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Desbinare între Unguri.
BrașovO, 13 Februarie v. 1895•

Nu scimu, ce urmări voru mai 
ave în viitoru nouele legi bisericesc!- 
politice față cu poporele și confe
siunile nemaghiare, alu căroru orga
nism! bisericescG-naționalu este atâtu 
de amenințată prin ele; vedemu însă, 
că de-ocamdată reformele bisericesc! 
producă în sînulu poporului maghiară 
și alu conducătorilor! sei efecte cu 
totulu neașteptate.

Primulu efectu alu reformelor! 
a fostă scisiunea produsă din partea 
clericaliloră catolici maghiari prin 
constituirea unei nouă partide în sî- 
nulă poporului maghiară pe base 
confesionale, — înțelegem ă „partida 
poporală“, care a produsă atâta agi
tația între Maghiari.

Altă efectă ală reformeloră bi
sericesc!, nu mai puțină surprindă 
toră, este scisiunea săvîrșita cjdele 
acestea în sînulă partidei „indepen
dente și dela 48“, — scisiune, care 
în cercurile politice unguresc! a pro
dusă mare sensațiă și cu care se 
ocupă astăcț! întrâga pressă ma
ghiară.

Scimă, că încă Ludovică Kos
suth i-a impusă acestei partide, ca 
în cestiunea reformeloră bisericesc! 
se mergă mână în mână cu guver
nul!. Acesta o considera betrânulă 
revoluționară ca unu postulată ală 
„liberalismului" și membrii partidei 
sale au trebuită să cedeze avisului 
seu.

Der nu numai odată s’a întâm
plată, că unii dintre membrii par
tidei, în frunte cu Polonyi și Ugron, 
au manifestată față cu reformele bi
sericesc! o atitudine, ce nu se unia 
cu credeulă politică alu partidei în 
cestiunea acesta.

Așa de esemplu în adunarea 
staturilor! catolice din Ardeal!, 
unde se ceruse denegarea sancțio
nării prea înalte a proiectului pri

vitor! la introducerea căsătoriei ci
vile, Ugron nu numai că nu s’a pro
nunțată în contra acestei cereri, dâr 
a agitată chiar pentru ea, deși din 
partea partidei proiectul! era spri
jinită.

Aparițiuni de feliulu acesta au 
începută să nască în sînulu partidei 
neîncredere și nedumeriri mari. S’a 
mai adaus! la acesta apoi, că nici 
în privința baseloru principiare de 
drept! constituțională, Ugron și cu 
ai săi nu erau în deplină acordă cu 
ceilalți membri ai partidei.

Nedumeririle, iscate în urma 
acestor! divergențe principiare, au 
produsă, mai alesă în timpul! din 
urmă, o mare desoluțiune în sînul! 
partidei, așa că la alegerile din 
urmă de deputați dietall, pe unde 
lupta se încinsese între guvern! și 
clericali, partida „independentă și 
dela 48“ nici nu s’a putută mani
festa, de-orece în sînulă ei se aflau 
aderenți și pentru una și pentru 
alta dintre partidele luptătore.

In urma acestoră stări de lu
cruri, se simția necesitatea de-o reor- 
ganisare a partidei, în care scop! 
s’a și convocată Vinerea trecută o 
conferență a clubului. Conferența a 
fostă cercetată ca rară altă-dată; s’a 
ținută sub presidiulu lui Iuliu Justh 
și, dintre 86 de membri ai clubului, 
au luată parte la ea 83 de inși. Ob
servăm! aici, că afară de acesta 
partidă mai este fracțiunea lui Eotvos 
numită numai a „independenților!", 
care formeză unu club! deosebită.

S’au presentatuîn conferența amin
tită două proiecte de resoluțiune: 
unulă alu lui Eugen Kapotsfy, care 
cerea, se se alegă unu comitet! ese- 
cutivu de 11 membri, care se orga- 
niseze partida după cercuri și comi
tate, s’o țină în evidență și s’o di- 
rigeze, âr președintele se și-lu alegă 
din sînulu seu; altă proiectă era alu 
lui Desider Isaâk, care cerea, se se 
alegă, în același scopu, unu comi

tet! de 12 inși, care însă se fia pre- 
sidatu de președintele clubului. In 
proiectul! de resoluțiune alu lui 

i Isaâk însă se mai cerea, ca partida 
să mai declare, că „numai acela 
păte să fiă membru alu ei, care ține 
cu credință la principiile legilor! 
din 1848, cari formâză basa progra
mului partidei, și care nu ia posițiă 
în contra hotărârilor! partidei11.

Pasagiulu acesta, ce se referea 
în prima liniă la atitudinea obser
vată de Polonyi și Ugron față cu 
reformele bisericesc! a produsă irita- 
țiune mare. S’au încinsă discuțiuni 
vehemente, susțiindu unii proiectul! 
de resoluțiune alu lui Jsaâk, er alții, 
în frunte cu Ugron și Polonyi, com- 
bătendu-lu înfocată și declarendu-se 
pentru proiectul! lui Kapotsfy.

La votare a fostă primită proiec
tul! lui Kapotsfy cu 42 voturi, pen
tru al! lui Jsaâk au votată numai 
35 inși, er 5 s’au absținutu dela 
votu. Astfel! aderenții lui Polonyi- 
Ugron au învins! cu o majoritate de 
7 voturi. Vecțând! acesta, președin
tele Justh și-a datu imediată dimisi- 
unea, și-a luată pălăria, și a părăsită 
sala împreună cu mai mulțl aderenți 
ai sei.

Astfel! s’a făcută scisiunea. 
Aderenții lui Polony-Ugron au con
tinuată conferența sub presidiulu lui 
Bartha Miklos, vice-președintele cui
bului. Prima enunciatiune, ce s’au 
grăbită a-o face ei în conferență 
a fostă, că doresc! esecutarea refor
melor! bisericesc!, der nu consideră 
o asemenea cestiune ca unu princi
piu fundamental al esistenței partidei.

Cei ce au părăsită conferența 
s’au constituită în c|iua următâre ca 
club! separată enunciându, că ei 
sunt! adeverații representanți ai 
partidei „independenteși dela 48“ și 
rugând! pe Iuliu Justh se-și retragă 
demisiunea ca președinte, ceea ce s’a 
și întâmplată.

Ast-felu am! ajunsă se vedemu, 
că partida cea mai mare a celoru 
din stânga estremă s’a divisatu în 
doue tabere vrășmașe, cari ac}! se 
înjură și calumniâză unele pe altele.

„Egyetârtâs" presentă pe Po
lonyi și pe Ugron ca pe nisce in- 
triganți răutăcioși, car! în ascunsă 
au subminată partida și cari și la 
conferența de-Vineri numai prin te
rorism! și prin suspiționăr! au isbu- 
titu se-și înciripeze o majoritate de 
7 voturi. De altă parte „Magyaror- 
szâg", luând! în apărare partida Iui 
Polonyi-Ugron, răspunde lui „Egye- 
tertes" numindu-lu perfidă și lingu
șitor!.

Aici se adeveresce de minune 
proverbul! românesc!: „unde dai 
și unde crepă!" Arma, cu care ur
zitorii reformelor! bisericesc! voiau 
să lovescă în poporele nemaghiare, 
nici n’a fostă încă bine ridicată și 
etă că se întorce în contra Maghia
rilor! înși-șî, învrăjbiindu-i și desbi- 
nându-i.

Donațiune generăsă. Ni-se serie din 
Oradea-mare că Escelența Sa d-1! Episcop! 
Mihailu Pavelă, a donată în Bilele aceste 
din nou pentru fondul! de pensiune ală 
profesorilor! dela gimnasiulu din Belușu, 
suina însemnată de 20,000 fl. v. a. Fapta 
acesta nobilă și generosă vorbesce ea însăși 
destulă de elocuentă și nu mai are lipsă 
de comentară.

