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Conclusion! false.
Brașcvii, 20 Februarie v. 1895.

Unulu dintre corifeii dietei un
guresc!, care a jucată în trecută 
unu rolă însemnată ca deputată și 
fostă ministru, și care în calitate 
de șefă ală unui grupă din cameră 
va mai juca unu rolă și de aici în
colo, contele Iuliu Szapary, a ținută 
a vorbi și elă, la rendulu său, ceva 
asupra cestiunei naționalitățiloră.

Din părerile, cele-a desfășurată 
d-lă Szapary pe scurtă, cu privire 
la naționalități și la causa loră, și 
pe cari le reproducem^ mai josă, 
results, că și elă vede ună reu mare 
în faptulă nemulțămirii acestoră na
ționalități. Acesta este singura con
statare reală și adevărată în espu- 
nerea sa, eră tbte celelalte, ce le 
susține despre căușele acelei nemul- 
țămiri și despre mijlbcele cu cari 
s’ar pută delătura, nu dovedescă 
alta, decâtă că nici Szapary n’a în
vățată nimică din pățaniile trecu
tului națiunei sale și că nici elă nu 
se pdte ridica peste preocupațiunile 
șovinismului militantă maghiară, la 
nivelulu unui adevărată bărbată de 
stată.

Nici că ne-amu așteptată la mai 
multă din parte-i. Nu e făcută d-lă 
Szapary din aluatulă acela, ca să 
aibă curagiulă de a se opune cu
rentului stricăciosă, prin care s’a 
înăsprită așa de multă cestiunea na
ționalităților devenindu așa de pericu- 
losă. La acăsta nici nu s’a gândită 
și nici nu s’ar fi potrivită cu rolulă, 
ce și l’a însușită de astă-dată, de a 
se face protectoru alu „aspirațiuni- 
loră naționale1* față cu armata, în 
interesulă fusiunei cu partida lui 
Apponyi.

D-lă Szapary se face a nu sci 
în ce consistă nemulțumirea națio
nalitățiloră cu stările actuale. Elu 
plecă dela presupunerea falsă, că 
gravaminele nostre ar isvori numai 
din reaua administrația și din neres- 
pectarea legiloră, și ajunge astfelă 
la nisce conclusiuni cu totulă greșite. 

Elă crede adecă, că printr’o admi- 
nistațiă drâptă și prin delăturarea 
releloră pe terenulă economică în 
ținuturile locuite de naționalități, 
cari suntu mai sărace, s’ar pute re- 
solva cestiunea naționalitățiloră.

Noi îi cficemă, că decă crede în 
adevăru așa ceva, atunci nu înțelege 
de locă situațiunea, n’a pătrunsă 
firea și însemnătatea cestiunei națio
nalitățiloră și în deosebi îi lipsesce 
ori-ce orientare în ce privesce lup
tele naționale ale Româniloră, cari 
nu suntu de erl și de acji, ci suntu 
totă așa de vechi ca luptele Maghia- 
riloru pentru privilegiile și egemonia 
loră.

Ne mai vorbindu de luptele din 
trecutulă îndepărtată, d-lă Szapary a 
dovedită, că nu cunbsce niclmăcaru 
istoria lupteloru naționaliste ale Ro
mâniloră de 28 de ani încoce, de 
când s’a înființată dualismulă.

D-sa ar trebui să scie, că nu
mai în a doua liniă s’a tractată în 
aceste lupte de cestiunea îmbunătă
țirii administrației și a esecutării 
consciențibse a legiloră, âr în prima 
liniă a fostă vorba de așezăminte 
și de legi îusă-șl. prin cari se se asi
gure individualitatea națională a po
porului, română și să aibă parte și 
elă de deplină egală îndreptățire na
țională.

