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Nemiloșii mHoși.
Brașovu, 11 Februarie v. 1895.

O scire ciudată amu primită 
er! dela Clușiu, ei' astăfi! alta și mai 
ciudată diu Munții apuseni.

La Clușiu, mai multoru tineri 
universitari români, cari primiau sti
pendii din fundațium naționale ro
mânesc!, ministrulu unguresc!! ală 
instrucțiunei publice, Iuliu Wlassics, 
li-a oprită stipendiile din causă, că 
cu ocasiunea procesului pentru Me- 
morandu, acești tineri ar fi subscrisă 
nisce hărții, prin cari erau îndem
nați Românii să ia parte în numeru 
câtă mai mare la acelu procesă.

Stipendiile acestea înse nu suntu 
întemeiate de Wlassics, nici de statu, 
aici de guvernă, ci au fostă înte
meiate de Români mari, cari și-au 
;rasă bucătura dela gură, au cruțată 
>i au muncită, pentru ca din rodulă 
nuncei loră cinstite și cu multe su- 
lori împreunate, se lase moștenire 
îeamului românescă nisce fundațiuni, 
lin cari se se crescă și ajutoreze la 
icolă fiii vrednici ai poporului nos- 
,1’U.

Cum vine der ministrulu Wlassics 
e se facă poruncitoră peste aceste 
undațiun! ? Cu ce dreptă vine elu 
e subtragă stipendiile din funda- 
iunile românescl dela nisce tineri, 
, cărora vrednicia nu guvernulă, nu 
Vlassics are s’o judece, ci numai și 
turnai Consistorulă dela Blașiu, în 
. căruia grijă și chivernisire au fostă 
îsate aceste stipendii de întemeiă- 
orii loră?

Sperămă firmă, că Consistorulă 
îetropolitană din Blașiu, ală căruia 
reptă de liberă chivernisire Ta cal
ată prin acâsta ministrulu ungu- 
sscă Wlassics, va sci se respingă 
upa cuviință pasulă acesta cute- 
ată, volnică și ilegală ală seu. Sti- 
endiile românescl suntă a se da 

aceloră tineri, cari se portă după 
dorința Consistorului și a poporului 
română, 6r nu celoră ce se portă 
pe placulă ministrului ungurescă.

Atâta cu privire la d-lă Wlassics.
Multă mai viclânu, decâtă Wlas

sics, pare afi înse soțulă seu Lukâcs, 
ministrulă de finanțe. Acesta îșl a- 
runcă acuma mrejele sale asupra preo- 
țiloră români gr. cat. din Munții 
apuseni, din cari ar voi se facă totă 
ațâți pionerl ai maghiarisărei și cor- 
teșl ai sei pentru alegerile dietale.

Se scie, că în Munții apuseni, 
unde ministrulă Lukâts își are cer- 
culă electorală, se află mai multe 
parochii române greco-catolice, cari 
stau sub patronată regescă. In schimb 
pentru acestă patronată, amintitele 
parochii primescă dela erară câte- 
ună ajutoră anuală, din care se sa- 
lariseză preoții. Debrece înse pentru 
preoții maghiari romano-catolicl gu
vernulă a mărită salarele la maxi 
mulă de 700 fl., preoții români din 
tractulă Zlatnei, la îndemnulă pro
topopului loră Iuliu Montani, au ce
rută se li se mărâscă și ale loră sa- 
lare asemenea preoțiloră romano-ca
tolicl.

Ministrulă Lukâcs la acesta nu 
s’a învoită, der în cele din urmă s’a 
„milostivită" totuși să dea și pbntru 
„olâh popak" dela Zlatna câte-ună 
ajutoră, der acestă ajutoră se nu fîă 
legată de parochii, ci mimai de per
sane. Va se 4i°â ună preotă, fiă elă 
într’o parochiă câtă de slabă și aibă 
o purtare câtă de bună și vrednică, 
decă înse ochii lui nu i placă minis
trului, nu capătă nimică; pe cându 
din contră, cei ce voră sci câștiga 
inima ministrului, voră primi ajutore 
chiar și decă n’ar ave așa mare tre
buință de ele. In înțelesulă acesta 
ministrulă a și numită sumele, ce 
vre se le dea, statorindă tot-odată 
și personele, între cari ar fi să se 
împarțe aceste sume. Cela mai dragă 

între toți îi este ministrului preotulă 
din Roșia, care deși are o parochiă 
dintre cele mai bogate, ar fi se ca
pete 3.15 fl.; pentru toți ceialalțl 
suntă"fixate sume mai mici,'' pentru 
unii chiar numai 50—60 fl. După 
cum ne scrie ună corespondentă ală 
nostru, sumele cele mai mari le-a 
destinată ministrulă pentru aceia 
dintre preoți, cari la banchetele mi
nisteriale și secretariale, date în 
Zlatna și Roșia, au sciută să se porte 
mai slugarnică, făcendă nisce mutre 
patriotice și borborosindă și nisce 
toaste în limba lui Arpad.

Cu ună cuventu, aici încă avemă 
de a face cu o venătbre de suflete. 
Cu bani luațl din visteria statului 
ministrulă vre se iacă din preoții 
români din tractulă Zlatnei nisce 
argați ai sei, cari se joce după cum 
elu le va cânta. Pe calea acesta 
crede d-lă ministru Lukâcs, că de-o 
parte la alegerile viitore îșl va pută 
asigura isbenda în cerculă electo 
rală ală Zlatnei, făcendă din preoții 
români totă ațâți corteși ai săi, âr 
de altă parte îșl va face și bre-cari 
merite „patriotice" prin subjugarea 
acestoră preoți.

Acâsta este venătbrea de su
flete, pe care ministrulă Lukâcs vre 
s’o pună la cale în Munții apuseni. 
De-ocamdată e vorba numai de preoții 
din tractulă Zlatnei, der sub patro- 
nagiu regescă se află în Munții apu
seni și. alte multe parochii române 
gr. cat., cu cari de sigură ministrulu 
va voi se facă mai târejiu același 
lucru.

Preoții români din Munții apu
seni voră sci înse, că aici e vorba 
de-o iniserabilă cursă, de care au se se 
ferescă. Ar fi o pecătoșiă și o dejosire 
mare pentru preoțimea română din 
tractulă Zlatnei, ca ea să primescă 
în asemeni umilitore condițiuni mila 
aruncată de ministrulă ungurescă.

Româniloră nu le trebuesce milă 

ministerială, ci le trebuescă drepturi
Acesta se și-o însemne bine 

preoții români din tractulă Zlatnei.
Se-șl însemne bine acești preoți, 

că ceea ce voră câștiga prin umi
lire și din mila stăpânitoriloră nu 
le va aduce folosă și onbre nici loră, 
nici bisericei. Cei ce din milă voiescă 
să trăăscă cu mila voră peri.

Mortea archiducelui Albrecht.
In 18 Februarie n. a răposată 

în Arco (Tirolu) în castelulu seu, înăl
țimea Sa archiducele Adyreclit, uni- 
chiulă Majestății Sale monarchului 
Franciscă Iosifă, după o viață plină 
de merite de 78 ani.

Cu înărtea archiducelui Albrecht 
s’a stinsă unulă dintre membri cei 
mai de frunte și mai meritați ai 
casei domnitore de Habsburg, s’a 
stinsă, cum se cjice, celă dintâiu sol
dată ală Majestății Sale și ună mare 
binefăcătorii ală armatei împără
tesei.

Archiducele Albrecht era fbrte 
stimată și iubită mai alesă de acele 
regimente, pe cari le-a condusă în
suși pe câmpulă de bătaiă în Italia 
la 1866 și cu cari a raportată glo- 
riosa învingere dela Custozza. Intre 
regimentele acestea erau partea cea 
mai mare românesc!, cari s’au lup
tată cu vitejiă, vărsându-șl sângele 
românescă pentru dinastiă și monar- 
chiă.

*
Din incidentulă morții archiducelui 

Albrecht, tote capetele încoronate și di
nastiile din Furopa, au. trimisă espresiunl 
de condolență monarchului nostru.

înmormântare archiducelui se va face 
Marți în Viena, unde Miercurea trecură sera 
i-a fostă transportată cadavrulă din Arco. 
Imormentarea, cum spună foile, va fi splen
didă.

*

IOILETONULU „GAZ. TEAKS."

Elesplata iubirei fiiescl.
In ferâstra unei căsuțe serăcăciose 

ntr’ună suburbiu ală Vienei, într’o di din 
imăvera anului 1785 ședea o copilită 
ăgălașă cam de 19 ani. Lipsa și miseria 
inuiau fără milă inima-i nobilă, eră ca- 
i-i obosită de atâtea cugete negre și-lă 
zfmă de mâna-i odată albă, ca laptele, și 
jle ca mătasa, acuma însă pălită de sore 
aspră de multe lucruri obosi tore.

Luptândă cu gloriă deplină, tatălă 
u, căpitanulă Bergen, în urma raneloră 
imite, a fostă pusă în disponibilitate 

plata de jumătate. Acăstă. stare de re- 
,usă a ținută 3 ani, fără ca să-’i fiă mai 
ne, spre a pute servi, din care causă l’au 
»rsu din șirulă oficeriloră armatei, cas- 
udu-’i și plata avută; l’au mângâiată însă 

o mică pensiune în alte timpuri mai 
,ne.

Vădendu acestea, bătrânulă soldată 
i să-’și perdă mintea de durere și con- 
>rnare. Ore nu și-a espusă elă tot-d«una 
ița în luptele eroice ? ore murmurat’a elă 

când-va asupra raneloră căpătate, cari l’au 
făcută neaptă de orî-ce oficiu? Nu pote fi 
dorința împăratului, ca ună bravă soldată 
să peră de fome, pe când cei de lângă elă 
se desmârdă în plăceri.

Și cu tote acestea, ori unde mergea 
să-’și caute dreptulă seu, bietulă de elă 
afla numai dare din umeri și uși închise, 
când cerea mai cu energiă să i-se facă 
dreptate; căci împăratulă Iosifă II., dela 
care aștepta înbunătățirea stării sale, era 
dusă prințeră, spre a-se convinge în per- 
sonă despre traiulu poporăloru sale.

Teribilă a fostă viâța petrecută în lu
nile din urmă, când erau avisați a trăi nu
mai din banii câștigați de Augusta, pe di
ferite cusături de artă, cu cari însă, pe lân
gă totă cruțarea, nu se ajungeau. Ca pă- 
harulă suferințeloră să fiă cu verfă, irita
rea și durerea trântiră la pată pe încer- 
catulă său părinte, și Augusta era nevoită 
a folosi totă timpulă pentru îngrijirea lui. 
Ună lucru prețiosu după altul a trebuită să le 
vîndă sărmana, fără rude, — fără ajutoră.

In fine medicamentele ’ și rugăciunile 
sale ferbințl cătră Dumnezeu, isvorulă tă- 
măduiriloră celoră. suferindl, reînsănătoșară 
pe sdrobitulă său tată așa, că numai cu 

una oră mai ’nainte s’a putută duce la 
cancelaria curții, spre a-’și esopera o au
diență privată la împăratulă Iosifă ală 
II-lea. Infiorătoră a fostă pentru Augusta 
momentulă, în care vede pe iubitulă său 
părinte gata de drumă, într’o uniformă, ve
che și cârpită.... Căci chiar și uniforma cea 
mai bună au pus’o ca amenetă (zălogă) 
pentru.... bani.

Eră când diu ferestră îlă vădu mer- 
gendă pe stradă, cu capulu în pămentă, 
fără ca să privescă nici în drepta, nici în 
stânga, atunci în densa s’a născută convin
gerea, că acesta este celă mai greu drumă 
din viâța scumpului său părinte. Cu sim
țămintele schimbăciose aștepta întorcerea 
lui. Sătulă de ună plânsă, isvorîtă din o 
inimă iubitore, pe neobservate s’a ivită în 
candidulă său sufletu o radă de speranță 
neînșelătore; nici decum nu-’șl putea în
chipui, că acela, despre care cetea și audia 
atâtea fapte creștinescl, împăratulă Iosifă
II.,  sănu-i facă dreptate.

Numai atunci va fi lumină în vieța-i 
multă sbuciumată, și pote că numai în ca- 
sulă acela ’i-se va împlini și o dulce poftă 
îndreptățită, sălășluită nu de multă în frage, 
da-i inimioră. Nenorocirile pentru omulă, 

cui’i-se pornesce rău, vină una după alta, 
și ast-felă e posibilă ca părinții cei avuți 
ai lui Leopoldu, — la care densa spera cu 
totă farmeculă primei și nemaculatei sale 
iubiri, — să fiă contrari căsătoriei sale cu 
ea, copilă fără nume; însă totuși Leopol- 
dulă său, pănă a nu porni, pentru ună 
timpă îndelungată, în afaceri comerciale, 
din adenculă inimii și cu lacrimi în ochi 
i-a disă :

— „Mă ducă! deră îți rămână cre- 
dinciosă, pentru-că m’au înlănțuită prea 
tare buclele tale blondine,cari au țăsută o 
legătură neînfrântă împrejurulă nostru".

Pentru prima-dată i-a disă: tu, a cu- 
prins’o în brațe, și pe buzelei ferbințl și 
purpurii a depusă ună dulce sărută, ca 
cele din povești. Tocmai la momentulă a- 
cela se răsgândea acuma, și o zimbire 
tainică se furișa pe gurița sa; eră obrajii 
săi începură a se colora ca nescarl tran
dafiri purpurii. De-o dată se deschide ușa 
odăii și tatălă-său întrâ. Pe fața lui pla
na o seriositate adencă, ăr buzele îi tră- 
sâriau. Augusta din aceste a conchisă, că 
mergerea lui a fostă fără de norocă.

Cu modestia-i îndatinată și sfâșiată 
de supărare, îlă întreba: cum a umblată
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Rom&nii la Custozza și arcJiitlueele 
Albreelit.

Despre bravurile, ce le-au fă- 
cuttt ostașii români la Custozza, 
aflămu de interest! a reproduce urmă- 
tdrea scrisbre de pe câmpulu de res- 
boiu publicată la 1866 în „Gazeta 
Transilvaniei" :

CAMPAGNIOLA, 25 Iunie 1866.

Cu ochii plini de lacrimi grăbescă 
a-țl face trista scire, că George, scumpulă 
meu amicii și iubitulă tău verișorii, încă 
se află în șirulă aceloră bravi, cari cădură 
ieri pe câmpulă de onâre.