Guvernulu și partida lui Apponyi.
Discursul! contelui Apponyi în ședința camerei 

ungare din 22 Febr. a. c.

Fiindă la ordinea (filei desbaterea asu
pra proiectului de buget! pentru 1895, ra
portorul! Lung propune să se primâscă pro
iectul!. Apoi vorbesce

Contele Albert Apponyi: Decă este 
ca să ne clarifieămă asupra cestiunei de în
credere, trebue s’avemă înaintea ochilor! 
mai întâiu programul! guvernului. Situa- 
țiunea de față a țării e forte seriosă. (Așa

1 OILETONULU „GAZ. TRANS.“

Reproducerea oprită.)

Dm anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanit.

(23) j Urm are).
XVI. Birag-oșfi re£nt6i*ce ci-iișă 

în muHți.

Intre frământările în drepta și în 
stânga, sosi dintr’odată în Abrud! soirea, 
că Dragoș! în 3 Maiu va veni erășl la Mi- 
liăileni. Elu însă nu va întră în munți, de
cât! însoțit! de Iancu și suita lui.

In 3 Maiu așa-deră nl-am aflată erășl 
la Mihăileni în numără mai mare, decât! 
în 26 Aprilie, când am avută prima con
ferință cu Dragoșă. Am aflată pe acesta 
totă în aceea casă, în care ne întâlnirăm! 
întâiașl-dată. Dragoș! cetia cu multă însu
flețire și îndestulire internă ună manifestă, 
care l’a dat Kossuth în Dobrițin în 26 Aprilie, 
va să dică tocmai în clina conferenței prime 
din Mihăileni. In manifestulă acesta, pe 
care-lă cetia Dragoșă, Kossuth se jura pe 
toți Dumnedeii ungurescl, că elă înainte 
de tote vrea libertatea pentru tote popo
rele și că toți aceia, cari voră întârdia de-ai 

asculta glasulă, voru fi espuși celor! mai 
teribile suferințe. Intre condițiunile de pace, 
ce le-a comunicată prin scrisore lui Dra
goșă, amintescă pe scurtă următorele:

1) Decă poporală română va depune 
armele și se va supune guvernului ma
ghiară (adecă lui Kossuth), atunci elă ga
rantez! Româniloră, că-i va face părtași 
la drepturile publice, la libertatea comună 
în măsură egală cu ori-care locuitoră din 
Ungaria, fără deosebire de limbă și reli- 
giune. Nici mai multă, nici mai puțină elă 
nu le pote da;

2) hi ceea ce privesce limba, elă lasă 
liberă folosință și desvoltare tuturor! lim
bilor! și poporelor!; ba mai mult!, elu 
garanteză dreptul! de folosire al! limbei 
române și în comune, și decă va cere tre
buința, statul! se va îngriji, ca să ridice 
institute de învățământ!, în cari se va cul
tiva limba română;

3) Ne mai asigura, că afară de ru- 
gările adresate guvernului prin advocați, 
acesta va primi rugărl în ori-care limbă 
din patriă;

4) Cu privire la religiune și la liber
tatea consciinței promitea Kossuth, că preoții 
bisericei orientale, seu greco-orientale, se 

voru împărtăși de sprijinul! și ajutorul! 
statului, ca preoții celorlalte confesiuni;

5) Pe basa egalității de dreptu, ce
tățenii de naționalitatea română voră fi 
aplicați fără parțialitate în tote funcțiunile 
civile și militare, după demnitate și capa
citate. C’ună cuvântă: drepturi comune, 
libertate comună și binefacerile comune 
ale legilor! comune;

6) Deci deră, dâcă poporul! română 
revoltată va depune arma și se va supune, 
îlă va împărtăși de binefacerile înșirate 
mai susu, numai decât!. Kossuth mai spunea 
că va da amnestiă generală tuturor!, afară 
de Șaguna, despre care elicea, că a che
mată în țeră pe Ruși, ca să sterpescă nația 
maghiară.

Dragoșă, după cum am amintită mai 
susu, a cetită cu multă satisfacțiune in
ternă manifestulă lui Kossuth, cu oratoria-i 
înăscută a esplicatu mai multe pasage din 
elă și a escuzată puternică pe stăpânul! 
său, pentru-ce n’a putută estinde amnestia 
și asupra lui Șaguna. După ce fini, îșl es- 
primâ dorința de-a porni cătră Abrudă, 
căci îl! resbise fomea, der Iancu, înainte 
de-ală lăsa să plece, a reflectată la armis
tițiul! promisă.

D r ag o ș ă: Despre armistițiu sunt asi
gurată prin parola lui Kossuth. Fiți liniș
tiți, că în totă Ungaria nu s’ar afla unu su
flet! de omă, care se îndrăsnâscă a com
promite pe Kossuth. (Apoi adause cam în 
glumă:) De nu ași fi eu sigură despre în
cetarea armelor! pe timpul! câtă voiu pe
trece la voi, nu ași înțra așa de liniștit,ii 
între munți și nu m’așl da așa dicândă, în 
mâna vostră.

Iancu: Cu acestă ocasiune așa-deră, 
se voră ridica vedetele și totă lagărul! de 
aici. Se sci însă, că de se va întâmpla ceva 
mișeliă din partea Ungurilor!, nu-țl mai 
duci măselele dintre munți.

Dragoșă: A-țl cuteza voi a pune 
mâna pe mine ? Să seițl, că pentru cea mai 
mică vătămare, ce mi-s’ar face, totă Bihorul! 
s’ar scula asupra vostră.

Iancu: Noi, când am luată arma în 
mână, nî-amă decisă a da piept! cu totă 
Ungaria, nu numai cu Bihorulă vostru.

— De când l’am privită în primulă 
moment!, Dragoș! ml-a insuflat! o neli
niște sufletescă, și o presimțire întunecosă 
neesplicabilă mă tortureză, când numai cu
getă la el! — îmi șopti Buteanu.

— Totă asemenea impresiune a fă- 
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e! în stânga și stânga estremă.) Relele 
economice formâză numai o parte a greu
tăților». In legătură ou ele se ivescă rele 
sociale, nemultămire și fierbere în classele 
sărace ale poporului, tocmai în ținuturile 
cele mai roditore. Peste acesta se atacă 
„integritatea morală a națiunei41 prin miș
carea naționalitățiloru ; și spre a ample cupa, 
avem» înaintea nostră ună șiră întreg» de 
simptome ale păcii confesionale turburate, &\e 
unității naționale sdruncinate. (Așa e! în 
stânga;.

întrebarea este acum, dâcă guvernulă 
aotualti e în stare a corespunde cerințelor» 
aoestei situațiunl. Apponyi nâgă acesta. Ac
tivitatea guvernului și a parlamentului nu 
e la înălțimea situației grave.

Pentru delăturarea crisei economice 
guvernulă nu desfășură o acțiune consec
ventă, conscie de sine și cu plană. Despre 
cestiunea socială Banffy, cum însuși a măr
turisită, nici ideiă nu are.

In cestiunea naționalitățiloră onor, 
d-nă ministru-președinte a ocupată fotoliulă 
său ministerială cu o ore-care reputațiă de 
mai înainte stabilită. Nu cjicG, că ași fi în
clinată, de e’ml apropria cu tote mijlocele 
și în întregitatea sa acea pofitică, ce a ur- 
mat’o d-10 ministru-președinte în cerculu 
său mai vechiu și mai strimtă de activi
tate față cu naționalitățile. Eu credă, că 
condiția fundamentală a orl-cărei politice 
bune o formâză, și față cu concetățenii 
noștri de limbă nemaghiară, respectai» legii 
și necondiționata respectare a drepturiloră 
garantate în constituțiune. (Așa e! în stânga 
și în stânga estremă.) Partida, de care am 
onore a mă ține, a avută ocasiune, din când 
în oând, de a se întâlni cu d lă ministru- 
președinte ca fișpană, pe terenulă de luptă 
electorală, și nu potă cjice, c& esperințele 
nâstre ar pune virtutea necondiționatului 
respectă înaintea legii în prima liniă a în
sușirilor» de bărbată de stată ale d-lui mi
nistru-președinte. (Ilaritate în stânga și în 
stânga estremă).

