Este ună semnă forte caracteristică 

ală timpului, că antisemitismulă, care apă
ruse de prima dată în anii 80 în Franoia, 
acuma din di în di câștigă totă mai multă 
terenă în acea țeră, unde mai multă ca 
ori unda, domnesce libertatea oonsciinței. 
Unu forte periculosă poporă trebue sS fiă 
fiii lui Moise, dâcă chiar și Francia, unde 
Jidanii îșl au centrulă alianței lorii Israelite, 
ce se resfiră oa o rețea peste totă rotogo- 
lulă pământului, se vede silită a păși mai 
ou energiă contra lipitoriloră, oari fără con
siderare sugă sângele orl-cărui poporă.

Celu dintâiu organă, care a aruncată 
în mulțime, ca o schîntea, cuvintele de „se- 
mite*  și „antisemite*  a fostă diarulă „Fi
garo*,  și acesta chiar atunci, când între 
colaboratorii săi avea bărbați, despre cari 
se presupunea, că suntu de origină semi
tică, ea Albert Wolff, Albert Millaud, Mor- 
tier, Adrien Marx, Jacques Saint-Cere etc.

*) Iu acestu sensil Dallot, Dupont, Michel 
Chevalier, Wolowski, Biot.

După „Figaro" luâ în mâna sa ces- 
tiunea antisemitismului A. Drttmoni, care 
cu opurile sale „La France juive*,  și „La 
fin d’un Monde*  lăți antisemitismulă în 
mari cercuri. Drumont fu și acela, care 
înainte ou patru ani înființa ft arulQ anti
semită „Libre Parole*,  după care îndată 
urmară (fiarele „Intrasingeant*  „Autoritee*,  
„Patrie*,  „Cocarde11, și „Presse'1, cu pro
grame și mai antisemite, decâtă „Libre 
Parole".

E remarcabilă, mai departe, că în 
cuartirulă latină s’a formată o „Reuniune de 
universitari an tisemițl11.

In fine, ce e mai însămnată, vicontele 
d’Hugues a fostă și este celă dintâiu depu
tată alesă într’ună cercă electorală din Su- 
dulă Franciei pe basa unui programă curată 
antisemită.

D’Hugues însă are astădl .și soți, din
tre cari unulă, cu numele Denis, interpelă 
«filele trecute pe ministrulă-președinte Ri
bot, că ce are de gândă acesta sâ între
prindă în contra „copleșirei funcționariloră 
de stată jidani", er socialistulă Rowawetfur- 

gitâ cestiunea acesta numind’o: o cestiune 
de rassă. Dintre deputațl 208 fură gata 
numai decâtă a discuta asupra interpelărei 
lui Denis, 268 însă esoperară, sS se amjine 
discuția pănă peste o lună. Astfelă der tre- 
oendă acestă timpă, cestiunea Jidaniloră 
totuși va veni la ordinea (filei în oamera 
francesă, și nu se păte prevede cum se va 
resolva.

Corespondența „Gaz. Trans11.
Șardi’i, 20 Faură 1894.

Onorată Redaețiune! In 14 a lunei 
Faură anulă curentă s’a serbată în sc61a 
română gr. cat. din Șardă o petrecere îm
preunată cu dansă a eleviloră scolei din 
acelă locă, a cărei venită a fostă destinată 
pentru înavuțirea bibliotecei școlare, fun
dată cu 2 ani înainte prin inițiativa d lui 
parochă G. Radeșii și a d-lui Traiană H. 
Popii, publicistă în Brașovă.

Sucoesulă frumosă atâtă morală câtă 
și materială, animația, de care au fostă 
cuprinși toți ospeții de față, mică cu mare, 
îmi dau îndemnulă de a scrie câteva șire.

înainte de a mă lăsa în detaiurl, îmi 
țină de datorință a aduoe prima mulțu
mită, ce o datorescă locuitorii acestei comune 
onoratului păstoră sufletescă Gedeonit Ra- 
deșă, care și de astă-dată a lucrată și a 
contribuită forte multă pentru reușita bună 
a acestei petreceri, precum și învățătorului 
Ioană Dumitreanu, care s’a îngrijită pen
tru ună programă frumosă și variată. Dia
logurile predate de elevii scolei au fostă 
de ună cuprinsă forte acomodată pentru 
poporă, câtă să 'pote de morale și instruc^ 
tive.