Lupta se începu ieri în 24 Iunie. (Du
minecă la 63/j). Lupta fu crâncenă, din 
causă că inimiculă, mai numeroșii ca noi, 
ocupase cu o d*  înainte posițiunile
cele mai bune. Ai noștri se luptară însă, ca 
leii, și cele mai grele posițiunl le luară 
totă numai cu asaltă. Inimioulă fu restrînsă 
a se retrage peste granițe (Mincio) în cea 
mai mare disordine.

Fratele P. căpăta ună glonțu prin 
mâneca mantalei dela mâna stângă, și eu 
ună glonțu de-a drâpta, fără însă, ca să ne 
vatăme. Ambii ne aflămă bine.

ii. Z. încă se află în deplină sănă
tate. ErI diminâța la 3 ore, la plecarea din 
Castelnuovo, ce se află pe drumă dela Ve
rona cătră Peschiera, era Gheorge cu o 
garofă după urechia drâptă și la 63/., âre 
ne îmbrățișarăm^ lângă sătulă St. Georgio 
în Salici — durere pentru ultima 6ră.

Continuata în CASTELNUOVO, 27 Iunie 1866.
Din lipsa unei poște și aflându-mă 

în prima liniă, nu am putută espeda acestă 
scrisore de locă, pentru aceea mai adaugă 
cele aflate pănă acum.

Brigada ndstră (bar. Piret) fu erl 
schimbată prin brigada generalului Benco. 
Reîntorcendu-ne în cantone la odihnă, că
tră Peschiera, m’am întâlnită în Solionze 
cu maiorulă Kukulic dela regimentul!! de 
graniță (Deutsch-Banater); elfi îmi spuse, că 
a aflată trupulă lui George și ală unui lo
cotenentă (Bek) între alte 13 trupuri de 
bravi, cari toți cădură la asaltarea unei 
case (casa pasquale). Toți acești eroi fură 
astruoațl într’ună mormentă cu totă onorea.

Fiesce-care din regimentulă nostrn 
fu dela începutulă pănă la finitulă luptei. 
Feciorii împușcară, potă dice, fârte puțină, 
luară însă totă numai cu asaltu orl-care 
posițiune, să fi fostă aceea dâlă, vale, casă, 
biserică ori oetățue.

Câmpulă luptei fu teritoriulă între 
Verona, Peschiera, Valeggio și Vilafranca.

Gomandantulă de armată In. Sa Im- 
părătescă archiducele Albrecht, cu totă 
suita sa, prin ploiă, și întelnindu-se cu ună 
oficeră din regimentulă Nr. 50 (marele 
duce Baden) întreba: „Wo ist der Oberst- 
lieutenant und Commandant dieses braven 
Regiments ?“ (și la răspunsulă, că se va fi 
aflândă la locuința sa, dete oficerului ur- 

mătorulă mandată: „Ich gratulire ihm und 
dem Regimente, das in der gestrigen Schlacht 
sihso brav gehalten hat". (Eu îi gratuleză 
lui și regimentului, că în lupta de erl s’a ți
nută cu atâta bravură.)

De abia rosti In. Sa imper. aceste 
cuvinte și se și presentâ locțiitorulă de co
lonelă Peneke, căruia comandantulă de 
armată, îi esprimâ din nou : „Es freut mioh 
dass das brave Regiment, meiner vor we- 
nigen Tagen ausgedrukten grossen Erwar- 
tungen so glănzend entsprochen hat", (Mă 
bucură, că bravulă regimentă a corespunsă 
atâtă de strălucită așteptăriloră mele celoră 
mari, esprimate cu puține dile înainte.)

Spre deslușirea acestoră cuvinte prea 
înalte caută să memorămă aici cumcă:

In 20 a lunei lui Iunie a visitată 
înălțimea sa la cantonarea din Sanbonifacio 
brigada br. Piret. După defilare In. sa imp. 
a adunată totă corpulă oficeriloră din bri
gadă în jurulă său și le-a adresată următo- 
rele cuvinte:

„Ich gratulire Ihnen Herr General zu 
einer so schbnen Brigade. Sie haben hier 
ein Regiment, welches fur seine Treue und 
Standhaftigkeit an din Fahne seines ersten 
Batallions die goldene Medaille trăgt, das 
eiuzige in der ganzen Armee în dieser Art. 
Ich bin uberzeugt, dass wenn der Augen- 
blik gekommen sein wird, dieses ausge- 
zeichnete Regiment eben so brav sein wird, 
wie ihre Vorfahren.

(Iți gratuleză, d-le generală, de o bri
gadă așa de frumosă. D ta ai aici ună ra- 
gimentă, care pentru credința și statornicia 
sa portă la flamură 1-lui bătalionă medalia 
de aură, ună ce singură în chipulă acesta, 
care nu se află în totă armata. Sunt con
vinsă, că, atunci când va fi sosită momen- 
tulă, regimentulă acesta decorată pentru 
bravură, va fi și acum întocmai de bravă 
ca și propărinții lui.)

Astfelă dâră regimentulă în care se află 
ohiară și membrii din batalionulă înteiu dela 
1848 — 49 din ținutulă fostului II regimentă 
română de graniță șl-a .căpătată, după cum 
dice neuitatulă Georgiu Popă din Leșiu în 
epistola sa cea din urmă din 22 Iunie (1. t.) 
— „botezulu focului*  și șl-a păstrată onorea 
sa și a antecesoriloră săi.

*
In lupta dela Custozza au rămasă 

morțl din regimentulă românescă Baden 
(Năsăudă) 49. Câți au murită prin spitale 
nu se scie. Răniți au fostă peste 150 sol
dați români.

Regimentulă românescă Mecklenburg- 
Strelitz Nr. 31 (Orlatu) a pierdută la Cus
tozza 29, morțl, răniți greu 40, răniți ușoră 8, 
pierduțl 66.

Din regimentulă ardelenescă Nr. 63 
(regele Niederlande) au căcjută morțl și ră
niți 255 feciori. *

„SSoBsiuiiiî noștri bună solalați(i.

Câtu de bravi au foștii soldații 

români în luptele dela Custozza se 
vede și de acolo, că prin anii 80, 
când archiducele Albrecht se afla 
într’unu orașil din Ungaria la ins
pectarea trupeloru, veni vorba și des
pre bravura soldatului românu, bra
vură de care au datu dovecjl doro- 
robanții români la Grivița. Archi
ducele c|i se, că pe densulii nu-lu sur
prinde acbstă vitejiă, de-6rece tre- 
bue se credă „că și Românii de din
colo vorii fi totu atâtă de buni sol
dați, ca și Românii noștri".

Atunci unulă dintre meseni dise 
archiducelui: „Românii noștri dato
rescu multă recunoscință Inălțimei 
Vostre, pentru frumosulu testimoniu, 
ce ați binevoiții a li-lfi da". La 
acestea însă archiducele replică: „Ro
mânii nu-mi datorescu mie nimicu, 
dâr eu le datorescu loră multă recunos
cință, căci decă nu erau ei la Custozza 
nu sciu, i|eu, cum s’ar fi decișii sorții 
resboiului".

Cari vorii fi beliducii viitorului?
Cu archiducele Mlbrecht s’a dusă din 

armata austro-ungară celă din urmă gene
rală, care a condusă de sine stătătoră o 
armată, său celă puțină ună corpă de ar
mată în potriva dușmanului. Dintre coman
danții de corpă și inspectorii de astăcjl, 
suntă numai doi, cari au stată ca generali 
în fața inimicului, adecă Schonfeld șiReinlăn- 
der. Toți cei-l’alțl au fostă celă multă lo- 
cotenențl-colonell, când au stată de ultima 
dată față în față cu inimiculă.

Nu cu multă mai bine stă însă lucrulă 
și în celelalte state. Lista beliduciloră pro
bați și aicea este forte scurtă. Să începemă 
cu Vestulu. In Spania este generalulă Lopez 
Dominguez, core a învinsă pe comunardă 
spanioli dela Cartagena; în Anglia, viscon- 
tele Wolseley, care întreprinsese espedițiunl 
contra insurgențiloră din Manitoba, contra 
Așanțiloru, și espedițiunea Chartumului; în 
Francia, generalulă Saussier, oare comandase 
ca șefă în Tunis, și generalulă Billot, în 
Tonking; în Germania, regele Sacconiei, oare 
încependă dela 19 Augustă 1870, comanda 
o armată întrâgă pănă la finea răsboiului, 
dupS-ce și mai înainte, în 1866 comandase 
corpulă de armată săsescă; în Italia nu 
este nimeni; în Rusia suntă mareșalulă 
campestru Gurko și generalulă Dragomirow, 
cari comandară trupe mai mici în contra 
Turciloră, apoi generalii Badecki și Ganecki 
și marele duce Mihailu; în România este 
regele Carolu; în Austro-Ungaria — după mor- 
tea învingătorului dela Custozza — nimeni. 
Cu aoeștia se finesce lista. Ce e dreptă, 
mai trăescă câțl-va bărbați, cari au luată 
parte în răsboie, ocupândă posturi înalte 
și cari se arătară apțl, de-a resolva cele 
mai însămnate probleme, astfelă Trochu în 
Francia, Blumenthal în Germania și Cosenz 

în Italia — însă bătrîneța loră îi eschide 
din lista amintită. Se înțelege, că și aceia, 
cari suntă numărați în listă, au toți o etate 
adâncă.

Generali suntă destui, forte mulțl în 
Europa, der cei mai puțini dintre ei po
sedă ore-care esperiență de resbelă în stilă 
mai mare. Comandanții de corpă germani 
de astăzi, la 1870 erau între șargele de că
pitani și coloneii. Chiar așa este și în 
Francia, în Anglia, în Italia, și, cum am 
amintită, și la noi. Și oe resultă de aci? 
Că într’ună resbelă viitoră nu voră fi nouă 
numai armele, organisarea, transportul^ și 
multe altele, ci va trebui să se calculeze și 
cu împrejurarea, că armatele enorme de 
astăcjl voră trebui să fiă conduse de gene
rali relativă neesperți. Faptulă acesta apare 
mai evidentă acum, când beliduoele învin- 
gătoră, fiiulă eroului dela Aspern, zace pe 
catafalcă.

România și Haiia.
PiarulG maghiarii budapeștaniî 

„Magyarorszăgu vorbindfi în nume- 
rulu seu de ieri despre o carte ita
liană de curendd apărută, în care se 
tractâză despre raporturile dintre Ro
mânia și Italia, cjice următorele:

Cu raporturile strinse dintre România 
și Italia se ocupă cea mai nouă carte ita
liană, pe care ni-a adus’o posta de astăcjl. 
„Ebe*  este titula nevinovată a acestui ro
mană politică, pe care l’a scrisă Giovanni 
Guidotti, directorulă institutului superioră 
technică din Palermo, și care are desoopă 
să informeze publiculă asupra mișcăriloră 
panromăne, său mai strinsă luată paniiaZiane 
cari acum cu deosebire au începută să de
vină populare în Italia. Suntă fără îndo
ială fârte interesante discuțiile politice ale 
autorului, pe cari elă le întrețese cu po
vești simple, der cari dovedescă, că na
țiunea italiană și cea română lucră cu ase
menea zelă pentru ajungerea scopului său, 
și că folosesce t6te mijlocele pentru popu- 
larisarea ideii, că Ardcalulu este unii postu
lată îndreptățită ală României.

Nu este neinteresantă modulă, cu oare 
dovedesce numita carte însămnătatea re
nunțării la Ardeală. După cum cjice, Aus
tro-Ungaria nu pote susține împrejurările 
actuale față eu curentulă rusesoă. Monar- 
chia în timpulă oelă mai scurtă va fi silită 
ca strămutându-șî centrulă în Budapesta, 
să facă din Ungaria unu stată federativă, 
formată din nou din părțile sale, de-6reoe 
singură elementulă maghiară este în stare 
se susținăAustria, despicată într’atâtea țări 
deosebite. Pretinde dela Austria, ca să ce
deze Triestulă și peninsula istriană Italiei, 
dela Ungaria, însă ca s& cedeze Ardealulu 
României.

Se vede din mai multe enunciări ale 
romanului, că elă s’a făcută pe calea șop- 
tiriloră române. Cu tâte aceste față cu Ma-

și nu e morbosă? âră elă, ca și cu gura 
altuia, îi răspunde, că drumulă celă lungă 
’l-a obosită peste măsură.

Augusta însă nu se îndestuli cu atâta-, 
ci cu sfială stărui pe lângă tat-ălă-său să-i 
comunice totulă; doră i-s’a întâmplată 
vre-o nenorocire, umblândă pe la curtea 
împărătescă ?

Atunci din pieptulă bătrânului erupse 
ună suspină greu, și după câte-va momen
te, cu voce tremurândă, începu a-’i povesti: 
„Ajunsă în cancelaria, curții și rogându-mă 
de domnulă camerieră de servițiu, ca să-’ml 
mijlocescă o audiență la Imperatulă, acela 
mă ficsă din capă pănă’n piciore, apoi 
cam perplexă mă întrebă: „Că uniforma 
de pe mine este ea cea mai bună?" Cu 
greu i-am putută gângăvi: „Acâsta e hai
na împăratului meu". La acâsta elă, ca- 
merierulă, răspunse: „Tocmai pentru-că 
este haina împăratului, ea însă trebue să 
și fiă de așa, ca monarchulă să nu fiă si
lită a se indigna de ea". Părându-i pote 
rău de cele esprimate, numai deoâtă adau- 
se: „că elă scie cumpăni neajunsurile, cu 
cari trebue să se lupte ună oficeră meri
tată, cu tâte acestea, sunt necesitată 
a-’țl comunica, că nu te potă insinua la 

audiența cerută, pănă nu vei avâ o uni
formă corăspundătore".

„Indignată pănă în sufletă și sdro- 
bită de durere am alergată afară și cobo- 
rîndu-mă pe scară, fără de a observa, mă 
atingă de ună cavalerașă ală curții, care 
numai-decâtă cu batista a ștersă loculă, 
unde s’a atinsă haina mea de a lui. întris
tată, cum eramă, nu m’am simțită în stare 
a trage la răspundere pe acestă arogantă 
înfumurată, ci ca prin pămentă am ve
nită^1. Pătrunsă de pățeniile tatălui său, 
palidă ca câra și tremurândă de durere, 
îlă cuprinse în brațe și îșl da silința să-’lă 
învoioșeze cu cele mai intime mângăerl 
fiiescl; eră pe fețele loră lăcrimile curgeau 
ca valea.