Nu voiu să afirmă prin urmare, că 
ași pută să aprobă și accepteză, în metoda 
și în mijlocele ei, acea politică, ce a ur- 
mat’o mai înainte d-lă ministru-președinte 
în cercul» său mai restrînsă de activitate. 
Una însă a resultată în modă plastică din 
acesta politică, aceea adecă, că onor, mi
nistru-președinte a scrisă pe stegulă său 
susținerea caracterului națională ală sta
tului ungară, fără de oruțare, adese-orl și 
cu mijloce; ce nu le potă aproba, dâr eu 
totă hotărîrea și fără de compromisuri; și 
rcputațiunea lui consta tocmai în aceea, că 
a fostă recunoscută ca ună representantu 
tipică ală tendinței, care e numită, adeseori 
necoractă, șovinistică. Acum însă a pățit o 
și d lă ministru-președinte, cum vedem» 
esemple în istoria, pe tote terenele activi
tății publice, că sentința germană : „Cresce 
omul» cu ale sale scopuri mai înalte44, se 
traduce în terminologia politică așa, că 
dâcă omului i-se ivesc» scopuri mai înalte, 
elă se grăbesce a îngriji, să nu i rămână 
ună renume peste măsură de mare a bu- 
neloră sale însușiri (Ilaritate.) Celă din- 
tâiu lucru, ce l’a făcută d-lă ministru-pre
ședinte, este că pe toți aceia, cari pote se 
ternii de tendința sa maghiară șovinistă a 
căutată să-i liniștâscă, oă acesta tendință nu 
este așa de periculosă, cum s’a părută pănă 

cută și asupra mea și asupra altora, răs
punsei lui Buteanu.

Și nu fără temeiu, căci Dragoș», pe 
lângă totă darul» elocuenției, avea ceva 
respingătorii, la prima contemplare. Era de 
statură mijlociă, dâr de-o consțrucțiune 
corporală compactă. Avea frunte lată, față 
rotundă și nâgră pănă la întunecime, âr 
pe urmele bubatului, săpate adânc» în față, 
era așezată repulsivul», ce nu se pote des
crie : mustăți negre rari, pâr» negru, ceva 
cam creță, și în ocliil-i întunecați și pu
rurea vaccilătoră, nu puteai căuta, ca la 
lupă.

In sfîrșită am pornită cătră Abrud», 
ridicându-se și lagărulă dela șanțurile mai 
susă amintite. Dragoșă călăria între Iancu 
și Buteanu, er eu, ca se nu-mi scape vre
unii cuvântă din conversațiunea loră, că- 
lăriam imediată după dânșii.

Ună incidență, în sine forte neînsem
nată, ce mi-s’a întâmplată în acesta călă- 
toriă, nu ai* ave locă în aceste Memorii, 
der fiind-că pentru mine și Dragoșă a 
pricinuită urmări forte fatale, îlu voiu 
enara aci.

[Va urina.) 

aouma (L. Olay. acesta a dovedit’o deja 
la îmormântarea lui Kossuth 1)

Prima manifestare a politicei de na
ționalitate a on. guvernă a fostă faimosulă 
pactu cu Sașii. Admită, că din punctă de 
vedere de partidă, acestă pactă a fostă ne
apărată de lipsă. Că 6re aoâsta pote 
deștepta încredere în politica de naționali
tate a guvernului, este altă întrebare. Că 
deputății din fundulă regiu suntă conduși 
de convingerea loră generală politică în 
tabăra partidei liberale, nu potă eă ob
servă nimică contra. Ceea ce nu’ml 
place, este modulă și chipulă rămânerii 
loră în acestă partidă, care rămânere s’a 
întâmplată pe basa unui programă, ce pri- 
vesce interesele loră deosebite de naționa 
litate și pe basa unei asemenea declarațiunl; și 
nu-mi place, că acâstă declarare cuprindea 
aprobarea așa numitului programă ală par
tidei poporale săsesci de cătră d-lă ministru- 
președinte. Acestă programă însă nu e de 
așa, ca ună astfelu de bărbate de stată 
să-lă pdtă considera compatibilă cu ere- 
deulă său politică. Politica de naționalitate 
a guvernului s’a presentată așa-dâră forte 
nenorocită. (Aplause în stânga și în stânga 
estremă.)

Mai departe Apponyi negă guvernu
lui capacitatea, de-a restabili pacea confesio
nală. Densul» nu cere revisiunea legiloră 
bisericescl-politice și nu vrea să se ațițe 
țâra cu acestă postulată, dâr pretinde ca 
esecutarea acestor» legi să se facă așa, ca 
se nu se dea mitrementă ațîțăriloră politice. 
Prin procederea sa nechibzuită, partida dela 
putere a creată o contra-acțiune, și dâcă ea 
va face asemeni greșeli și la esecutarea le
giloră, dâcă va voi să le esecute înainte 
de a fi date condițiunile prealabile morale 
și organice, atunci răulă va deveni și mai 
mare.

Nu vede în programulă guvernului 
acele idei generale și mai înalte politice, 
de cari trebue să fiă pătrunsă întrâga ad
ministrația și direcția parlamentului. Acestă 
parlamentă nu e capabilă de acțiune, și 
vorbitorulă nu crede, că șansele unoră nouă 
alegeri ar pută delătura acestă rău. Se scie, 
că partida liberală nu primesoe cea mai 
mare parte a voturiloră ei din ținuturile 
de limbă maghiară. In acele ținuturi însă 
va submina la alegerile viitore partida po
porală (maghiară) siguranța și tăria posi- 
țiunei partidei guvernului.

Se plânge apoi, că la alegerile din 
urmă interesele confesionale au jucată rolă, 
nu ideia națională; preoțimea catolică și 
partea cea mai mare a masseloră, ce țiuă 
cu ea, se grupâză curată numai în jurulă 
flatnurei clericale; chiar și ideia de indepen
dență începe a se închina tendenței, care 
vrea să împingă totă viața națională în 
apele confesionale, er alegători ai partidei 
independente votâză pentru candidații gu
vernului ; agitatorii partidei guvernului 
ațiță de altă parte în contra preoțimei; 
partida poporală declară a se sprijini nu
mai pa masse, er influența inteligenții o 
deolară de periculosă. Când dâră vedemă, 
cum conducătorii uneia și a celeilalte ten- 
dențe lucrâză pentru a distruge autoritatea 
statului și a bisericei și ca să sguduie cre
dința în rolulă conducător» ală inteliginții, 
atunci căpătămă icăna unei mișcări, care 
mână acâstă țâră în brațele anarchiei mo
rale. (Aplause sgomotose în stânga și stânga 
estremă).

Arată apoi, că partida guvernului, nu
mai cu ajutorul» unei părți a partidei in
dependente a putută să ducă la sfârșită 
reformele bisericescl-politice. Concursulă 
independenților» i-a dată prestigiulă de 
lipsă pentru acestă reformă. Der prestigiulă 
acesta este prestigiulă luptei, care nu e 
aptă pentru restabilirea păcii și care stă 
acuma în cale guvernului.

Dâcă cei din drâpta și guvernulă se 
gândesc» să întărescă puterea de acțiune 
slăbită a parlamentului printr’o unire a tu- 
turoră partideloră, ce stau pe basa pactului 
dela 1867, ei se înșelă. Causa slăbirei pu- 
terei de acțiune nu e lipsa unei majorități 
mari, ci firea politicei și a sistemului însăși.