Ar trebuî să scie d-lîi Szapary, 
care dela 1867 a fostă de atâtea-ori 
ministru, în ce stare a fostă aflată 
Transilvania de guvernulă deakistă, 
de ce autonomiă se bucura atunci 
acesta țeră și ce drepturi naționale 
avea atunci poporulă română arde
leană ; ar trebui să scie cum prin 
fusiunea Transilvaniei cu Ungaria, 
decretată de dieta din Peșta la 1868, 
s’au nimicită deodată cu autonomia 
acelei țări și drepturile naționale ale 
poporului română și cum din situația 
strîmtorată, în care a ajunsă acestă 
poporă, a răsărită politica lui dere- 
sistență pasivă, ca ultimă espedientu 
de așî apăra individualitatea sa și 
dreptulă de egală îndreptățire na

țională față cu încălcările regimului 
maghiară.

D-lă Szapary cjise, că decă de 
28 de ani înebee doue-c|ecl seu și 
dhcii mulțl deputațl ai naționalități
loră ar fi luată parte în dietă și aru 
fi adusă înaintea ei gravaminele loră, 
ar fi fostă mai multe prospecte pen 
tru îndreptare, decâtă decă aceste 
gravamine s’aducă afară din dietă, 
ba afară de granițele țării.

Aici l’a întreruptă ună deputată 
din stânga strigendă: „decenui-ați 
adusă în dietă ?“

Ei bine, guvernele maghiare nu 
numai, că n’au stăruită a aduce pe 
representanții naționalitățiloră în 
dietă, der au făcută chiar totă po- 
sibilulă pentru a-i scbte și depărta 
de acolo.

Contele Szapary, ca fostă mi
nistru, ar trebui se scie că în prima 
jumătate a periodului de 28 de ani, 
de care vorbesce, au fostă păte și 
peste treicjecl de deputațl ai națio
nalitățiloră în dietă. De ce nu mai 
suntă acfif acolo ? D-sa ar trebui să 
scie că Românii din Ungaria pănă 
la 1887 n’au făcută pasivitate, ci au 
căutată să fîă câtă mai bine repre- 
sentați în dietă. De ce din vre-o 
doue-cjecl și mai bine de deputațl 
naționali ai loru au rămasă la 1887 
numai cu generalulă Doda?

Negreșită, că nu din causa bună
voinței guverneloră și a dietei de a 
asculta gravaminele loră, ci, precum 
a constatată la timpulu său d-lă 
Doda, fiind-că guvernele și-au pusă 
totă puterea și au întrebuințată și 
forță și corupțiune spre a face cu 
neputință realegerea loru.

Așa-deră nu numai că nu i-ați 
adusă în dietă, der i-ați scosu de 
acolo cu forța și i-ați persecutată 
tocmai, fiind-că vă veneau cu gra
vamine națienaliste, de care nu vo- 
iațl nici să aucțiți. Nu „privilegii deo
sebite** v’au cerută ei, ci drepturi 
pentru libera desvoltare a naționa
lității loru, er voi pentru aceste 
drepturi n’aveațl nici simțfi, nici 

pricepere, nici bunăvoință, căci le 
mâncase de multă vârcolacii „ideei 
de stată** și a „unității naționale ma
ghiare “.

Statuii), confesiunile și naționalitățile.
— Din dieta ungară —

In ședința dela 1 Martie a dietei s’a 
continuată desbaterea asupra proiectului de 
budgetă pe 1895. După-oe au vorbită 
Carolă Pongrâcz, Carolă Vârady, minis- 
trulă Wlassics, Batthyani și Deăsy, a 
luată cuventulă șefulă disidențiloră:

Contele Iuliu Szapâry. Elă s’a ocu
pată cu situațiunea generală a parlamen
tului și a țărei, a combătută în modă te
meinică aplicarea legei despre matriculele 
de stată cu ajutorulă notariloră și învăță- 
toriloră, cum a (fisă ministrulă de interne 
Perczel, apoi revenindă la situațiă (fise:

După mine, cea mai prinoipală pro
blemă a politicei maghiaie este, ca să fo- 
losimă timpulă, care ne stă la disposițiă 
fiindă liniște generală europenă, și în care 
putemă să ne regulămă afacerile, fără 
amestecă esternă —■ să-lă folosimă mai 
alesă pentru crearea aici a unui stată uni
tară și puternică, cu instituțiunl consoli
date în tote privințele. Scopulă acesta îlă 
are fiă-care partidă, numai căile suntă di
verse. Pe câudă noi ne certămă aici, ne 
înouroămă și ne arătămă totala slăbiciune, 
ce se întâmplă ?