In marea lui desperare și plină de 
îngrijire, căpitanulă dise oftândă: „Umi
lirea, ce mi s’a întâmplată, deși cu părere 
de, rău, der ore cum și cum totuși a-șl 
suporta-o; însă de unde să potă eu căpăta 
bani pentru comandarea uniformei, cu care 
să mă potă presentâ împăratului meu?" 
Tăcândă și roșu ca para focului, părăsi 
odaia, pentru-ca sub cerulă liberă să-’șl 
potă reafla liniștea măhnitului său sufletă.

Ca totă atâtea săgeți străbătură cu

vintele acestea inima nobilei Auguste; 
căci era ceva înfiorătoră pentru densa, a 
vede capulă iubitului său părinte plecân- 
du-se umilită dinaintea unui sburdalnică 
înfumurată. Cu tote acestea, ea nu vedea 
nici o scăpare salutară, nu mai aveau nici 
barem ună lucru prețiosă spre amanetare ; eră 
tatălă său nu putea să împrumute nici o 
uniformă. — Numai o oglindă mai rea- 
mintia îmbelșugarea timpuriloră dispărute, 
care încă de multă ar fi fostă vândută, 
dâcă o mică spărtură nu i-ar fi nulificată 
valorea avută. Se uită în oglindă și văden- 
du-șl fruntea, simția ca și cum ar șterge 
totă suferința, ce îi mistuia. Deodată mâ
nuța i-se opresce în pără, și în momentulă 
următoră îlă elibereză din cosițele cele 
pline, și corpulă său celă sulegetă deodată 
se învăli, ca de-o manta luminosă.

— „Domnișoră ! acestă pără blondă, ce 
atâtă de admirabilă îți îmfrumsețeză capulă, 
e ca aurulă de scumpă; eu bucurosă ți-așl 
plăti numai decâtă 20 galbinl pentru elă" ; 
— dise mai dăunăcjl friserulă curții cătră 
densa, și cuvintele acestea îi veniră acum 
în minte, mai iute ca altă-dată.

— „D’aicI încolo, nimeni nu va mai cu
teza se ’șl bată jocă de bunulă și nobilulă 

meu părinte; elă se va presentâ în uni
formă nouă înaintea împăratului său!" — 
murmură Augusta, și apucă forfecile. — 
„Mai tare decâtă lanțurile me legă de tine 
buclele cele blondine, cari au țăsută o le
gătură neînfrântă împrejurulă nostru!" 
îi dise Leopoldulă ei, în ora cea fatală a 
despărțirii. — Trăsare și se opresce, dâră 
numai pe o clipă; căci în momentulă 
următoră ună vînjolă plină cade sub 
nemilosele forfecl, și peste câteva minute, 
părulă celă blondă sta pologă împrejulu 
său. Tunsă, cum era, stetea acum înaintea 
oglindii privindu-șl chipulă celă schimbată 
de dintele timpului, ce tote le desfigureză.

Fața ei căpătă o roșață purpurie; 
nu de părere de rău pentru fapta sa, 
ci mai vîrtosă de bucuriă, că acelă june 
nobilă, la care ținea cu o gingășie fără nu
me, va considera fapta ei, ca cea mai in
timă iubire fiiâscă, și nu ca o ușurință co- 
pilărâscă. După atâtea oftări și sbuciumăn 
în suferințe, veselia și îndestulirea eră au 
descălecată în inima sa.

(Va urma). 
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ghiarii este în modă surprinZâtoră de-a bună 
pornire. Despre acâstă carte, care a apă
rută în Palermo la Carlo Clausen, vomă 
mai vorbi, încheiă „Magyarorszâg“.

Voci despre tripla alianța.
Cestiunea reînoirei triplei alianțe 

este una dintre temele cele mai 
multu tractate în Ziaristică. Ea apare 
în pressa europenă în intervale re
gulate, pentru a dispăre din nou. 
Și acum îșî face acăsta tema ronda 
sa prin pressă. Suntă mai alesă doue 
momente însemnate pentru mersulu 
politicei înalte, care servesc ca puncte 
de mânecare pentru diferite corn- 
binafiuni și aceste doue momente 
suntă: starea critică a Italiei și schim
bările în Rusia, cari ambele potă avd 
ingerințe neprevăzute asupra nbue- 
loru conformări a raporturilor^ din
tre puterile europene. Se vedemu 
acuma ce Zi°h unele organe din 
pressă despre cestiunea triplei alianțe.

Piarulu „Politiku din Praga Zice 
următorele:

Tripla alianță, așa cum a fostă in
tenționată la începută de principele Bis- 
mark, avu scopulă de-a servi ca contra- 
balansă Rusiei. Cu timpulă însă Germania 
a începută a nu se prea simți bine în starea 
sa pasivă în tripla alianță, și mai alesă în
tâmplările din Francia, făcură, ca ea să 
arate semne, că ar voi să se apropie de 
Rusia. Și cine scie, că ore nu se va realisa 
alianța între cei trei împărați, chiar acuma 
când Italia e forte slabă? Cu tote aceste 
pressa germană și cea rusâscă iau ca si
gură, oă totuși tripla alianță se va reînoi.

„Pester Lloyd1,1 Zic0 îu cestiunea 
acesta următorele:

Renoirea triplei alianțe nu este o ces- 
tiune, care să devină actuală astăcjl său 
mâne, în anulă aoesta, seu în celă viitoră, 
și de aceea nici nu este lipsă, ca să se dis
cute asupra ei. Raporturile, cari au creată 
alianța, sustau și astădl. Cu câtă suntă mai 
bine cunoscute intențiunile paoinice ale 
acestei alianțe înaintea lumei, cu atâtă este 
de lipsă să se vorbâscă mai puțină de ea. 
Astăcjl, când guvernele Europei profesâză 
politica păcei, nu este necesară să se vor
bâscă multă despre alianțe.

Piarulu rusescu „Novostifl Zice: 
Rusia nici pentru celă mai mare preță 

nu se pote alătura la tripla alianță.
Er Ziaruib parisianu „Temps11 

defînesce tripla alianță cu următârele 
cuvinte:

Tripla alianță este o combinațiune 
misteriosă, despre care se pote vorbi bine, 
și se pote cugeta rău. Ea a fostă, care a 
provocată o altă ligă, ce are misiunea de-a 
asigQra echilibrulă europână și pacea.

Douâ scrisori ale d-lui Urechiă.
Eoile unguresc!, cari, după obi- 

ceiulă loră, publică adese-ori lucruri 
mincinose, au Zisb, că d-lă Urechiă 
președintele Ligei culturale, va că
lători incognito prin Ardelu și Un
garia și va av6 întâlniri cu persdne, 
cari stau în fruntea mișcării române 
de aici. Pentru desmințirea acestoră 
svonurî, d-lă Urechiă a trimisă câte 
o scrisdre Ziareloru „Pester Lloyd11 
și „Hazânk“. Scrisârea adresată lui 
„Pester Lloyd“ e următorea:

„Onorată Redacțiune! După cum ul- 
terioră am aflată, de curând mai multe 
diare unguresc! au adusă soirea, pentru 
mine neesplicabilă, că ași avă intențiunea 
să facă o călătoriă incognito prin Tran- 
vania și Ungaria, d’a lungulă și d’a latulă 
și se mă pună în legături personale ou con
ducătorii mișcărei naționale a Româniloră 
de acolo. Față cu acâstă scire, cu desăvîr- 
șire falsă și vădită tendențiosă, vă rogă să 
dați locă asigurărei mele, că nicl-odată la 
o ast-felă de călătoriă nici nu m’am gân
dită și că Liga culturală, română, presidată 
de mine, se abține de la orl-ce amestecă 
în afacerile politice ale Româniloră din Un
garia. De repețite ori am dată acâstă asi
gurare, între altele, ohiar în prețuitulă 
d-v6stră diară. Pentru viitoră însă ne cre- 
demă dispensați de a mai desminți ast-felă 
de colportări, despre cari nu voimu să cer- 
cetămă, nu au să-i fiă de folosă“.

Scrisorea adresată cătră „Ha- 
zânka o publică acesta foia sub tit
lului : „Scrisdrea ungurescă a lui Ure- 
chiă“, Zicendb, că ea a fostă scrisă 
în limba maghiară — și e de ur- 
mătorulă cuprinsă:

„Onorată Redacțiune ! In numărulă din 
17 a. c. ală diarului d-vostră, se găsesce 
soirea, că eu ași intenționa să călătorescă 
incognito prin Transilvania și Ungaria, ca 
să mă pună în contactă personală ou frații 
mei din aceste țări. Față cu acostă iofor- 
mațiune, absolută nefondată, și — sinoeră 
mărturisindă — tendențiosă, vă rogă să 
bine-voițl a da locă rectificărei mele, că 
peste totă n’am de gândă să călătorescă 
în Transilvania și Ungaria, și că Liga cui- ' 
turală română condusă de mine, din prin- ' 
cipiu se abține dela orî-oe amestecă în afa
cerile politice ale Româniloră din Transil
vania și Ungaria.

SCimiE
11 (23) Februarie.

Wlasics în contra tinerimei române.
Ni-se scrie: Stipendiele gr. cat. din fun- I 
dațiunea Romonțiană și Robiană le acordă ■ 
Oonsistoriulu din Blașiu, pe lângă apro
barea ministrului nug. de instrucțiune pu
blică. Așa a fostă piuă acuma și mergeau 
lucrurile în ordine. Acum însă Wlassics

face ast-felă: anume — așa-i dicteză ge- 
niulă națională, pote — celoră ce au fostă 

2 suspendați din causa edărei Apelului și 
„ Manifestului dela procesulă Memorandului, 

li-a confiscată simplu stipendiile, deși Con- 
sistoriulă li-le-au acordată ani și ani de-a 
rendulă. Ministrulă i-a comunicată consis- 

’ toriului numai atâtă: „român nemzetisâgi 
' uzelmek miatt fenyito vizsgâlat alatt voliak es 

buntetve is voltaic. Jertfă acestei volnicii 
t au cădută patru tineri uniaersitarl din Clușiu. 
. Așa-deră lucru ourată: de adl încolo mi- 

nistrulă are să dispună și asupra baniloră 
românescl!

— o—
Din Hârseni în .comitatulă Făgăra- 

1 șului, ni-se scrie, că poporulă română gr. 
1 or. de-acolo, cu mari jertfe și greutăți, a 

înființată acum de curend o prea frumosă 
1 școlă confesională, care bravului poporă 
‘ din comună îi face multă ondre, âr preo- 
‘ tului gr- or. de-acolo, d-lui losifă Her- 
’ ț o g e a, prin a căruia stăruință s’a înfiin- 
’ țață acâstă școlă, îi servesce spre laudă. 
1 In Hârseni după cum ni-se scrie, se află 

și Români gr. cat. în minoritate. Pănă 
b acum ambele confesiuni îșî aveau școlele 
1 loră deosebite, dâr nici una cum se cade.

In timpulă din urmă însă, mulțumită stă
ruinței nobile a d-lui vicară Rațiu și a 

1 protopopului Dană dela Făgărașă, a intrată 
o învoire între poporulă gr. or. și celă 
gr. cat., pentru de-a se folosi împreună de 
aceeași școlă, pe care cu puteri unite o 
voră susține și o voră ridica la înălțimea, 
ce ’i-se cuvine, spre binele și înaintarea 
întregului poporă din comună. Intru ajun
gerea deplină a acestui scopă lăudabilă, 

1 se pună ore-carî pedecl, după cum ni-se 
scrie, din partea preotului gr. cat. Ioană 
Fettu, despre care ni-se spune, că ar fi 
ună omă forte caprițiosă. Sperămă însă, 
că iubirea frățâscă, ce trebue se împreune 
inimele tuturoră Româniloră de același 
sânge, va învinge cu ușurință peste ase
meni greutăți, cari nu potă isvorî, decâtu 
seu din patimă, său din nepricepere de 
causă.

—o —
Căsetoria creștină. Apropiându-se pos

tulă, episcopulă croată Strossmayer a adre
sată o pastorală cătră preoțimea și credin- 

’ cioșii diecesei sale, alegendu’și ca temă cu
vintele Mântuitorului: „Iubesce pe de aprâ- 
pele tău, ca pe tine însu-țl“. Episcopulă 
cjice între altele în acâstă pastorală: „Drep
turile, libertatea, învățăturile și tainele bi- 
sericei, suntă adl espuse atacuriloră. Din 
iubirea cătră Dutnnecțeu isvoresce datoria 
credinoioșiloră, de a apăra biserica și de 
a-o scuti de periculeie ce-o amenință. Ou 

I deosebire are să se întâmple aoesta cu pri- 
' vire la curățenia, sfințenia, unitatea și iu- 
' disolubilitatea căsătoriei creștine. Celă ce 
s’atinge de căsătoria creștină, acela rumpe 
cele mai gingașe și sfinte legături ale vieții 
și aduce disordine și zăpăcâlă într’însa“.

Din Lăscudiî, în comit. Târnavei mici 
ni-se scrie, că locuitorii de-acolo, cari toți 
suntă Români harnici și cu bune sentimen
te, suntă forte mâhniți, din causă că și- 
au alesă ca primară pe unulă dintre cei 
mai iubiți ai loră, cu numele George Mun- 
teanu, der alegerea acâsta a fostă zădărni
cită pe cuvântă, că nou alesulă primară, 
fiindă rudită cu notarulă cercului, nu pote 
ocupa acâstă funcțiune. Românii lăscudenl 
presupună, că alegerea ar fi fostă zădărni
cită chiar prin mijlocirea unui Română 
rău voitoră față cu ei, ală căruia nume 
nu-lă mai spunemă acum.

—o—
Iârnă aspră. In săptămâna acâsta a 

dată o iârnă aspră, la care nu ne aștep
tam ă. Zăpada este de-o mărime extra-or
dinară, cum de mulți ani nu s’a mai pome
nită. Din comitatulă Bistrița-Năsăudfi se 
scrie, că pe-acolo e așa de frigă, încâtă 
pasările înghâță în sboră, âr lupii aprope 
morțl de fome dau năvală asupra comune- 
loră. Pe la Betleană se cjice, că zăpada 
este de-ună stată de omă.