De gâba se va vorbi naționalitățiloru 
de împăcare, seu de suprimare a mișcării 
naționaliste, de ar spune-o chiar br. Banffy, 
fosuiilă fișpană dela Deșiu și Bistriță, ca 
ministru-președinte; acesta va fi zadarnică 
pe câtă vreme nu se va întări in afară pres

tigiulă posiției deosebite și separate a na- 
țiunei maghiare și a statului maghiară.

D-lă Apponyi stărue aici pe lângă 
postulatele sale naționale față cu armata, 
cari trebuescă realisate în cadrulă paotului 
dela 1867, dâcă este ca politica maghiară 
să fiă respectată de toți. Trebue să facem», 
ca națiunea maghiară să se reîntârcă la 
cultul» idealeloră naționale, <ji°e elă, și 
deorece guvernulă nu e în stare a face, ca 
națiunea maghiară să fiă în parlamentulă 
ei capabilă de acțiune, deârece este rău în- 
tregu sistemulă lui politică, de aceea elă 
(Apponyi) nu votâză mijlâcele pentru con
tinuarea acestui sistemă și refusă, în nu
mele său și ală soțiloră săi de principii, 
primirea proiectului de lege bugetară.

Voci rusesci despre tripla alianță.
Cu .cestiunea renoirei triplei alianțe se 

ocupă forte multă pressa rusâscă. Astfelă 
cjiarulă „Moslc. Vedomosti* e de părere, că 
tripla alianță s’a încheiată în speranța, că 
în Rusia s’au schimbată vederile. Rusia 
acum este mai aprope, decâtă ori și câudă, 
de reînoirea triplei alianțe. Nimeni nu do- 
resce isolarea Rusie1'. Alianța coloră trei 
împărați, în modă formală nu s’a deslegată 
nicl-odată, ci a încetată de sine, trăindu-șl 
traiulă. Totă astfelu se pote întâmpla și cu 
tripla alianță, scopulă ei însă s’ar putâ 
ajunge cu atâtă mai curendă, cu câtă se 
voru alătura mai multe puteri la ea.

Tripla alianță astăcjl se află chiar» în 
aoeeașl situațiune, în care a fostă la crea
rea ei: ea pote să dispară pe nesciute ; 
dâcă însă se voră alătura la ea și alte pu
teri, precum d. e. Rusia, atunci îșl va ajunge 
scopurile. Atâtă în manifestulă, dată cu 
ocasiunea suirei pe tronă a Țarului Nico- 
lae II, câtă și în nota circulară a defunc
tului ministru N. K. Giers, s’au espusă în 
modă atâtă de clară principiile, de cari va 
fi condusă guvernulă împărătescă în poli
tica sa, încâtă în privința acesta nu se pote 
nasce nici o îndoială la puterile triplei 
alianțe. Politica Rusiei va fi paclnică, na
țională și neaternătore, o politică care în 
timpulă domniei împăratului Alexandru III, 
a câștigată Rusiei simpatiile întregei lumi.

Se pole vorbi deci între astfelă de îm
prejurări despre pășirea Rusiei în tripla 
alianță? Renoirea triplei alianțe, în stadiulă 
în care se află astădl, nu pote se intereseze 
pe nimeni în Rusia.

țfiarulă rusescu „Novosti* dice, totă 
în cestiunea acâsta, că motivele, cari au 
dată nascere la. încheierea triplei alianțe și 
la apropiarea franco-rusă, esistă și astădl. 
O nouă stare de lucruri se va crea numai 
așa, dâcă se va satisface pretensiuniloru 
drepte ale Rusiei.

La mortea arch i ducelui Albrecht.
Ceremoniile la îmormântarea archidu- 

celui Albrecht voră avâ ună caracteră 
strictă militară, la care voră lua parte : în- 
trâga garnisonă a Vienei, academiile mili
tare din Viena și Viener-Neustadt, ună 
despărțământ» de matrosl și deputațiunile 
diferiteloră regimente.

Ceremonialul» de curte, privitoră la 
îmormântare spune, că Majestatea Sa Mo- 
narchulă va păși imediată în urma carului 
funebru, în fruntea archiduciloră, a depu- 
tațiuniloru militare străine, a generalității, 
a deputațiuniloră diferiteloră regimente și 
a corpului oficerescă din Viena.

Dup’aceștia voră urma apoi antistiile 
orașului Viena, diferițil funcționari, orășeni 
și diferitele corporațiunl.

Conductulă astfelă formată va per- 
curge calea dela Burgplatz peste Ring- 
strasse și Operngasse, pănă la biserica ca- 
puciniloră, unde va fi așteptată de archi- 
ducese, de delegații speciali, miniștri și de 
consilierii intim", și de unde, după îndepli
nirea serviciului funebru, cadavrulă archi- 
ducelui va fi așeejată în cripta oapuci- 
niloră.

Dintre principii străini voră lua parte 
la îmormântare: marele duce Wladimir din 
Rusia, prinții George și Fridericu Augustă 
din Saxonia, marele duce moștenitorii 

i Friderică din Baden, marele duce Adolf și 

prințulă moștenitoră Wilhelm din Luxen- 
burg, prinții Fridericu din Sachsen-Meinin
gen, Friderică, Wilhelm și Albrecht din 
Schaumburg-Lippe, ducele Albrecht și prin
țul» Nicolae din Wiirtenbergia, prințulă 
Ludovică din Bavaria și ducele de Asota. 
Despre Impăratulă Wilhelm, se anunțase, că 
nu va putâ lua parte în [ ersonă la îmor
mântare și va fi representată, probabilă, prin 
general ulă Walder see \ după cum însă ni-se 
depeșâză dela biroulă de corespondență din 
Pesta, Wilhelm plâcă astăsâră la Viena, în
soțită de o mare suită, ca să ia parte la 
îmormântare.

Ca representanțl din țări străine suntă 
anunțați pănă acuma, că voră fi de față : 
generalulă de Kbnitz din Bavaria, mareșa- 
lulă Martinez Campos din Spania, ministrulă 
Fetrow din Bulgaria, generalulă Miskovicl 
din Serbia, și ministrulă-președinte Bozo 
Peirovicl din Muntenegru.

Corpulă de armată XII din Ardeală 
va fi representată la îmormântarea archi- 
duoelui Albrecht prin comandantulă de 
corpă, Locotenentele - mareșală Galgoczy, 
divisionarulă Pach, brigadirulă Kerczek, co- 
lonelii Holl, Fedra și Baumgartner, locote- 
nentele-colonelă Stenzel, majorulă Wachs- 
mann și locotenentulă Polonkay.

»
13 (25) Februarie.

Ci ’isă ministerială în Austria. O tele
gramă din Viena spune, că membri ger
mani ai cabinetului, Plener și Wurmbrand, 
voescă să-și dea dimisiunea, dâcă li-se voră 
face concesiuni Sloveniloră în afacerea 
gimnasiului dni Cilly. — De altă parte se 
spune, că deputății italieni din Triestă au 
ținută la 21 1. e. o conferență, la care au 
luată parte toți membri italieni ai clubului 
Coronini. La casă, dâoă deputății italieni 
voră eși din acestă clubă, ei voră forma 
ună grupă națională italiană deosebită, 
care va face oposițiă coalițiunei.

—o—
Legea mineloru votată de Senatul» 

român». In mai multe ședințe ale Senatului 
română s’a desbătută proiectul» de lege 
asupra legei mineloră. După mai multe dis
cursuri din oposițiă și dela guvernă, Sena- 
tulă a votată cu mare majoritate luarea în 
considerația a proiectului, și în 23 Febru
arie sâra s’a finită și desbaterea pe arti
cole.

—O —
Coiigresiilfl bisericei serbesci se va 

ținâ la primăveră în Oarloveță. Patriachulă 
Branckovicl va urgita personală la guvernă 
convocarea congresului. Pentru acoperirea 
speseloră Congresului s’au colectată pănă 
acum 8000 florini.