Nu se pdte nega, ba trebue s’o re- 
cunoscă chiar și inimicii noștri, că în răs- 
tirnpă de 28 ani amă făcută ună pașă 
uriașă înainte, dovadă de puterea ce-o are 
în sine națiuuea și tot-o dată, că e posibilă 
desvoltarea țârii pe basa dela 67. Der prin 
resultatele ajunse nu ni-amă împlinită, de
câtă o parte a problemeloră. Nu este ier
tată sâ uitămă, că în țâră locuescă diverse 
confesiuni, și naționalități diverse, și pro
blema nostră ar fi, ca pe aoestea să le 
grupămă într ună totă unitară. Dm causa 
acesta, nu-i este iertată bărbatului de stată 
maghiară a face o politică de stată, care 
vatămă interesele singuratieeloră confesiuni 
și a turbura armonia dintre noi. Prima 
problemă a legislațiunei trebue să fiă, ca 
autoritatea statului să stea deasupra confe- 
siuniloră ; puterea de stată, dâcă e dreptă

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS/

(Reproducerea oprită.)

Dhi anii 1848—49.
Memorii, de Vcisilie Hfoldovanu.

(23) (Urmare).

De sine înțeleșii, că în ast-felu de îm
prejurări, noi amil foștii siliți să rămânemă 
în arestă atâtii Marți noptea, câtii și Mier
curi totă cjiua. Miercuri sera însă, ca și 
când Dumnedeu ș’ar fi făcutii milă de su
ferințele nostre, unii norii groșii a pusă 
stavilă radeloră lunei. Iacobii nl-a procu
rată dela protopopule Tobiașă o pâne și 
nu sciu de unde o cupă de silvoriu. (Pe 
acestii omii l’am tractată singură cu nu
mele de boteză, pentru-că celalaltă nume 
nu mi-l’a spusă nici elă, nici Buteanu. Era 
însă patriotă cu acestă din urmă și, du- 
cendă ună rolă de agitatoră în patria sa, 
fugise și elă aici și făcea la Buteanu pe 
servitorulă, er în pericole pe amiculă re- 
solută, căci elă era tot-deuna lângă den- 

sulă.) Cu pânea și cu silvoriulă adusă de 
Iacobă, nl-amu restaurată puterile fisice 
și nu așteptamă decâtă momentulă de
cisivă.

Pe la 11 ore noptea ună focă mare 
se vădu cătră gura Roșiei. SoldațiI, cari 
ne păziau, priveau înspăimântați din prid- 
vară foculă. Iacobă apăru sub ferestra nos
tră și, fără a fi observați, amă eșită pe fe- 
răstră toți trei și pe lângă biserică amă 
apucată în cimiteră.

Vădendu-ne scăpațî, fugi amă fără ră- 
sufletă în direcțiunea din cătrău sburau 
glonțele românescl, căci Maghiarii, spre 
norocirea nostră, se retrăsese din acea 
parte. Fuga însă n’a ținută multă, căci 
glonțele fluerau așa de desă pe la urechile 
nostre, înoată amă fostă siliți a reîntorce 
erășî în cimiteră, unde am aflată scută de 
glonțele Româniloră pe după pietrile mor- 
minteloră.

De aici vedeamă în două direcțiuni 
focurile pusciloră, pe culmile de cătră Cer- 
nița și la Stiurță, de unde pricepeamă, 
că Românii înaintâză și Ungurii să retragă 

în Abrudă, er la spatele nostre se audiau 
strigătele de bucuriă și amenințare ale Ro
mâniloră.