Avendă în vedere scopulă filantropică 
ală acestei petreceri, n’au întârdiată a-și da 
concursulă binevoitoră și stimatele domni- 
șore: Livia Stanciu, Cornelia P. Bota, Vic
toria M. Roșea, Felicia Radu și Letiția Ra- 
deșă, contribuindă astfelă multă la bogăția, 
variația programei. Terțetele și cuartetele 
cântate de densele, sub conducerea d-lui V. 
Popă juristă din Clușiu, au storsă aplause 
nesfîrșite din partea publicului de față. 
„Oda martiriloră" ,duetă esecutată totă de 
densele, a urcată animația la culme. S’a 
dinstinsă cu astă ocasiă și d-lă V. Popă 
juristă din Clușiu, care prin solo de violi- 
nă „Brr oiță" și „Coibanulă" a delectată 
forte bine publiculu de față.

Programa s’a încheiată cu monologulă 
lui Aleosandri „Herșcu Boccegiu", predată 
totă de d-lă Vict. Popă. Predarea bucății 
a satisfăcută pe deplină.

Dansulă s’a începută cu „Călușarulă" 
și „Bătuta" jucate de cătră școlari. Mișcă
rile frumose ale tineriloră RomânașI, taetulă 
corectă vestmentulă națională însuflețitoră, 
au dată o privelisce forte deleotătore. S’a 
dansată apoi cu inimă pănă în efori, când 
publiculă s’a depărtată pe la locuințe, du- 
cendă în inimă suvenirea plăcută, ce li-s’a 
imprimată în mijloculu acestei petreceri. 
Peste totă succesulă atâtă morală, câtă și 
materială a fostă forte îmbucurătoră.

Pentru oferte marinimose se aduce 
mulțumită sinceră pe astă cale d-loră: 
George Lascu 5 fl., Czovek Robert not. 
cer. 1 fi., Ilie Dumitreană not. cerc. 1 fi., 
Radu Ioană 60 cr., Nio. Boțană 60 cr., 
Petru Roșea 60 cr , D na Elis. Radu 60 cr. 
N. Serbu 60 cr., Hersch Willhelm in
gineră 60 cr., Alexa Truța 50 cr., Ioană 
Botha 50 cr. Zinger Adolf 60 or., Iosifu 
Ciobota 20 or., D. Weis 10 cr., W. Bre- 
dean 10 cr., Ioană Medrea 10 cr., d-șora 
Weres Iulia 10 cr., Ioană Cișmașu 20 cr., 
N. Popă Bota 20 cr.

Din reușita întrâgă a petrecerei se pote con
vinge orl-cine, câtă de tare s’a lățit în inima 
poporului aplecarea de a înființa biblioteci 
școlare și poporale, de a-le susținâ și în- 
bogăți, și din ele să potă scote nutremen- 
tulă spirituală de lipsă, precum și povețele, 
căile adevărate, pe cari să pornâscă întru 
progresarea în cele materiale. Cu ună 
cuvântă, vedemă voința de a validita axi
oma: „Ai oarte, ai parte."

Unft asistentă.

Legea mineloru.
Raportulă d-lui Gr. G. Tocilescu.

f Urinara.)

Dâr decă minele nu suntă nisce de
pendințe ale suprafeței, potă fi ele socotite 
oa proprietăți ale statului, ca proprietăți 
domeniale? Fiind-că minele, ni-se (fice, 
nu suntă nici ale proprietarului suprafeței 
nici ale descoperitorului, de ce n’ar fi ale 
statului, ea nisce bunuri vacante și fără 
stăpâni? Statulă, care e representantulă na- 
țiunei, cari îngrijesce de interesele socie
tății, de ce n’ar îngriji și de esploatarea 
mineloră, care suntă o proprietate publică? 
Acestă sistemă nu este decâtă substituirea 
dreptului regaliană, care pretindea, că totă 
ce se găsesce în cuprinsulă statului, de 
orl-ce natură ar fi, aparține Suveranului. 
Economiștii au înlocuită pe Rege cu stată 
său cu poporă, dâr prin acâsta n’au justifi
cată mai multă legitimitatea dreptului asu
pra mineloră.