—o—
Alftiinuțnre. E vorba de bunii cumetrii 

ai celoră din Peșta, adecă de Nemții din 
Austria, cari maimuțesc» pe Maghiari, în 
atitudenia loră față cu Românii din Buco
vina. Ne aducem» aminte, că la Congresul» 
studențiloră din Constanța au luată parte 
mai mulțl studențl universitari din Buco
vina. Senatulă univesitară din Cernăuți — 
maimuțândă pe celu din Clușiu — a aflată, 
că studenții români au comisă „crimă44 prin 
participarea loră la Congresă, și astfelă a 
introdusă cercetare contra lorii.

—o —
La mișcările socialiste din Sudul» 

Ungariei. Minstrulă-președinte Banffy ținu 
alaltăerl o anchetă mare, spre a precisa 
mijlocele și disposițiunile, cari ar fi de a-se 
lua pentru paralisarea și sanarea mișcări
lor» socialiste din Sudulă Ungariei. La 
conferență luară parte, afară de Bânffy, 
miniștrii Perczel, Dâniel și Eestetich, secre
tarii de stată Plosz, Reiszig și Grănzen- 
stein, procurorulă supremă Kozma, consili- 
erulă ministerială Jekelfalussy, fișpanii 
comitateloră Bichișă, Cianadă, Ciongradă, 
Hajdu, Pesta-Pilis-Solt-Kis-Kun, Torontal, 
precum și ai orașelor» Seghedin și Hod- 
mezo-Vașarhely, mai departe căpitanul» 
orașului Pesta, Sâlley, și consilierul» de 
secțiă Dr. Jeszenszky, ca referentă.

—o—
Nenorocire la o nuntă. Din Băta- 

nia i-se scrie lui „Pesțer Ll.“, că în 22 1. 
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c. s’a întâmplată o mare nenorocire în 
comuna Tornia din comitatulă Cenadului. 
O societate de nuntași români a plecata 
pe sânii la biserică și voindă să trâcă peste 
oanalulă înghețata ală Mureșului, ce curge 
prin sată, gheța fiinda slabă, se rupse, er 
■săniile, între cari una ducea pe miri, se 
scufundară sub ea. La strigătele nenorooi- 
țiiorii se aduna poporă din tote părțile și 
se puse se mântuăscă pe cei ce se înecau, 
însă avu puțina succesă, deore-ce mirăsa 
fu sdrobită și diformată de lespezile de 
ghiață, dr mamă-sa, soția de 68 ani alui 
George ArdelianO, muri încată de apă.

— o —
Redactori osândiți. Senatulu judecă- 

toresoă estra-ordinară din Praga, într’o 
pertractare secretă, osândi pe colaboratorul0 
fiiarului boemă „Narody Listy“, d-lă Pach- 
meyer — pentru crima și deliotul turburărei 
de liniște, causate prin publicarea raporte- 
loră despre meetingurile Cehiloră tineri— la 
patru luni temniță grea, 6r pe radactorulti 
responsabilii ală numitei foi, Anyz, la 80 
fi. amendă.

— o —
„Doina lui Rațiu** este o frumosă 

poesiăsorisă de d-șora Vidra Magdu și pu
blicată în foișdra „Dreptății“. Fratele d-șorei 
Viora, d-lu Valeriu Magdu, profesorii de 
cântăil și tipicii la institutul^ pedagogică- 
teologică din Aradă, a arangeată pe note 
textulă poesiei în corii băbătesoă cu solo, 
Composițiunea acesta a apărută fiilele tre- 
otue și se află de vânzare la autorulă. Ea 
costă 55 cr.

— o —
Falsificatori de bani la Zernesci. Ni se 

comunică din Zernesci, că alaltăerl au fostă 
prinși din partea gendarmiloră mai mulțl 
falsificatori de bani, cari facă parte dintre 
muncitorii fabrioei de oelulosă de-acolo. 
S’au aflată la ei diferite mașini pentru im
primarea diferiteloră soiuri de bancnote. 
Falsificatorii, între cari nu se află nici ună 
Iiomânu, începuseră să câră la bani împru
mută de pe la omeni, promițendu-le, că în 
schimbă voră primi dela ei sume îndecită 
mai mari. Nu apucaseră însă să-și esecute 
planulă, căci în urma denunțarei unui co
legă sasă ală lord, au fostă prinși.

—o —
Regele Umberto — împeratu alu Etio

piei. O scire telegrafică din Parish spune, 
■că ministrulă-președinte italiană Crispi îșl 
dă mari silințe, ca să proclame pe regele 
Umberto de împărată ală Etiopiei. Crispi 
speră, că principele Harras, contrarulă de 
morte alu regelui Menelik, îlu va spriginl 
în acăstă tendință.

Feenditato. Femeia Linca Codleanu 
din Zernesci a născută fiilele acestea două 
fete și ună băiatu. Atâta mama, câtă și 
copiii, după cum ni-se comunică, suntă de
plină sănătoși.

— o —
Cine a omorîtn pe Carnot? In „Jour- 

nalu din Parisu a apărută ună articolă de 
sensațiă iscălită de Bonnefon, în care 
Dupuy esto acusată, că și elă a fostă păr
tașă la omorîrea lui Carnot, de6re-ce a a- 
vută cunoscință, că anarchiștii plănuescă 
atentată în Lyon contra vieții președinte
lui Republicei.

_ 0—
Gîivernulu rusescu a dată de c-urendă 

ună ajutoră enormă nobilimei, ce era să 
se prăpădescă materialicesce : a plătită 
adeoă din visteria statului 18.029.953 ruble 
bancei hipotecare a aristocrațiloră scăpă- 
tațl.

— o —
Din Odessa se depeșeză, că localita

tea Rutschad din Persia a fostă cu totulă 
nimicită de unu cutremură de pămentă, 
și mai multe mii do persons și-au aflată 
morte a.

— o —
Etate rarii. In comuna Ediffa din 

Caucasu, a murită dilele acestea ună ță
rână în etate de 153 ani. Pănă în dilele 
din urmă țăranulă s’a bucurată de cea mai 
bună sănătate. Totă viața lui a trăită fdrte 
simplu, bea mai multă apă și mânca forte 
puțină carne.

Mila ministerială.
Nunții apuseni, 20 Febr. 1895.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)
In dilele trecute, unii dintre preoții 

noștri gr. cat. din tractulă Roșiei-montane, 
ale cărora nume suntă înșirate mai josă, 
au primită următorea scnsdre oficiosă din 
partea d-lui protopopă Iuliu Montani, cu 
data 6 Febr. a. c. Nr. 65:

In tenorea veneratei disposițiunl con
sistoriale din 2 Februarie a. o. Nr. 348, se 
face cunoscută răspunsulă Escelenței Sale 
Ministrului de finance Lukâcs din 17 Ia
nuarie a. o. Nr. 75,758, referitoră la ame
liorarea dotați unei preoțiloră din parochiile 
patronate, în care face propuneri hotărîte, 
dela cari nu putemă spera, că se va abate, 
și Prea Ven. Consistoriu încă e de părerea 
ca să se accepteze; recercându-Te dâr din* 
oficiu și pe Frăția-Ta: ca într’o deolara- 
țiune asternândă înodce să acceptezl pro
punerea, care este: Ministrulă e aplecată a 
aplacida lângă salariulă din trecută ună 
subsidiu anuală — legată de persană, — 
care se va solvi în două rate egale totă la 
’/2 ană, și anume:

1) Pentru preotulă din Mușca (A. Oprea) 
280 fi.; 2) pentru preotulă diD Bistra (Al 
Papiu) 110 fl.; 3) pentru preotulă din So- 
hodolă (R. Iantea) 80 fl.; 4) pentru preo- 
tulu din Certegea (I. Arieșană) 50 fl.; 5) 
pentru preotulă din Feneșă (I. Todorescu) 
80 fl.; 6) pentru preotulă din Ofembaia 
(I. Tordai) 230 fl.; pentru preotulă din Po- 
norelă (N. Coroiu) 60 fl.; 8) pentru preo
tulă din Abrudă (Al. Giurea) 270 fl.; 9) 
pentru preotulă din B.-Șasa (los. Ciurea) 
200 fl.; 10) pentru preotulă din Roșia (1. 
Maioră) 315 fl.; 11) pentru preotulă din 
Câmpeni (I. Poruță) 160 fl.; 12) pentru
preotulă din Ziatna (I. Montani) 284 fl.