— o—
Din Erata de Câmpia ni-se scrie, că 

comerciantulă română de-acolo A. G. a 
vestită nu de multă, că va întemeia ună 
fondă bisericescă în bucate, la cari va adauge 
și 13 fl. ai unui servitoră ală său. Acești 
bani însă au rămasă de ună frate ală ser
vitorului său de acum, care a răposată ș’a 
lăsată în urma sa peste 50 fl. Din aceștia 
s’au dată jumătate la o soră a răposatului, 
âr jumătate au rămasă la stăpână. Prin 
urmare suma, ce ar fi a se adăuge la fon- 
dulă bisericescă din partea respectivului co
merciantă, ar trebui să fiă nu de 18, ci 
de 25 fl.

— o—
Dr. medicii L. Wintermitz va ține 

la 7 Martie în otelulă centrală „Nr. 1“ din 
locă o prelegere publică despre „Modulă 
de cură a lui Kneipp". Venitulă curată, ce 
va incurge, se va destina pentru scopuri 
de binefacere.

—o —
Târguri de cai. Pentru cumpărarea 

cailoră necesari pentru armată, ministrulă 
comuă de răsboiu a fixată următorele târ
guri : Târgulă din Deșă, ce se va ține în 
15 Martie, Ghirișă 17 Martie, Mureșă-Oșor- 
heiu 19 Martie, Cohalmă 21 Martie, Sepsi- 
Săngeorgiu 23 Martie, Zabola 25 Martie, 
Brașovă 27 și Sibiu 27 Martie.

— o—
NECROLOG!!, loaiiu TanisIavO, pre- 

otă în Galați (corn. Albei inferiore), după 
suferințe îndelungate a răposată la 8 (20) 
Februarie c. în anulă ală 49 ală etății și 
ală 21-lea ală căsătoriei. Pe răpcsatulă, 
despre care ni-se scrie, că a fostă ună 
preotă bravă și vrednică, îlă jălesce întris- 
tata-i soțiă Ana ou fiulă său Emilianu; su
rorile Maria, Elena, Agaftia și Parastia; 
verișâra primară Ana Plaște și alte nume
rose rudenii. — Fiă-i țărîna ușoră!

La răsărMu Bunei.
De G. Demetrcscu.

Cei trei tovarăși îșî pregăteau luntrea. 
Cu mânecile sumese pănă la închietura 
umărului, cu sînurile lăsate libere în bătaia 
vântului, pescarii lucrau cântândă, afară de 
Petre, — celă mai tînără dintre ei, — în 

• ală căruia ochi se vedea umbra unei du
reri ascunse.

— Mai îngrabă, copii, că ne-apucă 
înoptatulu, striga Moșă Tudoră, ună bătrână 
cu părulă ninsă, der veselă și vioiu, ca 
ună copilă. Omulă acesta îșî petrecuse 
totă viâța între ceră și apă. Sufletulă lui 
devenise ușuratică, ca o undă. Glasulă lui 
îndemna la rîsă și la muncă, și elă însoțea 
pe ceilalți tovarăși, ca o nădejde totd’auna 
credinciosă.

Celă de-ală treilea, — Barbu, — pri
vea pe luciulă limpede și liniștită ală băl
ții, și ca și cum ar fi avută o înțelegere cu 
apa, cobori a adenculă ei.

Sârele, mărindu-se, să comploteze îm
potriva locuitoriloră din cătră apusă. Nici 
uuă noră nu păta seninulă cerului; peste 

totă firea să împrăștia: adierea molatecă a 
seriloră de vâră.

Când luntrea fu urnită de pe malulă 
nisiposă, tovarășii se urcară într’însa, Petre 
și Barbu, aședându-se la lopețl, er moșă 
Tudoră la cârmă.

Și porniră.
Departe, la marginea dinspre mieclă-di a 

bălții, era loculă destinată pentru prinderea 
peștelui. Tovarășii sperau să-și umple nă- 
vodele, de astă-dată, și în totă timpulă 
drumului cântecile loră nu conteneau. Sin
gură Petre tăcea.

Brațele lui musculose mânuau lopata 
cu același ritmă puternică și regulată, der 
gândulă lui era aiurea. Plecase cam fără 
voia lui, tovarășii îlă luaseră cu de-a sila, 
căci o presimțire durerosă îi neliniștea 
sufletulă de câte-va timpQ.

Voiniculă acesta cu trupulă fermecă- 
toră de virilă, cu chipulă blajinii și altă 
dată veselă, ajunsesea în starea unui omă 
de orașă, abătuta, sceptică și ademenită 
de filosofia tristă a zădărniciei esistenței 
nostre.

însurată de ună ană și jumătate cu 
cea mai frumosă fată din sată, hărnicia 

lui la muncă se îndoise, căci visulă lui 
celă mai dragă îi umpluse sufletulă cu no- 
rocă și lumină.

Despre dragostea lui cu acâstă fată 
se vorbea în sată, ca despre o idilă.

Dela o vreme însă, Petre bănuia, că 
femeia lui îlă înșală. I-se părea lui, că la 
cârciumă băieții se uitau la elă cam bat- 
jocuritoră, er femeile, când îlă zăreau tre- 
cândă pe lângă gardurile curții loră, șop
teau în taină.

Cum îi nălucise acâstă bănuială, nici 
elă nu’șl da bine sâmă. Intr’o sâra femeia 
lui vorbea, în pragulă ușii, cu Gheorghe, 
notarulă. Ea rîdea, și cum îșî îmlădia 
trupulă cam pe spate, par’că ’i-ar fi fostă doră 
de strîngerl în brațe, notarulă se uita ga
leșă la ea și rupea nervosă fruncjele unei 
ramuri de salcâmă, pe care o ținea în mână.

Tocmai elă întră în curte, aducândă 
o sticlă de rachiu. Când fu la doi pași de 
dânșii, lui ’i-se păru, că aude pe femeia lui 
șoptindă notarului; „.... la râsăritulă luneiu.

Notarulă le dete bună sâra și pleca, 
er lui Petre, din clipa aceia, ’i-se schimba 
firea.

La masă elă o întrebă:
— Der ce rîdeai așa cu notarulă?

Ea îi răpetâ gluma, pe care i-o po
vestise notarulă, cunoscută în totă sătulă, 
ca celă mai glumeță omă.

Petre mânca rară și nu-’șl ridica ochii 
din taler0. După o pausă, âr o întrebă cu 
același grai aspru:

— Dâr ce fu vorba aceia.... „la râsă- 
ritulă lunei?“

— Ce vorbă? răspunse ea uimită.
— Vorba, care o spuseșl chiar tu.... 

Grecii că n’am audit’o ?
— Asta e curată nălucire, omule !
— Așa?.... nălucire!.... Bine, nălucire 

sâ fiă!
De atunci bănuiala a crescută, ca o 

bubă veninâsă în sufletulă lui Petre. Pen
tru elă munca devenise o povară, cu tova
rășii lui avea adese-ori neînțelegeri, așa ca 
din senină, âr odihna lui de nopte era tur
burată de cele mai chinuitore gânduri.

Ună ană după căsâtoriă, femeia lui 
născu ună copilă. Elă însâ nu simți nici 
o bucuriă, stăpânită și întunecată de ace
eași credință curată orbă.

* **
Luntrea se legăna ușoră, înaintândă 

mereu pe luciulă apei.
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Feldiora (corn. Brașovă), Febr. 1896.
Poporulă românii din comuna Feldibra, 

în comitatulă Brașovului, a data în cjiu» 
de 2 (14) Februarie o. o nouă dovadă de 
aventulă celu frumosă, ce Fa luata elă spre 
cultură și înaintare.

Voru fi, pote, vre-o dece ani, de cânda 
bravula poporă româna din acostă comună 
a pusa temeliile unui coru de plugari, care 
prin stăruința neobosită a vredniciloră sâi 
oonducătorl, s’a desvoltata și întărită mereu, 
așa că astăzi acesta coră de plugari e neîn
trecută în țâra Bârsei și servesce spre onore 
nu numai Româniloră din Feldiora, ci în- 
trega ținutului nostru.

Corulu constă din vre-o 28 de membri, 
împărțițl în patru voci. Fiă-care membru 
cântă pe note și e mândru, că pote face 
parte din acesta coră. De-ocamdată fonduiă 
oorului e cam modestă, abia constă din 
vre-o 120 fi.

Corula cântă la tote ocasiunile mai 
însămnate, cu care ocasiune membrii coru
lui primescu de obiceiu câte-o remunerația 
de câte 4 cr. dela familiile, în onorea că
rora cântă. Dâr nu răsplata materială este, 
care-i însuflețesc^ pe coriști, ci ambiția no
bilă și fericită, do-a purta numele de coriștii. 
De aceea mulțl părinți, ai cărora fii n’au 
putută fi primiți între membrii corului, nici 
nu privescă cu ochi buni acestă core, der 
acesta este o mare greșâlă din partea loru, 
căci ei trebue să scie, că de-o parte în nici 
una coru nu potă fi primiți toți, câți ar 
dori, ci numai aceia, cari au vocea de lipsă 
pentru asta. De altă parte nici puterile 
unui instructor^ nu ajungă pentru do a cu
prinde pe pre mulțl în corb, căci atunci 
s’ar face numai „zarnă lungă dâr pr6stă“. 
Dâcă însă Românii din Feldiora se voră 
strădui să sporescă mereu fondulu corului 
și pe coriștii de astăzi îi voră încuraja și 
sprijini după cuviință, atunci să fiă 
siguri, că cu timpula tote se voră face. 
Nici unb lucru bună nu se pote face de
odată, ci numai pe înceta și cu multă răb
dare și stăruință.

La 2 (14) Februarie o., din partea 
acestui coră și a tinerimei române din Fel- 
didra s’a data și o producțiune împreunată 
cu dansa, care a fosta cercetată de lume 
multă, printre care și mai mulțl Sași și 
funcționari maghiari.

Punctulă prim din programa a fostu 
„Luntrașulu“, esecutattt de corulă plugari- 
lorO. D-lă învățătoră St. Tansu, conducă- 
torulO corului și întemeiătorula lui, a pri
mită multe și meritate felicitări, âr bravii 
coriști au fostă sgomotosO aplaudați.

S’a representată apoi comedia într’una 
actă „Logodna țărănâscă“. S’au distinsă 
d-nii St. Tans, I. Alicit, 1. Vlădăreanu, d-na 
E. Vlădăreanu, d-ra Al. Tans și d-lă G. 
Mailatu. Cu toții au juoatu forte bine, în 
publică au produsă multă ilaritate și au 
fostă forte multă aplaudați.

Urmă apoi „HaiduculO“, cântată solo 
de I. Vlădăreană. D-sa, cu vocea-i pu
ternică și plăcută, a produsă în publică o 
însuflețire mare.

A urmată jooulă. Streinii au admirată 
multă străbunulă și frumosulă nostru jocă 
națională „CălușerulUu. Amintescă, ca cu- 
riositate, că din partea țăraniloră s’a jucată 
pănă și joculu franțuzescă „Lancier^. Acesta 
însă nu e bine. In sînulă poporului nostru 
nu trebue încuibate jocuri streine, ci tre
bue să rămânemă pe lângă jocurile și obi
ceiurile nostre strămoșescl. Avemă noi des
tule jocuri de-ale nostre, cari de cari mai 
frumose, acestea trebuescă cultivate și păs
trate în poporă, căci acestea suntă ale 
nostre.

Petrecerea peste totă a fostă forte 
reușită. D-lă Nicu Georghiu din Bucu- 
rescl, care încă era de față, a dăruită 
pentru coră 5 fi. âr ‘'pentru biserică alți 
5 fi. ,Venitulă curată alb petrecerei a tre
cută peste 80 fl. Dâcă acești bani s’ar fi 
adausă la fonduiă corului, ar fi fostă ună 
lucru frumosă și de mare laudă. Durere 
însă, că în urma unoră neînțelegeri, mem
brii, cari au dată producțiunea, au împăr
țită banii între sine și așa nu s’a alesă ni- 
mică din ei. Credemăj însă, oă altă-dată 
nu voră mai face asemenea.

X.

A P E L U.
Crescere și cultură!

xAceste două ținte mari le-a urmărită 
dela înființarea sa și pănă în dilele nâstre 
Asociațiunea transilvană pentru literatura 
română și cultura poporului română, acâstă 
vechiă și cea mai de frunte asociațiune cul
turală aRomâniloră de dineoce de CarpațI.

Vădendu terminată și asigurată prima 
sa creațiune mare: Șcâla de fetițe cu in
ternată, menită a da generațiiloră viitâre 
crescStdre demne de numele poporului ro
mână, — Asociațiunea transilvană a luată 
inițiativa pentru o nouă lucrare, prin care 
să se apropie cu unu pasă însemnată de 
cealaltă țintă mare, ce urmăresce, de lă
țirea culture! în sînulă poporului nostru.

Popularisarea sciințeloră și arteloră, și 
lățirea ounoscințeloră fo'ositore, suntă cele 
mai eficace mijloce pentru promovarea pro
gresului culturală ală unui poporă.

Poporulu română însă în cea mai msre 
parte este lipsita de acei factori, cari la 
alte popore au contribuită și contribue ne
întreruptă la înaintarea loră în cultură. Nu 
avemu orașe, cari prin institutele și socie
tățile loră culturale și sociale, prin coatin- 
gerea continuă a inteligenței, sunt totă atâtea 
centre culturale și sociale, adevărate foculare 
peutru popularisarea sciințeloru și; arteloră 
și pentru lățirea ounoscințeloră folositore. 
Nu avemă apoi, mai alesă pe terenulă sci- 
ințeloră naturale, o literatură poporală bună 
și eftină, din care cea mai considerabilă 
parte a inteligenței nâstre, preoțimea și 

învățătorimea resfirată pe la sate, și prin 
acesta poporulâ, s’ar putâ ține în curentă 
cu progresulă sciințeloră și artelorO.

In vederea acestora,' comitetulă Aso- 
ciațiunei transilvane a decisă edarea unei

Enciclopedii poporale, 
care ținută de-ocamdată într’ună cadru mai 
restrînsO, se va putâ introduce în cercuri 
câtă mai largi și va fi publicului oetitoră 
română ună sfetnică și conducâtoră pe tote 
terenele sciințeloră și arteloră.

Cu conducerea acestei publicațiunl, co
mitetulă a însărcinata pe membrulâ său, 
Dr. Corneliu Diaconoviclt.