„Minele n’au destinațiune publică", ne 
spună adversarii sistemului; ele nu suntă 
afectate la usagiulă comună ală tuturora 
cetățeniloră. Ascunse în fundulă pământului, 
ele nu suntă acolo descoperite, decâtă pe 
prețulă unoră cercetări îndelungă răbdă- 
tore, și nu capătă valdre decâtă printr’o 
muncă îndărătnică. Produsele loră nu ser
vă decâtă Ia câte-va industrii; și decă ele 
suntă folositore masei națiunei, suntă cu 
același titlu ca tote celelalte producțiunl 
naturale, cu același titlu ca și producțiu- 
nile pământului. Pămentulă, ou tdte acestea 
nu e o proprietate națională! Ce mare 
dreptate avea Mirabeau să dică: „E o ne- 
buniă de a socoti minele, ca o posesiune 
domenială".

D. Ed. Dalloz invocă și prinoipiile 
economice contra esploatărei mineloră de 
cătră stată, căci „desființâză inițiativa indi
viduală ; distruge pornirea spre cercetările 
de mine, ce statulă trebue să înourageze; 
institue ună monopolă, adecă o unâltă de 
fiscalitate; vatămă desvoltarea manufactu- 
reloră, uroândă la o taxă ridicată prețulă 
materiiloră prime; întreține spiritulă de 
rutină, ce numai libera concurență pote 
să-lă distrugă; în fine, compromite autori
tatea morală a guvernului, făcendă pe o 
numărdsă clasă, oe elă întrebuințeză ca în- 
treprindătoră ca, în timpuri grele, să arunce 
asupră-i îutrâga răspundere a nemulțumi- 
riloră și suferințeloră năsoute din pertur- 
bațiunl comerciale".

Atunci, dă că minele nu aparțină nici 
proprietarului solului, nici domeniului pu
blică, urmăză în chipă logică, că ele nu 
aparțină nimănui, cum nici au aparținută 
cuiva veri-o dată : nimeni nu și le-a apro
priată prin muncă individuală, nimeni nu 
le-a scosă încă din întunericulă unde zacă 
de mii de ani; nimeni nu p6te să rostescă 
în fața loră formula revendicațiunei: „Aio 
banc rem esse meam*.  (Declară, că acestu lu
cru este alu meu).

Minele, prin urmare, suntă res nullius, 
„lucru nimănui". Acesta însă pănă când? 
Pănă în diua când statulă, representândă 
interesele cele mari ale societăței, acordă 
ooncesiunea aceluia, pe care-’lă crede mai 
destoinică ca s'o esploateze. Numai din 
momentulu acesta mina devine proprietate, 
și anume o proprietate cu totulă deosebită 
de a suprafeței, o proprietate subterană su
pusă cătră stată la o revedență anuală, în 
schimbulă serviciului de supraveghiare eser- 
citată de densulă asupra mineloră ; supusă 
cătră proprietarulă suprafeței la o despă
gubire anuală pentru deprecierea fondului 
prin crearea acelei proprietăți subterane; 
supus?. în fine, la o despăgubire cătră des- 
coperitorulă minei *)

Ună alu patrulea sistemă nu diferă 
de celă precedentă, decâtă prin aceea, că 
recunosce ca adevărată proprietară ală mi
nei pe descoperitorulă fericită, care a ex- 
plorat’o și care o ocupă; acesta a ajunsă 
prin muncă și inteligență, ca să pună pe- 
cetia proprietăței private pe acelă res nul
lius ; mina din aoelă momentă îi aparține 
prin dreptulă de invențiuue. Acestă părere

a fostă susținută încă din 1790 de cătră 
ministrulă francesă Turgot, oăruia, între 
altele, ’i s’a obiectată, oăinventatorulă unei 
mine, ocupândă timporară o parte din su
prafață, oa să pătă pătrunde în subsolă că- 
șunăză proprietarului prejudiții; mai de
parte, că ună ală doilea inventatoră ală 
aceleeașl mine ar esploata partea descope
rită de densulă, pănă oe s’ar întâlni cu pri- 
mulă inventatoră; ar mai veni totă astfelă 
și ună ală treilea și ală patrulea; de aci 
procese interminabile, ceea ce a făcută pe 
Mirabeau să cjică, despre sistemulă lui Tur
got, că este o mină de procese.