Aceia dintre preoți, cari nu suntă de
numiți de ministru, spre a pută primi aju- 
torulă, au să fiă propuși spre denumire, de 
aceea preoții din Bistra, Certege, Ponorelă 
și Sohodolă au fostă provocațl, să trimită 
fără amânare următărele documente tim
brate : absolutorulă și atestată dela antis- 
tia comunală, vidimatăclefisolgăbireu, despre 
purtarea morală și ținuta politică.

Acestă milă, aruncată susă-numiți- 
loră preoți, într’unu modă dejositoră pen
tru demnitatea preoțescă, îșl are însemnă
tatea sa politică. înainte însă de a-ml face 
unele observări în merită, aflu de lipsă a 
da următdrele lămuriri:

Vorbindă în abstractă, cu privire la 
preoții din tractulă amintită, în ministeriulă 
de finance următorele sume s’au statorită 
împărțite după parochii in trei clase: pen
tru preoții din parochiile de cl. I 500 fl.; 
de cl. II 400 fl.; er de a III 300 fl., așa 
că fiă-care dintre preoții numiți avea să 
primescă, pe lângă salarulă vechiu, restulă 
pentru completarea salarului pănă la 5-4- 
300 fl., la care s’au adăogată și venitele 
stolarl.

Escepțiune dela acestă regulă era să 
se facă numai cu preotulă din Roșia, d-lă 
loanu Maioră, ale căruia competențe tracă 
peste maximulă de 500 fl. Nu vrâu să sus- 
piționeză pe nimenea, dâr eu totuși credo, 
că dintre cei chiămațl a lua parte la ban
chetele ministeriali și secretarial!, date în 
Ziatna și Roșia, — unde unii preoți se în- 
doiau în forma semnului întrebărei, făceau 
nisce „mutre patriotice1* și mai bolborosiau 
și toaste în limba lui Arpâd, — voră mai 
fi și alții cu musca pe căciulă, ale cărora 
competențe au fostă ridicate chiar și peste 
suma de 500 fl.

Acestea premițendu-le și treceadă la 
afacerea meritoria din cestiune, va fi de 
interesă a cunosce însuși istoriculă acestei 
mile ministeriale, cu atâtă mai vîrtosă, 
fiind-oă după cum oredă, acâstă milănustă 
isolată și decretată numai pentru preoț i 
din tractulă amintită, ci ea se refere și la 
ceialalțl preoți din tote parochiile de sub 
patronată.

S’a întâmplată adecă, nu tare de multă, 
că preoțiloră rom. cat. de sub patronată 
li-s’au ridioatu competințele la 700 fl. Asta 
a fostă destulă, pentru-ca să electriseze pe 
D lă protopopă Iuliu Montani, care basân- 
du-se pe referințele sale, ce le avea cu 
d-nii miniștri din Ziatna, a compusă o su
plică, pe care subscriindu-o toți preoții din 
tractă, a înaintat’o, prin consistoriu la mi- 
nisteră, de unde totă pe calea acesta a so
sită, ca resultată prealabilă, o ordinațiune 

ministerială, în care preoțiloră din tractă li- 
s’au pusă în vedere ajutore de stată după 
clasele mai susă specificate, fiindă socotiți 
și capelanii cu câte 300 fl.

Acâstă ordinațiune, desbătându-se in 
sinodală protopopescă în vera trecută, s’a 
adusă hotărîrea, că salariile paroohilor — prin 
adausă de ajutore — să se sistemiseze cu 
700 fl., ăr ale capelaniloră cu 600 fl.

Ministeriulă însă nu numai că nu a 
luată în considerare acestă rugare, dâr 
abătându-se dela planulă indigetată, pe mai 
mnlțl parochl și capelani i-a desconside
rată cu totulă și, după ce li-a trasă ața cu 
miere prin gură, i-a lăsată cu buzele um
flate.

Nu voiu să atacă principiulă, ca să 
fiă din visteria statului ajutați și preoții 
noștri în proporțiune egală cu preoții rom. 
oat.; din contră, militeză pe lângă aoâstă 
pretensiune, fiind-că și Românii varsă în 
visteria statului bani, câștigați cu suddrea 
feței loră. Oeea ce însă ne dore și ne face 
sânge rău e, că d-lă ministru, abandonâu- 
du-și planulă originală, a aplacidată aju
tore pentru persane, er nu pentru parochii, 
după cum s’a fostă cerută; și pe când pe 
unii dintre preoți i-a desconsiderată față 
de alții — p6te că-să mai buni patrioțl— a 
trecută cu bunătatea sa peste maximulă sta- 
torită; în generală nici pe unulă, afară de 
D-lă Maioră, nu l’a considerată după o 
propor(.iune egală ou preoții rom. cat.

Nu sciu, ce pași va fi făcută consis- 
toriulă din partea sa în acâstă afacere 
momentuosă; aceea însă potă afirma, că 
procederea d-lui protopopă este pe câtă de 
timidă și latentă, pe atâtă și da eronată; 
căci, de-orece aedstă afacere mai intâiu s'a 
pertractatu in sinodă, totă așa trebuia și de 
astă-dată convocată sinodă, și acolo, cu parti
ciparea preoțiloră din tractă trebuii per- 
tractată pe față ccstiunea, dându-li-se preoți
loră ocasiune, ca se se declare în sinodă, evi- 
tândă declarațiunile scrise, pline de sfielă 
și reservațiunl; mentale.

Ună laică.

Clușiu, 24 Febr. n.
„Picnlc&“ românii în Clușiu. Despre 

„picniculu11 srangâtă de tinerimea uni
versitară română din Clușiu, în săra din 21 
c. n., Vă comunică, că atâtu în privința 
morală, câtă și în cea materială a succesă 
pe deplină. A fostă adunată la ună locu 
în acea sără florea inteligenței române din 
Clușiu și jură.

Din frumosă cunună de dame în pripă 
mi-am putută nota pe următorele: D-na 
Baldi, D-na Bereș, surorile Bodocană, su
rorile Bohățelă, D-na Căpușană, D-ra Pul
cheria Căluțiu, D-ra Ciato (Blașiu), D-na 
Dumbrava, D na Hossu, D ra Ianchi, D-na 
Ilea, D-na Indre (Șomcuta-mare), D-na 
lsacă, surorile Laslo, D-ra Virginia Mană 
(Feleacă), D-ra Mâszâros (Turda), D-ra 
Ecaferina Mezei, surorile Munteană (Deșiu), 
surorile Mureșiauă, D-ra Nagy, D-ra Nasta, 
D ra Nemeșă, D-ra Pandrea, D-ra Podobă, 
D-na Popă protopopâsă (Morlaca) în cos 
turnă, D-ra Virginia Popu (Gilău), D-ra 
Ana Popă, D-ra Ținea Popă, surorile Po- 
ruțiu, D-ra Amalia Roșescu, ș. a.

Petrecerea a fostă forte animată, și 
de caracteră — pre cum se și cuvine unei 
atari petreceri — pură românescă, și a 
durată pănă la orele 5 dimineța. S’au de
părtată toți cu cele mai plăcute suvenirl, 
esprimându șl dorința de a se mai întruni 
câtă de curendă eră-șl la o așa frumosă 
petrecere.