Aducendă acestea la cunoscința pu
blicului română, comitetulă subsemnata râgă 
pe toți cei chiămațl, a conlucra la realisarea 
acestei întreprinderi importante pentru des- 
voltarea culturală a poporului nostru, să 
binevoiască a da numitului conducetoră ala 
primei Enciolopedii române totă concursulă 
posibilă, ca să-și potă împlini misiunea sa 
cu succesu câtO mai mulțămitoră.

Modalitățile publicării și procurării 
„Enciclopediei Române" se voră comunica 
la timpulă său.

Din ședința comitetului Asociațiunei 
transilvane pentm literatura română și cul
tura poporului română, ținută în Bibiiu. la 
7 Februarie 1895.
1. Al. Aloldovanu, Er. V. Bologa,

presidents. secretar.u II.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 23 Februarie. In con- 

ferența de eri a stângei estreme s’a 
încinsă o discusiune înfocată. In urmă 
s’a primită o propunere a lui Ka- 
potsffy cu 42 contra 35 voturi. Pre
ședintele partidei, Iusth, a declarată 
în urma acesta, că ee vede constrînsă 
a’șl da dimisiunea. Dup’aceea au pă
răsită elu cu mulțl diutre ai sei sala. 
Vice-președintele Bartha a luată după 
aceea presidiulă. In urmă s’a alesă 
comitetulă de acțiune cu Ugron, ca 
președinte.

Budapesta, 23 Februarie. La 
îmormentarea archiducelui Albrecht 
se voru duce miniștrii Banffy, Fejer- 
vâry, Perczel, Iosipovici, Festetich și Iosika, 
precum și presidențil camereloră. 
Szlăvy și Szilăgyi.

Camera deputății oră nu va ține 
Marți și Miercuri ședință.

Viena, 23 Februarie. Ceremonia- 
lulu, după care curtea va ave se ia 
parte la îmormentarea archiducelui 
Albrecht, s’a făcută cunoscută, ieri de 
cătră raareșalulă curții.

Curtea va îmbrăca doliu timpă 
de patru săptămâni.

Roma, 23 Februarie. De curendu 
a sosită aci episcopulu Steiner. Se 
c|ice, că venirea sa aicea stă în le
gătură cu situațiunea actuală bise- 

ricdscă-politică din Ungaria, asupra 
căreia elu a raportată deja Papei.

Varșovia, 23 Februarie. Toți func
ționarii poloni au foștii destituiți din pos
turile loră. Acestă mesură a produsă 
mare turburare între Poloni.

Mișcarea națională și acusările 
Ungurilori

Din discursul^ d-lui V. A. URECHIĂ, ținuta în 
Senatulu românii la 8 (20) Decemvre 1894.

D. V. A. Urechiă: Erau datori gu
vernanții noștri să apere țâra de acusările 
nedrepte ce ’i — se aduceau, că este ireden- 
dentistă, că aspiră să sfâșie pe Unguri, și 
n’aveau, decâtă să amintescă D-lui Wekerle 
(său D-lui Kâlnoky, decă era trebuință), 
că cestiunea din Bănata și Transilvania, 
și care li-se pare eșită din lucrarea ireden
tismului, nu este o cestiune eșită din așa 
isvorfi, nici de dincolo, nici de aci; căci 
cum am spusă, cestiunea este forte vechiă. 
Nu de când esistă Liga s’a adusa starea 
de lucruri actuală, care se desfășură peste 
munți; nu ea a adusă mai multă însufle
țire pentru-ca să se nască ori ce mișcare; 
ea s’a născută de multă prin însuși faptulă, 
că, esistândă unde-va Români apăsați, aceia 
avendii conștiință dreptului loră, au protes
tații și protesteză!

Vă voiu aduce aminte de mișcarea 
dela 1791, cu 103 ani îndSrâtă, mișcare în 
fruntea căreia era Ioană Bobă episcopă și 
altă episcopă Gherasimă Adamovicl. A- 
ceștl omeni ai bisericei s’au pusă în frun
tea cestiunei naționale.

In vremile trecute, în fruntea cestiu- 
niloră naționale, veți afla pururea biserica.

Aceștia au semnată cunoscuta Suplex 
libellus Valachorum — „Carte de jalbă a Va- 
lachiloră“.

Ce cereau Românii la 1791 ? Pe scurtă, 
âtă ce cereau:

I. Să înceteze legislațiunea țârei un- 
gurescl, nomenclatura odiosă, îujuriosă la 
adresa Româniloră. Românii respingeau 
epitetele ca: națiune tolerată, națiune nein
digenată, ca să trecă asupra altoră epitete 
mai nerușinate;

II. Cereau să aibă loculă acela, ce 
după dreptulă istorică li-se cuvine, ca primi 
ocupanțl ai pământului să aibă acestă locă 
între celelalte naționalități;

III. Ei pretinseră o îndreptățire egală 
pentru cleră, pentru nobilime și pentru 
poporă;

IV. Pretinseră, ca funcțiunile să se 
dea și Româniloră în proporțiune cu po- 
pulațiunea loră.

V. Cea mai importantă reclamațiune 
din Suplex libellus Valachorum dela 1791, 
era: ca municipii, comitate, districte, 
scaune, unde majoritatea populațiunei o 
facă Românii, acolo să fiă cu nume româ- 
nescă.

Nu cum-va D. Wekerle și ai săi ar

Jeraticulă steleloră aprinsese cerulă, 
îmfrumsețândă noptea cu o mărețiă uimi- 
tore. De peste baltă, unde se desfășurau li- 
vedl întinse și bogate, se au4eau trilurile 
perduțe ale unoră fluiere de ciobană. Și 
ca nisce lumini depărtate, se zăreau focu
rile dela stână, stingendu-se treptată.

Târdiu răsări și luna, după ună dâlă.
Ochii lui Petre se ridicară instinctivă 

cătră ea, și tresări. Brațele lui se înmu- 
iară, er lopata abia atingendă fața apei, 
pierdu echilibrulă luntrei.

— Ai obosită Petre ? striga Moșă 
Tudoră. Treci tu la cîrmă și dă-’ml mie 
lopata.

Der elă nu primi; printr’o forțare su
premă îșl recâștiga puterile. Luntrea se 
clătina, par’că ar fi fostă să se răstorne.

Luna împânzise pe apă lumina ei bă
laie.

— Frațiloră, nu mai potă, nu mai 
potă!.... rosti de-odată Petre. Să ne întâr- 
cemtt înapoi, decă sunteți creștini și vi-e 
milă de durerea fratelui vostru.

Și în cuvinte tremurătore, aici vio
lente și adânci, aici înduioșătore ca nisce 
suspine, Petre mărturisi tovarășiloră săi 

bănuiala, care îlă neliniștea de atâta vre
me. Elă cerea, ca să se întorcă din drumă, 
încredințată, că femeia îlă înșela și în nop- 
tea aceea. Resăritulă lunei îi esaltase pre
simțirea pănă la nebuniă.

Tovarășii se împotriviră: unde se mai 
pomenise, ca nisce omeni plecați la trâbă 
să se întorcă după o bănuială copilărâscă 
și neîntemeiată? Și cu cine era se-’lă în
șele femeia lui ? Cu notarulă ? Der Gheor- 
ghe era ună băiată, despre care nu s’audise 
nici o faptă rea, și-apoi totă sătulă scia, 
că elă ducea dorulă unei fete, cu care 
avea de gândă să se unâscă în curendă.

Petre înse nu voi să înțelâgă nimică, 
asverli lopata, se ridica în piciore, încer- 
cândă să-’șl lepede cămașea, — hotărîtă 
să se întorcă în notă.

Moșă Tudoră judeca zădărnicia ori
cărei împotriviri, și căuta să-’lă liniștescă. 
Cu o privire blândă făcu ună semnă înțe- 
leptă celui-l’altă tovarășă.

Intorseră luntrea.
* **

Tăceau câte-șl trei. Fiă-care se adân
cise în gânduri felurite, și încetulă cu în- 
cetulă aceeași bănuială îi cuprinsese pe toți.

Durerea și nerăbdarea lui Petre is- 
bucnea, din când în când, în vorbe ame- 
nințătore:

— Cățâua!.... Nelegiuita!.... Am s’o 
facă țăndurl!....

Moșă Tudoră se cutremura, — inima 
lui trecuse prin vieța asta ușoră, ca o pa
săre. Povețele lui interveneau: omulă tre
bue să-’șl stăpânâscă mânia. Dâcă femeia 
e necredinciosă și păcătuesce, alung’-o!.... 
La ce bună să înfundl ocna, ca ucigașă 
ală femeii tale? N’au să te ierte nici ome
nii, nici D-deu!

Petre îșl îndoise puterile, luntrea 
par’că sbura.

Când ajunseră la loculă de unde por
niseră, Moșă Tudoră luă pe Petre de brață, 
îi smulse cuțitulă dela brâu și cu vorbe 
bune căuta să-i domolâscă furia.

Casa lui Petre era așe4ată pe dâlu.
— Asta nu gândeam s’o petrecă, 

mai rosti Moșă Tudoră, ținendu-se de pașii 
lui Petre, care urca delulă.

Barbu rămăsese în vale, lângă luntre.
Când ajunseră în fața porții, Petre 

se opri, respirândă greoi. La lumina lunei 

figura lui se zărea palidă ca a unui mortă 
ochii lui deveniseră sălbatici.

Intrară ușoră în curte.
Moșă Tudortt îlă ținea de brață.
— Stăi, întâiu să ne uitămă prin fe- 

râstră, șopti bătrenulă.
Ra4©le lunei băteau în geamurile nea

coperite de perdele. Amândoi se apropiară, 
în vârfulă picioreloră, de ferestră, și pri
viră înăuntru.

Femeia lui Petre, cu sînulă desgolitu, 
îșl legăna copilulă în brațe, care plângea 
încetă. Glasulă ei îngâna ună cântecă de 
leagănă, adormitoră și melancolică.

La icona din părete candela ardea.
In totă împrejurimea: tăcere și sin

gurătate.
Moșu Tudoră se retrase dela ferestră, 

și ținendă mereu de brață pe Petre îlă de
părta câțl-va pași de casă.

— Asta țl-a fostu bănuiala? întrebă 
elă, clătinându din capă.... Ai năucită, 
omule !

Și îșl făcu cruce; în vreme ce Petre 
că4use în genunchi, curmată de rușine și 
căință.
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putea documenta, că mișcarea dela 1791 
este faptulu agitatorilor^ daco-românl din 
Principate, a verl-unei ligi de pe acele 
vremuri ?

Eram fi atunci sub domnia fanariotă. 
Și pe atunci se dicea: „Poporalii este pacl- 
13011“, și scițl ce se făcea cu poporalii acela 
paclnicii ? Nu se găseau în BucurescI de- 
câtil 2—3 bărbați, carii mai sciau de ne- 
multî românescti: erau Văcărescii în frunte 
cu Enăchiță Văcărescu; erau Fălcoianu, 
Grolescii și câțl-va din scriitorii dela cari 
ni-au rămasu ceva dovedi, cum că nu se 
stinsese de totă flacăra românâscâ.

In mișcarea dela 1791, îșl are mișca
rea actuală ardelână și bănățenă temelia, 
începutulft ei. Memorandulu actualii este 
unii nou suplex libellus, și nimicii mai multii.

Ce se cere astădl de memorandulii 
cunoscutii ?

Aceleași lucruri, ca la 1791, cu adăo
gire de câte-va puncte, cari nu puteau se 
aibă ființă la 1791.

In adevbrii, se cere astădl, în plusii, 
în memorandulii Româniloră: Autonomia 
Transilvaniei. Este naturală, că la 1791 să 
nu o fi cerută, căci Transilvania esistă ca 
stată autonomă; avea dieta sa, domnulă 
său, marele principe ală Transilvaniei în 
persona împăratului Austriei. Ar fi fostă 
curiosu ca Românii să fi cerată atunci 
acea autonomia, care o ceră astăcli, când 
pretindă reîntorcerea la uuă dreptă isto
rică ală Transilvaniei.

Ce nu cereau ei la 1791 ? Nu grăiau 
nimică despre limba română. Este naturală, 
ca astăfil să ceră anume, ca limba română 
.să fiă recunoscută ca limbă oficială, ca 
limbă a comuneloră române, etc. Atunci 
nu esista limba ungară, ca limbă oficială; 
în oficialitate era limba latină, cu care și 
Românii se împăcau. In definitivă, lupte 
între limba română și ungară nu esistau.

Prin urmare, în ce vedeți că am influ- 
ințată noi de aci în ceva, mișcarea pe 
care bărbații, cu o popularitate bine me
ritată, o conducă peste munți cu prețulă 
vieței, cu prețulă averei, cu prețulă liber- 
tăței loră. (Aplause).

Se continuămă însă, D-loru, istoria 
dela 1791.

La 1791 jalba Româniloră este tri
misă la împăratulă Leopoldă. Impăratulă 
Leopoldă se afla în Italia. Impăratulă pri- 
mesce delegațiunea Valahiloră și recoman
dă jalba loră cu stăruință la dieta arde- 
lenă ca se o resolve. Nu putea uita împă
ratulă Leopoldă cu ce vitejie combătură 
oștenii români pentru Maria Teresia, care 
înscrisese pe drapelele acestora: „ Virius 
romana rediviva /“

Dieta a întârdiată, cum întârdie și 
acum parlamentulu maghiară, de a se o- 
cupa de cestiunea română. A trebuită in- 
tervenirea împăratului Leopold, ca mă- 
-cară la sfirșitulă sesiunei ei să bine-vo- 
âscă a sci, că esistă o Suplex libellus Vala- 
chorum.

Atunci, însă, când o luară în desba- 
tere, în acelă momentă clopotele din orașă 
începură a suna de focă, și deputății din’ 
dietă voră să iasă ca se vadă de nu ardă 
casele loră. Cornițele Vesellenyi strigă ce- 
loră can se grăbeau să abandons ședința: 
„ Sta ți locului, foculu nu este afară, foculu 
este in dietă“.

Ei bine, pentru-că foculă pe care 
Ungurii nu au sciută și nu voră să scie 
să-’lă stingă de o sută de ani, noi suntemă 
de vină, noi din România, seu numai Liga?

O sută de ani după dieta transilvană 
cu suplex libellus, împăratul Franciscă Io- 
sifă I. găsi de cuviință nici să primescă 
în audiență delegațiunea Româniloră, cari 
■îi aduceau memorandulii, și ministrulă său, 
D. de Kelnoky, afirmă că este iredentistă 
mișcarea din Ardeală! Ca D. Wekerle și 
ai săi să vină să ne aducă acusațiunea a- 
câsta, trăcă mârgă; der să vină acusa
țiunea acesta prin gura D-lui de Kâlnoky, 
ne dore.