In scm’tă timpii nu amă mai văclută 
să dea Ungurii nici unii focii, ci amii au
diții în piață eșindii din nisce plămâni tari 
o cuvântare. Hatvani îșî însufleția soldați! 
și provoca pe locuitorii din Abrudii să-lă 
însoțâscă, mântuindu-șl deocamdată viața: 
elă îi îmbărbăta să nu porte nici o frică, 
pănă vorii vede sabiă maghiară în mâna 
lui maghiară.

După acesta urmă o tăcere și după 
aceea unii sgomotu mare, din care amii 
pricepută, că Maghiarii vreu să se retragă 
în massă cătră valea Cerniței.

Totă Abrudulii se părea, că e unii 
mormentă și că spiritulă morțil planeză 
asupra lui. Nu se audia nici unii cuvântă, 
nici o mișare. Peste unii pătrară de oră 
se desvoltă pe valea Cerniței unii focii ve
hementa din pusei și tunuri, se audiau 
strigătele Româniloră: „înainte feciori, 
currețl la vale! dațl pe morte, că acum 
suntă ai noștri, între smerii în ei!“ Eră 

Ungurii strigau: „Pusztulunk, mind elpusz- 
tulunk! Visza, visza!“ (Ne prăpădimă, toți 
ne prăpădimă! Indărătă, îndărătă!)

Ploia începu a picura, se făcu întu- 
nerecă mare, cum doriamă noi. Din sgo- 
motele, ce se deșteptară acum și veniau la 
noi din piață, conchideamă, că o parte din 
Unguri s’au reîntorsă, der nu toți, căci 
foculă pe valea Cerniței totă curgea de- 
părtându-se.

Pe ulița cea strimtă, undețjfuseserămă 
noi arestați, veniau în cea mai mare tă
cere cete de câte 3—4 inși și dispăreau 
prin curți. Ne cuprinse dorulă de-a pune 
mâna pe arme, și ocasiunea era minunată. 
Nefiindă în cimiteră monumente de mări
mea, ca să ne potă da scută în apropiere 
unulă de altulă, steteamă despărțițl. Ar- 
padi s’a fostă pierdută, fără de a-ne pute 
esplica, când și unde.

(Va urma), 
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și echitabilă față de confesiuni, nu-i nece
sară, ca să-și valoreze puterea prin forță. 
Insă ou tote acestea eu nu potă aproba 
nici tendința, ca partidele politice să se 
formeze după confesiuni, fiind-că acâsta 
face permanentă răsboiulă între confe
siuni.

Ună rău ală stăriloră nostre publice 
este, că în looă, de-a nisui toți la grupa
rea statului unitară, stămă din potrivă 
aprope de pericolulă, ca să ne grupămă 
după confesiuni. Pentru a paralisa acâsta, 
nu este cu scopă a răscoli ârăși relele 
trecutului. Dâr nu ar fi nici bine, dâcă amă 
ascunde aceste aparițiuni, fiind-că ele așa 
de multă se arată pe tâte terenele vieții 
publioe, încâtă nu se potă tăinui și ascunde. 
Să privimă numai cestiunea frecăriloră din
tre confesiuni, adunările publice ținute și 
vomă vede, că aparițiunile aceete se arată 
la grupările politice de partide, la alegerile 
politice și, ce e și mai regretabilă, simțimă 
oeea ce nu s’a mai întâmplată în Ungaria 
pănă aoum, că cestiunea confesională pă- 
șesce și în șalele tribunaleloră, în afacerile 
comunale și în viața socială...