„Doina lui Lucaciir* — plagiată.
D-lă losifă Vulcană publioă în Nr. 7 ală 

revistei salo „Familia* ună articolă mai 
lungă, în care constată, că multă cân
tată și răspândita „Doină a lui Lucaciu*, 
este o plagiatură sui generis, după „Hora 
lui Alexandru Romană11 sorisă de d-sa și 
publicată în „Gura Satului1* Nr. 10 din 
1870. In articululă d-lui Vulcană se fiice 
între altele, că reposatulă George Bocu, „au- 
torulă11 Doinei lui Luoaciu, și-a publicată „im- 
provisația11 în 1893 la Institutulă Tipografică 
din Sibiiu, și a apărută și în „F6ia Poporului11 
din același ană. D-lă Vulcană fiice, că „Hora 
iui Alexandru Romană1* are 14 strofe, Doina 
lui Lucaciu 8 și „din aceste optă, nu 
este nici una, care seu tdtă, său în parte 
să nu fiă furată1*. Spre lămurirea cetitorului 
mai adaugemă, că d-lă Vulcană a scrisă

„Hora lui Alexandru Romană1* din ineiden- 
tulă intemnițărei d-lui Al. Romană în Ia
nuarie 1870, în urma condamnărei sale la 
1 ană înohisore de stată și 500 fl. amendă, 
ce i s’a dictată în Martie 1869, într’ună 
procesă de pressă politică.

Totă aoi mai adaugemă ceea-ce ni-se 
comunică din partea unei persone bine in
formate, că adecă melodia după care se 
cântă așa numita „Doina lui Lucaciu11 nu 
este alt-ceva decâtă ună „lassu csârdâs1* pe 
care lăutarii Țigani din Bacleană, (corn. 
Solnocă-Dobeca) îlă cântau deja oelă pu
țină cu 5—6 ani înainte de acăsta muște- 
riiloru atâtă Unguri, câtu și Români, între 
cari erau și suntă mulțl mai alesă prin 
Selagiu Bihoră și Maramureșu, cărora le 
place acâstă melodii.

Nu scimă pe ce cale și cum a ajunsă 
acestă mclodiă ungurdscă să servăsoă, schimo- 
sită, dreptă melodii pentru „Doina lui Lu
caciu1*, și nu putemă să nu facemll cu acăstă 
ocasiune observarea, că deci noi Românii 
voimă să ne cântămă bucuriile și durerile, 
atunci de-oparte să nu plagiămă texturi, 
căci dâr’ vena poetică ÎDcă nu s’a stinsă în 
poporulă nostru, er de altă parte, se nu re- 
curgemă la melodii străine și mai alesă la 
acele ale dușmaniloră noștri, când avemă 
noi melodii și hori poporale românesc! 
atâtă de frumose.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 25 Februarie. Depu

tății Hentaller și Balogh încă se ală
turară la partidul! lui Iustli, care 
primi din provincii numerose de
peșe de felicitare.

Viena, 25 Februarie. La primirea 
cadavrului archiducelui Albrecht, care 
sosi la 10 6re sâra, apăru măestrulu 
supremă ală curții cu suita sa. Cos
ciugul! fu dus! de lachei în loca
lul! destinată pentru împărtășirea 
binecuvențărei. Dup’aceea fu dus! 
pe furgonă negru de stejarii cu con
ductă funebru militară, în capela din 
Hofburg, unde fu primită de preotu 
și coră, care cântă „Miserere“. După 
binecuvântare, cadavrulă iu așefiată 
pe-unu catafalcu și biserica se în
chise.

Dup'amefii sosiră din Arco ru
deniile de aprbpe ale archiducelui 
Albrecht, apoi numSroșI representanți 
de ai regențiloră europeni, precum 
și multe deputațium, militare din im
periu și din străinătate.

Berlin», 25 Februarie. Impera- 
tulu Germaniei, Wilhelm plecă asta seră, 
însoțita de o mare suită, la Viena, unde 
va sosi mâne înainte de amefiî.

NECROLOG. Văd. Sainuilfi Cirlea u. 
Amalia Andrași a răposată în Alba-Julia 
la 23 Faină n. o. în etate de 69 ani. O 
jălescă întristații sei fii și fiice: Maria Cir
lea m. Velieană, Mahaiu Cirlea notraru 
publ. reg., Eufrosina Cirlea m. Fulea, Ioană 
Cirlea proprietară, Petru S. Cirlea comer- 
santă, Iosifă Cirlea proprietară și Nieulae 
Cirlea; doi gineri, patru nurori ;și alte 
numerose rudenii.

Jda Creiniaiiu n. Kunz din Reoița- 
montană, a răposată la 21 Faură n. o. în 
ală 42 lea ană ală vieții. O jălesoe întris- 
tatnlă soță Alesandru Crenianu cu trei fii, 
d6uă fiice și alte rudenii.

Fiă-le țărîna ușoră !

Literșiwră,
In tipografia „A. Mureșianu1* din Bra- 

șovă a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
păduritu, de Ioană Georgescu. O carte fârte 
folositore pentru plugari, scrisă în stila 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De venfiare la tipografia „A. 
Mureșianu1* în Brașovă, și ia autorulă în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

Proprietarii: Dr. Au/’-eS £1ur>e^ianu.
eilactorli rcspcnsatiiu: Gnegariu
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CursM' li pieței Brașewâ.

Din 25 Februarie 1895,
Bancnote rom. Gurnp. 
Argint român. Cump. 
Sf&poleon-d’orI Cump. 
Balbeni Cump.
Rubla rusesol Cump. 
UărcI germane Cump. 
Scris, fonc. Albina 5% 
Lire tnrcesoi Cump.

9.74 Vend. 9.77
9.70 Vend. —.—
9.77 Vend.
5.85 Vend. 5.90

132.- Vend. —
60.20 Vend. —.—

100.75 Vend. 101.75
11.15 Vend. —.—

gyapsssS la dm Wssna.
Din 23 Februarie 1895.

Renta ung. de aură 4% . . . 124.10
Renta de cordne ung. 4°/0 . . 99.20
unpr, căii. fer. ung. în aură 41/î°/o • —
Impr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/0 104.20

Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. e nis. 125.75
Bonuri rurale ungare.................... 98.25
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162 50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedia. 152.75
Renta de hârtie austr. .... 101.80
Renta de argint austr..........................101.80

Renta de aur austr..............................125.45
uosurl din 1860 .......................... 159.25
Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. . 489.— 
Aoții de ale Bănoei austro-ungară . 1086.—
Aoții de-)e Bănoei austr. de credit. 408.25 
NapoieondorI......................... . 9.81
Mărol imp. ger............................... 60.4P/2

O O ZKT "V O C ARE.

Nr. 1024—1895.

La administrațiunea forestierală 
orășeuescă este dea se ocupa unu 
postă de pădurariu de I classă 
respective de a II classă.

Leafa anuală 266 fi. — respec
tive 216 fi. — locuință naturală, even- 
tualminte bani de locuință de 25 fl. 
anualminte; îmbrăcăminte de vară 
și de iernă; deputată de 24 metri 
de ramuri de fagu. Noulu alesă pă
durariu devine definitivă întărită du
pă unu anu de probă, avendă după 
aceea și dreptă de pensiune.

Recerințe: împlinirea etăței de 
24 ani și etatea sub 40 ani; pur
tare morală nepătată ; depunerea cu 
bună euccesă a examenului de pă- 
durarn prescrisă pentru Ungaria ; cu- 
nbscerea limbei germane, maghiare 
și române; cetirea și scrierea în lim
ba germană și maghiară; coipă să- 
nătosă.

Reflectanții au de a-șl așterne 
referitdrele petițiuni proveflute cu 
receriverile documente până în 10 
Martie a. G. acestui magistrată, ob- 
servându-se tot de-odată cumcă pe- 
tițiunile au de a fi propriu scrise.

Brașovu, 9 Februarie 1895.