Se vede, că la Viena nu s’a sciută ; 
putea să o spună d-nii miniștri ai noștri, 
■că la 1866, Iunie 7, aci în BucurescI, în- 
tr’o gradină particulară, de față fiind C. 
A. Rosetti, I. Brătianu și generală Tur, a 
venită și Domnulă Carolă, care a bine

voită a primi acolo pe generalulă Tiir în 
audiență secretă.

Acestă domnă ’i era recomandată de 
însuși Bismarck.

Tur cerea României, pe care astădl 
diareic ungurescl o desprețuescă, alianța 
care altă-dată ’i-o dedese cu greșală Cuza, 
alianță pentru Unguri în contra Austriei.

Se vede, că interesele Prusiei cereau, 
ca Austria să fiă amenințată din spre ră- 
săritulu ei. Dâr Măria Sa Domnitorulă a 
respinsă orl-ce alianță, dicendă:

„ Ună regenta, unu Domnitorii cu minte 
și credincioșii, nu face nici odată politică per
sonală, ci tot-dăuna numai națională* )“.

*) „Aus dem Leben Konigs Karls von 
Romănien“, pag. 83. Nu era în interesulă Ro
mâniei ceea ce voia Tur.

Deja la 11 (23) Maiu 1866, Bismarck 
vorbise în sensulă alianței cu Ungaria, 
D-loră Știrbeiu și Stege, cari merseră la 
Berlină, imediată după notificarea plebisci
tului în Dusseldorf; la tatălu Domnitorului 
Carolă.

Domnitorulă spune, că în Berlină co
rnițele Bismarck a primită bine pe trimișii 
români și ’i-a sfătuită, că decă Ungaria 
se va ridica contra Austriei, precum elă 
părea că presupune, ei se nu întârdie, ci 
se însceneze o energică agitațiune daco
română și să ia parte îu contra Aus
triei.

Totuși Domnitorulă rămăsese parti- 
sană ală Austriei, cum cereau interesele 
Româniloră.

Măria Sa ’i arată, că este imposibilă 
alianța României cu Ungaria, pentru-că în 
simțulă națiunei din România era antipa- 
tiă față de acestă alianță, pe câtă vreme 
Ungaria nu făcea dreptatea seculară cerată 
de Românii din Transilvania și Bănată. 
Der decă D. Kâlnoky nu scie de aseme
nea speculațiunl diplomatice, cari au fostă 
respinse de Domnitorulă și guvernulă ță- 
rei, trebue să scimă noi a ne face datoria 
în împrejurările de față. In totă casulă 
veți conveni, D-loră, că o mișcare, care în
cepe, decă nu mai departe, decâtă dela 
1791, este o mișcare, care nu se pote pune 
pe sema iredentismului și a Ligei în deo
sebi.

Ce este Liga?
Ceea ce a născută Liga o scițl mal 

bine ca mine, este însăși mișcarea națio
nală de dincolo de munți. Liga s’a născută 
la țipetulă de durere a 3.000.000 de frați. 
Liga au născut’o procedările asiatice ale 
guvernanțiloră din Buda-Pesta față cu na
ționalitățile din Ardeală și Banată, proce
dări cari au revoltată întrega Europă și 
în așa gradă, încâtă vedendă în fine cei 
de la Buda-Pesta, cum Europa întregă în
cepe a da alarma și ’i desaprobă, s’au 
speriată ei înșiși de fapta loră. Pecată 
numai, că în locă să ’șl îndrepteze faptele, 
au socotită, că și presa din Parisă și presa 
din străinătate este ca presa ovreiască din 
Buda-Pesta, că se pote cumpăra ca să tacă, 
ba chiar se pledeze, pentru o causă ne- 
dreptă. (Aplause). S’au înșelată D-nil W ekerle 
și Hieronymi, căci scițl bine, că ună sin
gură jurnală din Parisă a fostă dobândită 
de dânșii și acela cu nisce mijloce forte 
abile. D. Tur a cumpărată, din sumele im
portante ce le avea spre acestă scopă 
de la Buda-Pesta, majoritatea, decă nu to
talitatea acțiuniloră unui jurnală pe acțiuni, 
care jurnală mergea forte slabă, și așa nu
mai au Ungurii adl ună jurnală; lăsați-mă 
se nu ’I pomenescă numele, căci acestă 
cinste nu ’i să cade.

Etă metoda cu care ună singură jur
nală francesă, dică, a ridicată o voce, care 
este discordantă în mijloculă întregei prese 
francese-parisiane. (Aplause).

Ceea ce a născută Liga, este acelă 
sentimentă națională , pe care însuși 
D. Lahovari nu pote să-’lă ascundă în 
adenculă inimei, nu ’lu pote nega, ba încă 
a declarată, că guvernulă actuală a sciută 
să-’șl facă datoria fără a face vre-o atingere 
la sentimentală naționalii, și promite, că de cât 
să-’lă atingă, mal curendă guvernulă săă 
va da portofoliele pe mâna altora.

Ceea ce a născută Liga era și în inima 
D-loru miniștri, până cândă n’aă prevalată 
alte gânduri mai egoiste.

Ceea ce a născută Liga, este confor
mitatea de sentimente între tote partidele, 
cari suntu pe pămentulă românescă: con- 

servatorl și liberali și democrați și radicali... 
și ce brumă o mai fi încă. Toți aceia, cari 
dau precădere poftei de putere asupra pa
triotismului, se înțelege, că n’au pricepută 
pentru ce s’a născută Liga și nu au apro- 
bat’o și nu o voră aproba-o.

Fiind-că vorbescă de Ligă, ’mi aducă 
aminte, că D. ministru de externe a afirmată, 
că D. Sturdza este în fruntea Ligei. Regretă 
să o spună, der D-sa nu este nici membru 
în Ligă, necum în fruntea Ligei; nu ’I 
daă, afirmândă acâsta, ună atestată, care 
să-’lă valoreze în străinătate, căci Liga, 
trecendă de dușmană a Unguriloră, ates- 
tatulă președintelui Ligei nu pote avea 
credință, chiar dacă ar fi D. Sturdza din 
acei cari să aștepte puterea de la străini.

Adaogă, pentru a decea oră a dice, 
că Liga nu este iredentistă....

Rog să ’mi se arate una singură din 
telegramele ieșite din meetingurile Ligei, 
de natură de a pune la îndoială înțelep
ciunea, moderațiunea și celă mai înaltă 
simță politică împăcată cu situațiunea și a 
României și a frațiloră de peste munți.

Și care a fostă actulă finală ală ma
relui meetingă, ce s’a țînută în BucurescI ? 
A fostă o telegramă cătră M. S. Regele 
în următorea cuprindere:

„Nu pote sta indiferentă omulă lângă 
casa căruia arde altă casă. Decă n’ară fi 
decâtă acestă mobilă egoistă, încă Majes- 
tatea Ta ai scusa strigătulă nostru de a- 
larmă.

„Der Majestatea Ta înțelege totă adân
cimea simțirei nostre, cândă cutezămă a 
îndrepta graiulă nostru de supuși credin
cioși cătră regele nostru, în favorea unoră 
frați, ce caută să ’i sdrobescă călcâiulă ne- 
dreptăței“.

„Sire11,
„Lealitatea și devotamentulă străvechiu 

și încercată ală Româniloră din Ardeală 
și Banată cătră regele și împăratulă loră, 
cătră dinastia augustă Habsburgică, nu mal 
este unu adăpostu ală dreptăței loră. Mâne, 
apărătorii viteji de la 1848 ai monarchiei 
Habsburgice, vor fi condamnați la temniță, 
pentru că înaintea monarchului loră, cu 
încrederea ce le-o dedea secularulă loră 
devotamentă, au nisuit să mergă să ceră 
respectulă legiloră, apărarea dreptăței.

„Maiestate, cțicețl graiulă Vostru de Amic 
leal alu Majestăței Sule împăratului și rege ală 
Austro-Ungariei;spuneți’l, că pacea Orientului, 
că pacea lumei stau atârnate de înalta și prea 
puternica sa voință.

. „în ora în care pe ună mormentă re
centă alu lui Kossuth să închegă în Ungaria 
idealuri neîmpăcate cu legile și voința lui, 
permite-va înjunghiarea pe acelă mormentă 
a unei întregi națiuni, devotate tronului 
habsb urgie ?“

„în numele umanităței, în interesulă 
păcei scumpe a Europei, spre triumfulă 
dreptăței, trimitemă la treptele Majestăței 
Vostre apelui nostru călduros11.

Să-mi arătațl, vă rogă, dâcă în aceste 
acte ale Ligei este o singură vorbă, care 
să potă da dreptate acusațiuniloră, ce ’i 
se aduseîn sinulă delegațiunei de la Buda- 
Pesta și în parlamentulă ungurescu. în ce 
este iredentismu ? Apoi Apelulă la dreptate, 
adresată în urma marelui meetingă, ținută 
în BucurescI de 30, 40 mii omeni ? Și acela 
nu pote cuprinde nici cea mai mică notă 
iredentisă.

Decă, der, cu nici ună documentă nu 
ne puteți proba iridentismulă românescă, 
faptă românescă este, ca să tăceți, cândă 
suntemu acusațl de D. Kâlnoky?

Ați lăsată se aibă D. Kâlnoky infor- 
mațiunl, ca acelea, cari le da de față în de
legațiunea ungurescă. Cui prodest?“ S’ară 
întreba cine-va. De ce amestecați Liga în 
luptele dintre D-vostre cu liberalii ?

Liga a voită și voesce să fie a tuturoră, 
nu a conservatoriloră, nu a liberaliloră, ci 
a tuturoră Româniloră.

Ca se vă țineți la putere, vă asigură, 
că mai puternică sprijină aveți, rămânendă 
alipiți de curentulă națională, de câtă 
să căutați a vă face mână bună în străi
nătate.
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Cosivocas’e.
Despărțământulă Peșteșă ală „Reuniu- 

nei învățătoriloră români gr. or. de sub 
districtulă „Oradea mare“ îșl va ține adu
narea sa cercuală Joi în 9 (21) Martie 
a. c. (SS. 40 de Muc.) în sala școlei ro
mâne din Bucea, începândă dela orele 9 
a. m.

Agendele: 1) După chiămarea Duhului 
Sântă, deschiderea conferinței. 2) Consta
tarea membriloră presenți. 3) Incassarea 
taxeloră restante și referada cassarului des
pre resultatulă pașiloră întreprinși pentru 
incassarea restanțeloră și a amendeloră 
pentru absențiile neescusate, conformă con
clusului luată în acestă privință. 4) Rapor- 
tulă bibliotecarului, și în legătură cu aces
ta, luarea pașiloră necesari pentru înbogă- 
țirea bibliotecei. 5) Prelegeri din istoria 
naturală; a) Invățătorulă locală despre oie. 
b) Petru Cipou, despre : grâu; c) Constan
tină Murașca, despre feră, er Ștefană Tul- 
vanu reasumâză într’ună întregă aceste 3 
regne. 6) Observări și reflecsiunl. 7) Pro
puneri eventuale. 8) Eventuale disertațiuni, 
ce se voră insinua la presidiu înainte de 
începerea ședinței. 9) Compunerea progra
mei, numirea locului și a timpului pentru 
adunarea proximă. 10) încheiere.

Din ședința comitetului reuniunei, ți
nută în Tileagdă, la 27 Ianuarie (8 Febr.) 
1895.

Avramă Igna, Iosifu Crainică,
preș. desp. notarulă I.

Zăpada și ierna.
Vara trecută ni-a lăsatu ca moș

tenire mai multă secetă, decâtu ume- 
(jelă, ceea ce a împedecatu pe multe 
locuri creșcerea regulată a ierbei și 
prin acesta recolta fânului, ba pe 
unele locuri chiar și rodirea cucu
ruzului. Urmele secetei se simtă 
acum pe acele locuri, deorece se 
anunță, că e fânu și cucuruzii puțină.

Tomna trecută, la rendulu ei, a 
lăsatu pe câte-va locuri o brumă 
timpuria, care a împedecatu în modă 
păgubitorii desvoltarea și câcerea 
regulată a fasolei și a cucuruzului, 
așa că o parte din acestea seu că 
au foștii nimicite, seu că au rămasă 
necopte de ajunsă, încâtu nu se potu 
consuma.

După culesulii cucuruzului erăși 
a urmată o secetă mai îndelungată 
pănă pe la Crăciunu, care numai 
din când în când a fostu întreruptă 
de câte puțină zăpadă.

Iu urma acestei secete, pe unele 
locuri s’au îmulțitu șârecii de câmpii 
așa de tare, încâtu au distrusa o parte 
însemnată, a semănăturiloru de tămnă, 
ba e temere, că de nu voră mai peri 
acum preste iernă și de voru conti
nua cu distrugerea și la primăvera 
viitâre, semănăturile voru fi aprope 
totală nimicite, așa, că la primăveri 
voru trebui arate din nou pământu
rile, spre a-le semăna ca semănă
turi de primăveră.

Anulă acesta s’a începută cu 
zăpadă mare, care în cțilela din urmă 
mai alesă, pe multe locuri este 
apiăpe de unu stată de oină, așa că 
locuitorii mai multoră comune nici 
nu au putută comunica unii cu alții 
mai multe c|ile de arendulu, er co- 
rnunicațiunea pe liniile ferate a fostă 
de mai multe-ori întârețiată seu chiar 
întreruptă.

Zăpada de-altmintrelea este de 
o însămnătate deosebită, nu numai 
din punctă de vedere ală plugări- 
tului, ci și alu sănătății; ea acopere, 
ca și un vestmântă, semănăturile de 
tomnă, ca să nu le strice și nimi- 
cescă frigulu, înghățulă și vânturile 
reci; adună și aduce pe pământii 
materii nutri t6re din aeră; adună și 
ține cantități mari de apă în pă- 
mentă; pe timpă de secetă și în 
căderea ei, curăță aerulu de microbii 
băleloru lipiciăse.
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Acestea le sciu fhrte mulțl și 
din plugarii noștri, pe cari îî auȚimti 
adese-ori spunendu, că cu câtă ierna 
e mai cu multă zăpadă și mai fri
ge r6să, cu atâtu și vara e mai căl- 
durdsă și roditdre, căci precum e 
ierna, așa-i și vera de cele mai multe- 
ori. Cându se facă de tâmna unele 
arături pentru semănăturile de pri- 
măveră, atunci pămentulă. arată se 
mai îngrașă și direge, în decursulu 
iernei, de zăpadă și îngheță.