Sciri telegrafice.
Arco, 22 Februarie. Eri la 4 6re 

după amâcji membri casei domni- 
tbre, adencu mișcațl, și-au luatu adio 
dela cadavrului lui Albrecht, după-ce 
cuaciugulu fu închiau hermetic. In 
decursulu (filei o mare mulțime de 
dmeni peregrină la cosciugfi.

Budapesta, 22 Februarie. In con- 
ferența clubului partidei naționale, 
Apponyi declară, că pertractările în 
cestiunea fusiunei n’au avutu nici 
unu resultatu, deorece ministrulu- 
președinte (fise, că nu pote ascepta 
acea parte din programulu partidu
lui naționalii, care stă în legătură 
cu cestiunile militare, și că nu pote 
face nici unu pasă de apropiere în 
acestă direcțiune. Asta ar fi adevâ- 
rulă, tbte celelalte lucruri colportate 
de «fiare suntu fictive.

Budapesta, 22 Februarie. Presi- 
dentulu Ligei culturale române trimise 
lui „Pester Lloyd“ o scrisore, în care 
desminte faima lățită prin (fiarele un
guresc!, că elu ar avâ de gândă se 
căletorescă în proximulă timpii in
cognito prin Ardelu, și că ar yoi se- 
între în legătură cu conducătorii 
mișcărei naționale a Româniloru de’ 
aci. Tot-odată d-lu. Urechiă declară, 
că Liga culturală română din prin
cipiu se abține dela orl-și-ce amestecă 
în cestiunile politice ale Româniloru 
din Ungaria.

Alba regală, 22 Februarie. In pa- 
latulu din Budapesta a conțiloru Kă- 
rolyi s’a întâmplată unu furtu mare. 
Făptuitorulu a fostă prinsă aci în 
persdna unui anumită Irikovici, elevă 
în academia de comerciu.

LiteraioS.
A apărută Nr. 3 din anulă ală doilea 

ală revistei ilustrate pentru familie „Vatra" 
ou următorulă sumară: Gogu și Gogușoră, 
de Ionă Slavici; Inimei mele, (poesie) de 
Ionă Moța; Hipnotismulă, de Sc. A. Stăn- 
cesou; Banca solitară (poesie), de George 
Murnu; Prăvălia pisicei, de După Balzacă • 
Doina, poesie, de G. Coșbucă; Pesoarii 
(schițe din viața loră), de St. Basarabeanu; 
Ovreiulă oare n’a vădută nimicu (din po
vestirile lui Hauff), de Em. Florescu; Felă 
de felă %*.  Ilustrațiile : Intorcerea ; Vulpea 
în cursă; Ispita sfântului Ieronimă; Ata- 
culă fatală; Fata din străinătate , Amoră; 
Mode.

In tipo-litografia națională Raliană I. 
Ignată Samitca din Craiova a apărută: 
Carte de cetire pentru scolele comerciale 
și profesionale, de Romulus lonașcu, profe- 
soră la scâla comercială din Iași. Ediția I. 
formată mare de 257 pag. Prețulă lei 3.25. 
Lipsa totală a unei oărțl de cetire pentru 
scolele oomerciale, lucrată conformă noului 
programă ală ministeriului română de agri
cultură, industriă, comerciu și domenii, l’a 
îndemnată pe autorulă să publice acestă 
manuală, care conține 119 bucăți de ce
tire bine alese și forte potrivite scopului. 
Scola comercială prepară pe omulă de afa
ceri, pe când liceulă prepară pe omulă de 
litere și de sciințe. De acâstă deosebire a 
ținută fdrte bine sâmă autorulă în ale 
gerea pieseloră de cetire, cari suntă luat,- 
mai multă din sfera comeroiului și in
dustriei.