625,3- 3 Magistratul orășenescii.

Domnii acționari ai institutului de credită și 
economii „SILVANIA*, societate pe acțiuni, în vir
tutea § lui 29 din statute, se învită la

a VSI-a adunare generală ordinară,
care se va ține în Șimleulu-Silyaniei la 25 Martie 1895 
st. n. înainte de amâcjl la 10 bre în localitatea insti
tutului.

Obiectele puse la ordinea dilei suntti:
1. Raportulă anuală ală direcțiunei.
2, Raportulu comitetului de revisiune asupra com- 

puțului anuală ală bilanțului și a propuneriloră pen
tru împărțirea profitului.

3 Stabilirea bilanțului anuală și fixarea dividen- 
deloră.

4. Determinarea scopului, spre care este a se în
trebuința suma preveefută în §-ulu 99 p, f.

5. Fixarea prețului marceloră de presență.
6. Eventuale propuneri din partea direcțiunei.
7. Esmiterea aloru 3 membrii pentru verificarea 

procesului verbală.
Se atrage atențiunea domniloră acționari la des- 

posițiunea §-lui 23 din statute, în. sensulu căruia: „la 
adunarea generală au vot# numai acei acționari, cari cucei# 
puținii jumătate de anu mai 'nainte sunt# trecuți în regis

trul#, acționarilor# și ca atari celu puținii cu o dj înainte de 
adunarea generală la direcțiunea institutului seu la locuri de
semnate prin direcțiune au depușii acțiunile sale eventual# șt 
documentele de plenipotență. Acțiunile depuse în locuri de
semnate prin direcțiune se vor# lua în considerare numai în
cât# reversalul# despre depunerea acelora cu o df mai 'nainte 
de adunarea generală s’a depus# la direcțiunea institutului11’.

Se notifică, a) că acționarii, cari subscriindu ac
țiuni din emisiunea Il-a prețulă acelora pănă la 31 
Decemvre 1894 l’au plătită întregă, încă au vota 
la adunarea generală sub condițiunile specificate în 
§.-ulă 38.

b) ca pentru depunerea, respective primirea ac- 
țiuniloră și a documenteloră de plenipotență pentru 
acestă ană s’au desemnată, respective au fostă rugați, 
institutele „Albina11 în Sibiiu, „Someșianau în Deșiu, 
„Timișiana“ în Timișbra, Capitulul# gr, cat. român# din 
Oradea mare și d-nii Dr. Ioanu Nichita în Zelau, Va- 
siliu Patcașiu în Hotoană și Florianu Cocianu în Cehulă 
Silvaniei.

Acțiunile, documentele de plenipotență și rever- 
salele despre depunerea acțiuniloră la locurile mai 
susu desemnate, suntă a se presenta la institută pănă 
la 24 Martie st. n. 4 bre după amecți.

Ș i m 1 eu lă-Si 1 v a ni ei, în 5 Februarie 1895.
direcțiunea institutului.

Bilanțul! pe anul! 1894 alu institutului cLe creiitu si economii 
„SILVANI A.«

ACTIVE. Silo-xz-ț-o-lixî. PASSIVE.

Picaturile ie slomacim
o 
P9

Schutzmarke.

fl. cr. fl. cr.

Capitală socialii, rate restante . . 5,405 49 Capitală socială 3000 acțiuni â 50 fl. 150,000 __
Cassa în num erar u ................................. 2,355 18 Fondulă de reservă................................ 35,236 80
Cambii de banca escomptate. 609,060 86 Fondulă de pensiune........................... 2,981 95
împrumuturi hipotecare........................... 78,826 04 Fondulă culturală................................ 728 20

„ pe obligațiuni .... 32,332 52 Depuneri pentru fructificare .... 324.060 65
„ ,, amanete..................... 1,422 — Cambii de banca reescomptate . . . 273,464 77

Cont-curentă........................................... 63,473 93 Interese transitbre anticipate .... 10,825 03
Efecte ..................................................... 2,168 91 Cont-curentă........................................... 2,500 —
Realități..................................................... 22,718 30 Dividende neridicate................................ 366 —
Bon în Giro-Cont și la alte bănci . 1,667 30 Diverse conturi creditore...................... 1,372 23
Mobiliară . . . . . fi. 917 „ 50 cr.

825 75
Profitulă curată ........................... 23,723 50

după amort, de 10u/0 „ 91 „ 75 „
Interese de reescomptă anticipate . 2,374 37
Diverse conturi debitore ..... 2,628 48

825,259 13 825,259 13

’vj

cari au efectu escelentu în contra tu- B 
furorii boleloru de stomachii, suntu ună h 
medicament neaperatu de g 
iîgssă, peutB*u ©rs-ce casă, la | 
lipsă de apetitii, slăbiciunea stoma- | 
chuluî, respirația cu mirosQ greu, ven- | 
furi, râgăelă, coiică, catarii de sto- | 
machîi, flegmă, gălbioare, greță și vo- | 
mare, constipațiă, și la durere de capu, | 
încărcarea stomachuîui cu mâncări și | 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, s 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro- | 
bătu și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată | 
picăturile Mariazeller ca celtt mai bună || 
leacă, care confirmă sute de testimonii. H 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de | 
întrebuințare 4® CB’. Sticla îndoită | 
de mare ©W CB°. Espediția centrală j| 
prin farmacistulă CARL BRADY, 1 
Kremsier (Moravia). ra

Picături veritabile suntă numai § 
acelea, pe a căroră embalage este li- || 
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- î 
zeuge die Echtheit11 cu sub- J 
scrierea mea. |

Picăturile Mariazeller veritabile | 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. I 
Ilornwng, F. Jelcelius W-we, Franz Kel- I 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. fi 
Soth, H. G. Obert. Hosszufalu: | 
farmacia: Gustav Jekelius. Cs emit- | 
falu: farmacia Josef Drodtlejf.

Oo22Lt”VLlvi jFxoz&t-ULlvLl si ^erderilorvă.-
fl. cr. fl. cr.

Interese: Interese:
pentru depuneri spre fruc- dela cambii de bancă es-

tificare..................... 1,7135.— comptate .... 32,623.22
„ tondulă de reservă. 991.40 » credite hipotecarl 5,657.47
„ „ „ pensiune 114.68 55 57 pre obligațiuni 3,185.39
„ „ culturală . 28.— 18,269 08 5? 3) amanetai! . 134.83

S p e s e: 55 57 cont-curentă . 4,156.88
salare și m&rce de presență 6,131.— 77 57 efecte . . . 104 41 45,862 20
tipărituri, porto, luminată Provisiune 6,442 28

și alte spese .... 3,474.31 9,605 31 Chiriă 620 80
Dare: Diverse 3,204 14

darea directă ..................... 3 342.30
„ după interesele la de-

puneri...................... 961.05 4,303 35
Percepțiuni..................... 136 43

Amortisare din mobiliară * ■ « 91 75
Profită curată . 23,723 50

56,129 42 56,129 42

Și ml eu, la 31 Decemvre 1894.
Andreiu Cosma m. p.
directorii esecutivti.

Ioană P. Lazaru m. p. 
primfi-comptabilti.

MEMBRII DIRECȚIUNEI:
J. Angyal m. p. Dr. I. Nichita m. p. Arteiniu Sarkady m. p. Danil Delei m. p. Aug Vicașiu m. p. Vasiliu Patcaș u m. p. 

v.-președinte. Teodoră Popii m. p. FI. Marcușiu m. p. Aug. Marcușiu m. p.
Acestă bilanță confrontându-se cu registrele principali și ausiliari s’a aflată în totă ordinea și esactă. 

Și m leu, 5 Februarie 1895.
MEMBRII COMITETULUI DE REVISIUNE:

Alimpiu Barboloviciu m. p. Dr. Casiu Maniu m. p.
președinte.

Alesandrn Sima m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