După nenumărate cercetări s’a 
adeverită, că zăpada, în căderea ei 
prin aeră, adună azotulă (aerulă nă- 
dușitoru) din atmosferă și-lii cobora 
pe pământii, pentru a servi la nu- 
trirea planteloră. Azotulă contribue 
la uutrirea planteloră sub două forme: 
sub iormă de amoniacu, prin foi, și 
sub formă de acidă nitrică (leșiă) 
prin rădăcini. Aerulă atmosferică e 
compusă din patru părți azotu și 
numai a cincea oxigena (aeră dă- 
tătoră de vieță).

Zăpada căcjută în timpulu din 
urmă, când se va topi, va sătura 
bir-a pămentulă de apă, așa că elu 
se va pute împotrivi mai bine even- 
tualeloră secete, de cari de câți-va 
ani încoce n’amu rămasă scutiți. 
Numai de-ar fi acestă zăpadă mare 
să se topescă încetă și pe rendu, 
căci de se va topi dintr’odată și 
grabnică, se voră vărsa apele și 
voru tace mari stricăciuni în sămă- 
năturile de tomna.

Aci e loculă de a mai aminti, 
că înghețulă și frigulă ajută și la 
descompunerea săruriloru și leșiiloru 
din pămentu, pe cari le absorbu 
plantele cu ajutorulă rădăciniloră.

Ventulă încă este de o însăm- 
nătate deosebită pentru clima unei 
țări, deore ce elfi încă curăță aerulă 
de sămânța bâleloru lipicibse, adună 
norii, ca să plouă, și apoi erăși îi 
risipesce, ca să se facă timpu fru- 
mosă și senină.

Zăpada și ierna de ăstu timpii, 
pe lângă altele, credemu, că va da 
o aspră, der vrednică lecțiune, ace
lora dintre plugarii noștri, cari ducă 
lipsă de fână și cari portă economia 
loră totă așa, după cum s’au pome
nită din moși-strămoși, fără a mai 
cerca unele îmbunătățiri pentru cul
tura tânațeloră naturale, ca adecă 
să le mai grape, canaliseze, ude, 
semene seu lăzuescă primăvera, ca 
să potă produce fână mai multă și 
mai bună, și cari nu voescu a cerca 
primăvera măcar de a sămăna câte
va chilograme de trifoiă roșu în cu
tare holdă cu pământă mai umedă, 
care pănă la secere cresce și să des- 
voltă la umbra holdeloru, așa de fru- 
rnosă, încâtă după secere se pote 
cosi cu miriștea dimpreună, ca nu- 
treță bună pentru vite peste iernă.

Lipsa nutrețului din ierna acesta, 
precum și prețuia scăcjută ală vite- 
loră mai de rândă, voră servi de 
învățătură pentru plugarii noștri și 
din acelă punctă de vedere, ca în 
viitoră să caute a ierna vite mai 
puține, der mai bune și de unu soiă 
mai alesă, cari, ori și cândă, au ună 
preță mai mare și mai bunii, ca ce- 
lealalte.

I. Georgescu.

CăiohlU și boulti.
— Fabulă —

Ună cățelușii de brațe din greu ințoțonatii 
Vădendă ună bou undeva... de-amară și 

[ani mâncată, 
Că rode la ogringii, ce puși isă la piciore, 
Cam astfelă îlă grăiesce cu vorbe pișcătore: 

—• „Să-ți fiă bună pofta, O! bou măria ta, 
Mâncarea, vădă că-i bună, ba prea de 

[sema ta, 
Și bine îți priesce, te-arețl din dungă ’n 

[dungă, 
Căci nu ai seu în tine ună ferestrău se 

[ungă“....

Și boulă ’i răspunde,
Domolă cu vorbe blânde:
„De-arătă precum mă vedl tu“ — a face

[alta nu potă, 
Și rea de ’mi-e mâncarea, l’a asta vina nu 

[portă. 
Pentru mâncare bună lucrat’am eu din 

[greu, 
Și mai puțină dreptă tu ai să mă vorbescl 

[de rău; 
Căci traiulă tău celă dulce, la ce elă s’ar 

[alege 
Decă aceste ose totă lucrulă n’ar direge? 
Și pită albă, mdle din ce ore ți-ar edee, 
Decă cerbicea ndstră la brezde n’ar întorce? 
Cu carne, ose grase, cum tu te-ai îndopa, 
Hulitulă neamă ală nostru de n’ar mai 

[esista?.... 
...Băiete fără minte, în calea ta tu du-te, 
Păharăle suntă pline nu trebe mai umplute. 
In lume desă se ’ntemplă bajocorită să iii 
Chiar de cătră aceia, pe care tu îi ții.

Koevari.

de Dumitru Stăncescu.
En ccjocâ.

Se întorse țiganulă dela tergă.
Țiganca și danclu îi eșiră înainte să 

vaclă, ce le-a adusă.
Țiganulă nu le adusese nimică
— Aoleo!... începură a se jelui ți

ganii toți, că nu se ținuse de vorbă, — că 
elă le făgăduise, că le aduce câte ceva.

— Lasă, lasă, nu mai țipați, că era 
să vă aducă ună cojocă, nou nouleță ; și 
era cusută cu roșiu și cu albastru de îți 
lua vederile, der ml-a fostă frică de pă- 
cată.

— Da de ce, me teteo, sări unu danci 
de colo.

— Iaca de ce... Apoi în cojocă sta ună 
Rumână cu o măciucă, ca să nu-lă lase să 
fugă.

*
tiu-mi plăcea.

Ună țigană se mutase dintr’ună sată, 
unde se născuse, și unde crescuse de se 
făcuse omă, și se dusese de se statornicise 
într’altă sată mai departe.

Intr’o di se întâlnesoe cu ună sătenă 
din sătulă de unde plecase.,

Ala îlă întrebă:
— Der la ce fugiși, măi țigane, din 

sată dela noi, de unde te năseușl, unde îți 
aveai părinții îngropațl?....

— Nu-mi plăcea apa, vere.
— Ce vorbă e aia?... Ălorlalțl omeni 

cum le place și nu mai dică nimică nici 
unulă ?

— Apoi hăia o fi avendă după ce s’o 
bea, der mie îmi ciorăiau mațele, de nu 
mai sciamă pe unde eramă.

îț!
Popa și Cazacii.

Ună popă îșl cumpărase dela tergă 
o păreche de cisme, și le pusese în picio
re și plecase spre casă.

Pe cale fiindQ cișmele noi, s’a dată 
omulă la marginea unei gârle și șl-a scosă 
una, care îlă strîngea mai tare și pe urmă 
a mai stată de s’a odihnită.

Pe când se odihnea elă, ecă doi Ca
zaci în zare, că era pe vremea, când se 
făcu resbelulă, de era țâra plină de pustii 
de Muscali.

Cazacii, cum se mai apropiară de po
pă vădură, că avea cișmele noi și începură 
a se face, că se certă apropiindu-se de elă. 
Er când ajungă alături de totă, se iau la 
bătaie cum se cade.

Popa, omă bună, a începută la ei 
cu blândețe:

— Mai, fiiloră, ce aveți de vă bătețl 
așa, că nu șede frumosă.

Și așa, și pe dincolo, pănă au stată 
Muscalii din bătaie.

Unulă din ei:
— Cum să nu ’lă bată părinte, că a 

clisă, că dumnăta, aucjl, ai șese degete la 
unu picioră.

— O, domne! dise popa, apoi bine, 
pentru asta trebuia se vă bateți ?... La ce 
n’ațl venită să mă întrebați?... Ecă stațl 
să vă arătă, că am numai cinci, ca totă 
omulă.

Și ’șl scose popa obiala, cu care își t 
ținuse piciorulă înfășurată și le arată.

— Vecjl mă, vedl, când ’țl-am spusă, 
că are numai cinci, a disă Cazaculă ălalaltă.

— Da nu la piciorulă ăsta; la ălă- 
laltă, a răspunsă ălălaltă Cazacă.

— Să vă arătă și acolo, dise popa, 
numai să nu vă vădă bătându-vă.

Și ’șl scose popa și cisma din picio
rulă ălălaltă și le arăta, că are totă cinci 
degete.

Atunci ălă ce dicea, că spusese, că 
are numai cinci, a începută a înjura pe 
ălă ce disese, că are șese; ăla nu s’a lă
sată și a pusă mâna pe o cismă a popii 
și a începută a-’i căra cu ea. Asta s’a re- 
peclită și elă la cisma de a doua și a înce
pută a da și mai tare, de a pornită la 
fugă ălă dintâiu.

Și fugi, și fugi și ăsta după elă; s’au 
totă dusă cu cișmele bietului popă, și duși 
au fostă, că nu s’au mai întorsă, er popa 
după, ce a așteptată pănă sera, șl-a pusă 
și elă cișmele ale vechi în piciore și s’a 
întorsă acasă cum plecase.

OsAesaclazcxxrtă. ssptemânel.

FEBRUARIE are 28 dile. FAUR.

țJilele Căleud. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
M arțl 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

12 1 Sf. P. Melet. ar.
13 Cuv. Păr. Mart.
14 Cuv. Păr. Axent
15 Sf. ap. Onisim.
16 Sf. Mart.Pamfiliu
17 Sf. M. Teod., Tir.
18 Sf. Leon pp. Ro.

24 Mathias ap.
25 Victor
26 Claudius
27 Ep. Leander
28 Romanus.

1 Martie. Albin
2 Simplicius

Bursa de mărfuri' din Budapesta.
din 20 Febr. n. 1895.

| păns

doinii

nutreță 
de vinars 
de bere

Prejulo. pe?
100 chilagv.

Bânățenescă 
dela Tisa 
de Pesta 
do Alba-regala 
de Bâcska 
ung. de nordă

Semințe vechi 
ori none

SScară
Orză
Orză 
Orză
Ovfisă
Cucurusa 
Cucuruză 
Cucuruzii 
Hirișcă

S 6 m i ;i ț e

ptvnă

bănăț, 
altă soiu

Prodnctodiv. S 0 < n 1 u
dala păria

Sem. do trif. Luțernă ungur. 38 - 49.-
francesft —. -

_
II roșiă 58.- 68.-

Olen de rap. rafinată dup kt —.— —
<D Oleu de in —. - —

Uns. do porc dela Pești', 50.- 51.-
& ri dela țâră — — -
0 Slănină sventată 42.50 43.50

afumată 48.- 49.-u Seu —.— —
8 Pruna din Bosnia în buțî 8.50 8.75
»—< din Serbia în saci 8.50 8.750 Pi Lictaru slavonă nou 16.5j 17.—

n b&nățenescă —.— -
u Nuci din Ungaria

Gogoși ungur escl
£ n sărboscl

Miere brută __ . __

î> galbinâ strecurată __ __ —. -
Ceară de Rosenau ____
Spirtti brută _  —

îî Drojdiuțe da spirt —,—

câmp. vjikdw.
Basilica . * 1 8.80 9.20
Credită • c 0 200.— 201 —
Clary 40 fi. m. c. 59.—
Navig. pe Dunăre . —,— 160—
Insbruck . « • • 27. - —,—
Krakau 26.50 27—
Laibach • V * 24.75 25.25
Buda 62.25 63.—
Palffy 60.— 60.75
Crucea roșie austr. 18.— 18.70

dto ung. . 12.20 12.50
dto ital. 12.75 13.25

Rudolf « * 0 23 75 24.75
Salm s « 71— 73.—
Salzburg , 27.— 27.50
St. Genois • 0 ® 74.50 75—
Stanislau . 46.— 48—
Trieitine 475% 100 m. c. 149— 151—

dto 4C /o 60 70— —.—
Waldstein 51.50 —.—
SerbescI 3e/0 • . 43.50 44.50

dto de 10 franci .—,— —
Banca h. ung. 4“/f, 135.25 136.25

rroțulu. pe.
100 ohilfjr.

Bursa deBucuressf 
din 20 Februarie n. 1895.

Valori
05

° a

x;

Scad, 
cup.

Rentă
Renta

n

îî
n
îi

»

Oblig.
Oblig.
Oblig.

î)
îî
7

Scrisuri
îî
îî

Oblig. Soc. de basalt

română perpetuă 1875 
amort.isabili , . . .

>!
îî
•M
H
H
;;
îi

(Impr. 1892 . . . 
din 1893
1894 int. 6 mii.
(Impr. de 32. ’/2 nail. 
(Impr. de 50 mii.
(Imp. de 274 m 1890 
(Imp. dc4om. 1891 
(Im. de 120 iul. 1891 

de Stată (Conv. ruralej. 
Casei Pensiunilor fr. 301 
comunei

n

fonciare rurale . . .
„ urbane BucurescI
>! !>
» îî

Bucur escl 
,. din 
„ din 
., din

1883
1884
1888
1890

îî
Iași . . 
artificialii

fr. 12.81 
uit. div. 86.—

Banca Rom. uit. div.
Banca Națion.
Banca agricolă 
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. u.lt. div. 43 iei 
Soc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. C 

n „ „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 „/' 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aurii

150

Cu 
bani 
gata

100.'/
98.3/,
SI?/,
O??/,

îl 
» 
» 
n

94 '/„
92 3/4 

10;.—
87’/4
78.72

v 
într. v, 
150 v. 
într. v.

îî

îî
îî 
î| 
îî 
îî
1»
îî
>
•I

»> 

î 

îî 
îî 
îl 
:> 

îi 
îî 
îî 
îî

1596.
170.-
380—
404 -

120. -

115,

20.10

S C O MPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 6°/o Paris .... 01/ 01
Avansuri pe efecte Petersburg . . 47.70Casa de Depuneri î’/o Berlin .... 87oLondra..................... 27a Belgia .... 37oViena..................... 47o Elveția .... B7o

Prețunăe cereaiesir dm piața 8rașovî>.
Din 22 Februarie st. n. 1895

fflttaiifR aâu 

grsutatga

I
Calitatea.

Vfllutau

trlack.

fi. cr.