Proprietari: Df Aurei i^uresianM*
Redactori responsabilii: Eregams
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Cursulu pieței Brașovâ.
Din 22 Februarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.74 Vend. 9.77
Argint român. Cump. 9.70 Vend. —.—
Napoleon-d’orI Cump. 9.77 Vend. —.—
SlalbenI Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.— Vend. —.—
Hârci germane Cump. 60.20 Vend.

Renta ung. de aură 4% . , . 124.20
Renta de corbne ung. 4% . . 99.45
Impr. oăil. fer. ung. în aurii ^l^/Q . 128 50

Scris, fonc. Albina 5°/o 100.75 Vend. 101.75
Lire turnesol Cump. 11.15 Vend. —.—

©jbfsssB Ba bsdirsa dm fcfîena.
Din 21 Februarie 1895.

I npr. căii. fer. ung. în argint 4^1^% 
Oblig, o&il. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurala ungare .... 
Bonuri rurale croate-slavone. . 
imprum. ung. ou premii . . .
L /suri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. , . .
Renta de argint austr. . . .

104.-
125.10
98.50
98.25

162.25
153.50
102.-
102.05

Renta de nur austr..............................125.55
Losuri din 1860 .......................... 159.30
Aeții de-ale Bănoei ung. de oredit. . 1091.—
Aeții de-ale Băncei austro-ungară . 496 75
Aeții de-le Bănoei austr. de oredit. 410.90
Napoleondori......................... . 9.82
Hărol imp. ger...............................  60.4772
London (lire sterlinge)........................123.95

„H A Ț I E G A H A“ 

Asocîațkme de aiiticipațiune și creditai „Hațegii“.

încheierea conturiioru pe a!u Vil-Iea ano de gestiune 1894.
CONVOCARE.

Membrii associațiunei de anticipațiune și credit „HAȚIEGANA“ 
suntă invitați a se înfățișa la

a Vll-a Adunare generală ordinară
ce se va țind la 23 Martie 1895 st. n. la 10 dre înainte de amec|i, în lo
calitatea institutului în Hațegă.

O M I El €1 T ELE:
1. Deschiderea adunărei generale prin președintele.
2. Alegerea unui secretarii ad boc și doi scrutinatori.
3. Raportulu direcțiunei și a comisiunei de supraveghiare pe anulă 

de gestiune 1894, cum și propunerile acestora și decidere asupra lorii.
4. Alegerea membriloru în comisiunea de supraveghiare pe ună 

periodii de 3 ani până la adunarea generală din 1898.
5. Propunerea direcțiunei pentru străformarea associațiunei de an

ticipațiune și credită „Hațiegana“ în societate pe aeții cu firma „Ha- 
țiegana“ instituții de creditu și de economii societate pe aeții, — și 
deliberare asupra aceleia, și pertractarea statuteloră. /'

6. Desemnarea foilorii pentru publicarea afaceriloru. associațiunei.
7. Eventuale propuneri, § 72 din statute.
8. Disposițium pentru verificarea protocolului.
Decă la adunare n’ar participa membrii în numeră recerutu de sta

tute, se va țină altă adunare la 31 Martie 1895 st. n. 10 dre a. m. 
în localitatea institutului, când fără privire la numerulu membriloru 
presenți se voră lua concluse,

Din ședința consiliului administrativă ală associațiunei de antici
pațiune și creditu „Hațiegana“ în Hațegu, la 22 Februarie 1895 st. n.

ÎS ©site seu Itliliâly, lulius Popovits,
directorii. membru consiliului administrativii.

Contulu Bilanțului pro 1894. | Wlerleg szâmla 1894. evre.

Hațeg ti, în 31 Decemvre 1894.

ACTIVE V A G Y O N fi. cr. PASSIVE T E H E R. fi. cr.