1H. L. cel mai frumos
1

5 40
îî Grâuf mijlociu . . 4 90
yj mai slabă . . 4 60
n Grâu mestecată . . 3 70

„ f frumbsă 3 50-
< mijlociă 3 10-

îî ,, f frumosăOrzu 1 3 50
7) 1 mijlociu 0 —
îî r. y v (frumoșii 2 30
îî l mijlooiu — —

Cucuruză .... 4 20
Mălaiu.................... 4 60
Mazăre.................... 5 20
Linte .................... 6 50

îî Fasole.................... 5 60
17 Sămânță de ină . . 10 -
îî Sămânță de cânepă 4 —
îî Cartofi .... 1 10
î) MăzSriehe .... — —

1 kilă Carnea de vită , . — 48
îî Carnea de porofi — 52
îî Carnea de berbeoe — -

1OO hil Său de vită prâspătu 23 —
Său de vită topită 33 —

Terguiu de rîmătorl din Steinbruch.
La 18 Februarie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fostO de- 
103,804 capete, la 19 Februarie au intrată 
1184 oapete și au eșitfi 1265 ră nânend'’: la 
20 Februarie unu numără de 103.728 capete.

Se notâză marfa: ungurescă v e c h e, 
grea dela 47.— or. pănă la 48.— cr. 
marfă ungur â s c ă tineră grea dela 
49.— cr. pănă la 50.— cr., de m i j 1 o o C dela. 
47.— or. pănă la 48— cr. ușâră dela 
47.— or. pănă la 48.— cr.

Marfă țerănâscă grea dela 46.— pănă 
la 47.— cr. de mijlooă dela 46.— cr.. 
pănă la 47.— or. u ș 6 ră dela 47.— cr. 
pănă la 47. ’/2 cr.

Cuii'sultt pieței Bra^ovu.

Din 23 Februarie 1895.
Banonote rom. Cump, 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Sens. fono. Albina 5°/0 
Lire turcesol Cump.

9.74 Vend. 9.77
9.70 Vând. —
9.77 Vând.
5,85 Vend. 5.90

132.- Vend.
60.20 Vend. —.—

100.75 Vând. 101.75
11.15 Vând. —.—

Proprietarii: Aw.-.-’eS
eiactortt responsabilii: âregorta
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Heoeberg-Seide
— nur âdjt, menu bireft ăb mcinen ^abrifen 
bețogcn, — fcbwun, metis unb farbig, non 
8S fcr. bis ffl. p. îlîeter —
glaff, geftreift, farrierf, gemufierf, Damaffe 
etc. (ca. 240 nerfd?. Q)ual. unb 2000 perfdp 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ITtufter umgefyenb. Doppeltes 
Srtefporto nad? ber Sdjtveij.

Seidesfi-lFaWiiken
G. HJEWWffiBEBG 

L (k. u. k. Hofl.) liricii.

„Albina“, Institut de credit și de economii, Sibiiu.
A XXIS-a încheiere a Conturilor cu 31 Decembre 1894.

CONTUL BILANȚULUI.

Suferințe de peptu,
»«»»»»«■ UIT»—.■-~A..lt|||| ||H W1 | , |

Tusa, cum și tote bolele, ca tare de 
ale canalului de respirația, gâtleju plă
mâni, greutate de respirație, Astma, fleg
mă, tuse măgăr^scii, răguș^lă, gădili- 
tură la gâti), începută de tuberculosa, 
se potfi depărta mai bine și mai ușorii 
cu întrebuințarea renumitului și după 
prescripția medicală preparata și reco
mandata Ceaiu Sf. George pachetaâ 50 
cr. și prafula care aparține ceaiului prafu 
Sf. George, cutia â 20 cr. împreună cu 
prescrierea întrebuințării. Succesu se 
simte după câte-va <Jile. Mai puțina de 
2 pachete nu se trimeta. La trimetere 
cu posta 20 or. mai multa pentru pache- 
tarea și espediată.

Tote comandele suntă a se adresa 
directa la St. Georgs-Apotlieke. Wien, 
V/2 Wimmergasse 33.

Să se trimită prețuia înainte cu man
data poștala.

Active. a. cr.
Cassa în numerar.................................... 82,640.31
Monete și cupone.................................... 4,527.86
Bon în Giro-Conto și la alte bănci....... 11,792.30
Cambii de bancă.................................... 3,032,809.55
împrumuturi hipotecare.......................... 1,894,836.62
Credite personale......................................1,013,941.17
Credite cambiale cu acoperire hipot .... 532,123.70
Credite de cont-curent.......................... 127,393.29
Avansuri pe efecte publice..................... 70,959.40
Credite ficse............................................. 24,789.70
împrumuturi pe producte..................... 27,010.40
Casa institutului, realități dela gara Brașov și div.

realități de vendare ....................................... 182,717.77
Efecte publice......................................... 1,047,704.13
Efectele fondului de garanță al scris, fonc. . . 209,133.50
Efectele fondului de pensiuni ală funcționarilor^

institutului............................................. 81,000.—
Mobiliarii................................................. 5,794.37

după amortisare de.............................. 580.05 5,214.32
Interese restante și diverse conturi debitbre . . 94,996.51

8,443,590.53

Masive. a. «•.
Capitalii socialii:

3000 acțiuni â fl. 100 ....................................... 300,000.—
Fondulii de reservă alti acționarilor^ .... 100,000.—
Fondulii specială de reservă............................. 126,054.96
Fondulii de pensiuni alii funcționarilor^ . . . 80,811.96
Depuneri spre fructificare.................................. 4,945,227.09
Scrisuri fonc. cu 5% în circulațiune .... 1,251,000.—

„ „ „ „ în corone în circul. . . 500,000.—
„ „ eșite la sorți în circulațiune . . 19,600.—

Cambii de bancă reescomptate......................... 583,220.95
Avansuri dela banca austro-ungară.................... 125,000.—
Diverse conturi creditore.................................. 225,478,46
Dividende neridicate............................................ 1,501.—
Interese anticipate pro 1895   64,028.17
Profită net........................................................... 121,667.94

CORTUL de PROFITURI și PERDERI

8,443,590.53

, F TINGT. NERVI TONICĂ
Elixir de nerve al prof. Dr. LIEBER. 

£z Veritabil numai cu marca de oontravenție 
crucea cu ancora.

Preparata după prescripție medicală oficios 
legalisată în farmacia M. Franța, Praga. Acest 
prepa-at este de mulți ani cunoscută ca ur.u 
mijlocii .forte probat contra slăbiciunei, bătaie 
de inimă, dureri de spinare, de capii, mistuire 
rea etc. La cerere se dă prospect gratis. — 
O sticlă 1 fi., 2 ii. și 3 fi. 50 cr. Pentru bolnavi 
de stomacu se recomandă Picăturile <Ie 
Stomac» Si’. îacoii, ca lecu bunii reco
mandată de medici. Sticla 60 cr. și 1 fi. 20 cr.
țjse vindecă cu Hydlrops-

UJJlbdiț Egsensz. In tot.ti stadiulU 
bolei vindecare sigură și iute. Cură greșită es- 
chisă. Pentru succes se garanteză. Domnitorii 
medici se recomandă întrebuințarea. Pentru de 
plină însănătoșare este suficientă 1—2 sticle 
cu 3 florini. Depou principală

Farmacia „SALVÂTOR“ Presburg.
In farmaciile din Brașovu : Ed. Kugler, 

Carl Schuster, Victor Hoții; SbCsîbw: Wilhelm 
Moricher, C. J. Molnar ; 08 uj : Szeky Miklos 
și mai în tote farmaciile.

In tâte țările scutită prin lege, pentru Aus- 
tro-Uniraria marca înregistrată Nr. 460/1.

E s i r i fl. cr.
V © n i t 81

w
1*  1.

fl. cr.

Interese: Interese:
pentru depuneri spre fructificare 222,784.48 dela cambii de bancă .... 188,715.93

„ scrisuri fonciare................... 77,515.12 „ credite personale .... 91,015.86
„ împrumuturi luate pe efecte 14,084 83 314,384.43 „ împrumuturi hipotecare . . 129,792.29

S p e s e: „ efecte publice .................... 45,319.42
Salarie............................................ 38,297.65 „ Credite cambiale cu acoperi-
Bani de cuartirâ........................ 4,985.— re hipotec............................ 33,331.35
Imprimate, registre, porto diverse 12,636.53 „ credite de coutcurent . . . 4,667.72
Maree de presentă........................ 1,710.— 57,629.18 4 841.47

Contribuțiune:
directă............................................ 12,117.98 „ credite ficse ......................... 1,630.02

10°/0 dare la interesele dela de- „ împrumuturi pe producte . . 1,627.02 500,941.08
puneri ....................................... 22,278.49 34,396.47 Chiriă................................................. 10,913.09

Amortisare din mobiliar.................... 580.05 Provisiuni ............................................ 15,697.62
Profită net ............................................ 121.667.94 Profit la monetă............................. 1,106.28

528,658.07 — 528,658.07

Sibiiu, 31 Decembre 1894.
I. Hannia m. p., Șulutin m. p., Cosma m. p., Iosif Lissai m. p.,

membru al direcțiunei. membru al direcțiunei director esecutiv. comptabil-șef

Subsemnatul» comitetu amu esaminatu conturile presente și le-amă aflatiă în deplină regulă.
Sibiiu, 18 Februarie 1895.

ComitstultL de supraveg-Aiare:
Dr. A. Brote m. p. Dr. Ilarionft Pușcariu m. p. Dr. Beu m. p. leanfi Creții m. p. St. Stroia m. p.

«'V

e

Dr- pharmaciae Carol Schuster.
»

'i dfl KTqh ce^ ma* P^cu^ “hosii de brad!, curăță aerulfi din odaie 
1 tiu li U11; și întăresce organele de respirațiune, celfl. mai alinătorti. 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloril.
QVPlllî nnțiii] P lip Mflll °f0r& escelente serviții pentru tuse, pentru
Gjl U1I yi îlfluLbiU uO liullj regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganelorfi de respirațiune.

Lanolin Creams, cel mai bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

£8SȘ*  Depoulii generalii Ia farmacia în Tergulii grâului.
592,8-14

©

fi

E. Mansberger 
ceasornicar 

Brasovâ, strada Porii Nr. 32.

Recomandă depositulu aeu bine asor
tată de ceasornice de buzunar din Hel- 
veția, precumfi și tote felurile de ceasornice 
de părete, panstale, ceasornice 
deșteptătore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală.

R e paratu rî
se efectuesă consciințios, prompt și ieftin.

Nr. 603 9—12.

<>=

<>

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamentu 
la

W „V XL - 
foia ilustrată pentru familii.

„VATRA“ îndeplinindu tbte condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totu-deuna 
ună sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre carî 0 mare 
parte originale, referitdre atât la istoria nemului românescfl, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este ©ea mai res- 
pândită revistă ilustrată si ocupă I-ulu locu în 
literatura beletristică română.

„VATRA/ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-Ungaria:
CostulQ abonamentului pe unu ană este .

„ » ii /2 » ii ' ’

fl. 12
«6

Cei ce dorescu a se abona, simtă rugați se binevoiescă a 
trimite costulu abonamentului, prin mandată postalu la librăria 
editore, 0. Sfetea, BucurescI, căci „Vatrail n.i se trimite de câtă 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scoițele cu fl. 1.50.

600,11-30

0-
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„VICTORIA»
Ixistit’uit’ă. d.e cred-itiA și eooxxoasciii £n AracLu.

Convocare.

Nr. 34—189 u.

Domnii acționari prin acesta se invită conformii § 17 
din statutele institutului la

VII-a ad.iin.are generală ordinară
care se va ține în Aradă la 1'0 Martie 1895 st. n. la 10 
ore înainte de amedi în localitățile institutului (calea Ar- 
chiducelui Iosifă Nr. 24).

OSSIECTEEE.
1. Raportului direcțiunei, bilanțulă anului 1894 și ra- 

portulu comitetului de supraveghiere.
2. Stabilirea bilanțului și distribuirea profitului cu

rată.

3. Proiectulă de statute pentru fondulă de pensiuni 
ală funcționarilor^.

4. Investirea comptabilului-șefă Savu Raicu cu drep- 
tulă de a signa firma.

5. Alegerea de trei membrii în direcțiune.
6. Alegerea comitetului de supraveghiere.
Domnii acționari cari dorescă a participa la aduna

rea generală în personă său prin plenipotențiați în sen- 
sulă §. 22 al ft statutului, suntu rugați a-șl depune acțiile 
eventualu dovezile de plenipotență la cassa institutului, celu 
puținu cu 24 ore înainte de aclunarea generală.

Ar a du, în 14 Februarie 1895.
Direcțiunea institutului.

Bilanțt

i

fi. cr.
Cassa în numerară . . <............................ 24.221 60
Bon în Giro-Conto ....................................... 123 95
Cambii în portofoliu................................. 675.033 77
împrumuturi hipotecari........................... 269.946 —
Avansuri pe efecte....................................... 11.905 —
Realitatî:

Casa institutului: Str. Archi-
ducelui Iosifă Nr. 2. . . 59,315.10
B. Vălasztd Nr. 32. . . 2,032.30 61.347 40

Efecte proprii............................................ 4.125 21
Diverse conturi debitore și inter, rest. . 25.555 44
Mobiliară................................. 2,805.22
după amortisare de 10% . . 280.52 2 24 70

î 10,747.83 07 1
31 Decemvre 1894.

Oncu
directorii

pro 1894 Pasiv&a

Georgiu Lazarft
Subsemnatulă

A r a d ă.
m. p.
esecutivu.

o t
•9

Capitală socială: 3000 acțiuni ă fi. 100 
Fondulă de reservă ală acționariloră 
Fondulă de pensiuni............................
Depuneri spre fructificare .... 
Diverse conturi creditore......................
Dividende neridicate...........................
Contribuție după inter, depuneri sem. II 
Interese anticipate pe 1895 
Profită transpusă din 1895.
Profită netă.....................

' 273.633
3,604.816

Raicu m. p. 
co mptabilu- ș efu.

fi. cr.300.000 —73.521 453.206 22640.685 165.711 74509 —1.463 4110.901 60
38.784 49

10,747.83 07

ZD 1 x e
Dr. Vuia m. p.

amă esaminată contulă presentă și l’amă aflată esactă:
m. p.
comitetă

Aradă, 14 Februarie 1895.

i vl zi e s,:
Papp m. p. Karătsonyi m. p. Ciorogariu m. p.

Vasiliu Popp m. p.
CoxxxitetxxKl. dl© s^xspzebve^hJLere:
Petru Tfuția m. p. Georgiu Feieru m. p.Nic. Mârcu m. p.

Tipografia A, Mureșianu, Brașov.
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