1 61 Cassa în numeraru . Penztâri keszlet .... 2019 67 1 30 Părți fundamentale 401 plăt. Torzsbetetek 401 befizetve 20050
. 2 62 Credite cambiale .... Vâlto kdlcson 66.559.— 2 60 Depuneri și interese capi- Betdtek es tdkdsitett ka-

„ „ cu acoperire „ „ jelzâlog talisate......................... mat.............................. 58915 96

3 47
hipoțecară.................... biztositâssal 29.790.— 96349 — 3 32 Fondulă de reservă . Tartalek alop .... 6603 63

Mobiliară......................... Buțorzaț .... 153.90 4 64 Interesele părțiloră funda- Torzsbetdtek utân fel
după amortisare

■ de 10% ...... ., 10% torleszt. 15.40 138 50 mentale neridicate. 
Interesele părțiloră funda-

nem vett kamat 167.14
Torzsbet. ut. fel nem

4 45 Spese procesuale anticipate Elolegezett perkoltseg . . 355 89 mentale pro 1894 . . . vett kam. 1894-re 960.27 1127 41
5 44 „ de protestă Ovatolâsi koltseg. 80 — 5 39 Contribuțiune după interes. A betetek kamat az 1894 175 56
6 51 Diversă contă debitoră . Kuldnbozd adds szâmla . - 57 90

6 48
depunerilor sem. II. 1894 II. felevre add 1054 96

Interese transitore anticip. Elolegezett âtmeneti kamat
7 54 Dividende neridicate Fel nem vett osztalek. . 96 —
8 58 Reescomptă.................... Visszlcszâmitolâs . . 8157 27
9 57 Binefaceri neridicate Fel nem vett javadalmak 21 —

10 53 Profită curată .... Tiszta nyeressdg . . . 2799 17
99000 96 99000 96

Bontescu Mihaly m. p. Ioane Baciu m. p. loanu Munteanti m. p.,
comptabilu.

Subscrisa comisiune de supraveghiare am esaminatu contulu bilanțului și confrontându-lă cu registrele principale și ausiliare l’am găsită 
în consonanță cu aceleași și esactă.

Hațeg ti, în 21 Februarie 1895.
Ioane Cornea m. p. Paulu Olteanu m. p. George Balașă m. p.

Contulu ProMuiui și Perderiloru IH^eresseg es Vesztesseg szâmla

Hațegu, în 31

E Ș I T E K I A D Ă S fi. !cr. VENITE B E V E T E L fi. cr.

1 64 Interesele părțiloră funda- 1 38 Spese de fundare .... Allapito koltseg .... 121
mentale......................... Torzsbetetek kamat 960 27 2 63 Interese de escomptă . Leszâmitolâsi kamat . . 9498 45

2 39 Contribuțiune.................... Add.................... 660.13
.. a betetek ka-

3 66 Provisiune și competință de 
scriau Provisio es irâsdij . . . 1871 90

„ după interes, depun. mat utân 1894 4 67 Accidența......................... Melldk jovedelmek . 248 _pe sem. ir. 1004: . II. felev . . . 175.56 835 69
3 41 Timbre............................. Belyeg.............................. 14 19
4 43 Porto.................................. Postaber......................... 53 42
5 49 Chiria................................... Hâzber............................. 120 —
6 56 Maree de presență . . . Jelenldti jegyek .... 352 50
7 59 Interese de reescomptă. Visszleszâmitolâsi kamat . 635 48
8 66 Salare............................. .... Fizetesek......................... 2100 — *
9 68 Spese................................... Koltsâg.............................. 246 74

10 69 Interese la depuneri . . . Betetek kamat .... 3607 30
11 47 Amortisare din mobiliară . Butorzati torlesztes . . 15 40
12 53 Profită curată.................... Tiszta nyeresseg .... 2799 17

11740 16 11740 16

Decemvre 1894.
Bontescu Mihaly m. p., 

directorii.
Subscrisa comisiune de supraveghiare am < 

siliare l’am găsitu în consonanță cu aceleași și esactu.
Ioane Cornea m. p.

loanu Munteanu m. p., 
comptabilii.

Ioane Baciu m. p.,
cassartL

esaminatu contul fi profitului și perderiloru și confrontându-lu cu registrele principale și au-

Paulu Olteanu m. p. George Balașii m. p.
Tipografia A, Mureșianu, Brașov.