Ală doilea rău ală stăriloră nostre 
publice este mișcarea iotă mai viuă, ce se 
observă la naționalități. Ună defavoru ală 
acestei cestiunl este, după părerea mea, că 
aceia cari se consideră de representanțl ai 
naționalitățiloră nu suntu de față în acdstă 
Cameră casă-șlpotă da aici plângerile. Causa, 
că nu suntă aici, nu-să nici legile ungurescl 
(???), nici legislațiunea maghiară (?), nici 
guvernulă maghiară (?), nici nime altulă, 
ci ei suntă causa, fiind-că ei și-au alesă 
pasivitatea. Ei îșl motivâză acesta dicândă, 
oă n’au putută să fiă presențl în acâstă 
Cameră în proporția și în numărulă, care 
le oompete după numărulu poporațiunei. 
Posibilă, că la o nouă împărțire a cercuri- 
loră electorale s’ar pute ajuta unoră scă
deri, prin disposițiuni legislative, dâr fiă 
representanții naționalitățiloră în acesta 
Cameră 20, său eventuală și mai mulțl: 
căci în privința acesta nu hotăresoe nu
mărulă ; dâcă de 28 ani ei ar fi fostă aici 
între noi, și-ar fi putută așterne aici plân
gere (Mofturi — Trad.), ar fi avută mai 
multe prospecte pentru a-le delătura, de- 
câtă a și-le vesti afară de acestă cameră 
și chiar afară de hotarăle țării.

Oându naționalitățile, respective con
ducătorii lord accentueză plângerile și gra- 
vamenele, carlse ivescă față de ele în ese- 
cutarea legei, să nu uite posiția favorabilă 
în care se află în stată (sic!), comparân- 
du-se cu posiția altoră naționalități din 
alte țări, mai alesă cu posiția frațiloră noș
tri din altă țâră (Ciangăii din Moldova?— 
Trad.) Hotărîtă, că la noi naționalitățile 
suntă în stare favorabilă (!) Priviți autono
mia estinsă oonfesională (Minciună! — Trad.); 
priviți legea de învățămentă poporală (Cea 
mai afurisită și mai nedrâptă din câte se 
pote! — Trad.) în urma căreia îșl potă 
cresce copiii în limba loră maternă (Mai 
întâiu înv?țându unguresce — Trad.); pri
viți marea influință, pote prea mare, ce-o 
esercită — pe basa legei comerciale — prin 
institute de bani, și de acestea libertăți 
(Vai! de astfelă de libertăți, ce ni le dațî 
voi — Trad.) să nu-șl uite naționalitățile 
nici atunci, cândă se plângă de vătămări.

După a mea părere, cheia deslegărei 
cestiunei naționalitățiloră este procedere 
drâptă, administrația drâptă în tâte direc
țiunile, vindecarea posibilă a releloră agrare 
și acesta tocmai în ținuturile impopulate 
de naționalități sărace, și, în fine, ar duce 
la scopă împrejurarea, dâcă representanții 
loră ar fi aici, decă aici șl ar da plânge
rile (Urechiloră surde și inimiloră în
răite. — Trad.) și la vindecarea cărora să 
nu pretindă privilegii deosebite și se recu
noscă unitatea statului, limba statului, care 
este atributulu necondiționată ală statului uni
tară. (Adecă să-și recunoscă și subscrie 
mortea loră națională — Trad.)

Causa, că mișcarea de naționalitate ia 
proporții totă mai mari este, după părerea 
mea, cârta și neunirea, ce-o vădă naționa
litățile in societatea maghiară. Dâcă acesta 
este așa, atunci să delățurămă câtă mai 
în grabă frecările dintre noi, ca să putemă 

lucra cu energiă și succesă în interesulă 
patriei...

*
In legătură cu acesta Szapâry spune, 

că starea parlamentară de adi în Ungaria 
este sguduită din fundamentă. Mașinăria 
parlamentului maghiară funcționâză cumva 
și-și face datoria după formele esterne, 
dâr numai în două cașuri: când în ces
tiunl importante se dă în lături dela orl-ce 
acțiune, și cândă o fracțiune a partidei in
dependente află în interesulă ei, de a spri
jini guvernulă.

Szapâry apeleză la cameră să esami- 
neze, decă lucrurile îi suntă în ordine; la 
cash contrară — cum e de faptă — a so
sită momentulă, ca să se unescă tote pu
terile pentru a învinge relele. Acâsta nu 
se pâte, decâtă prin unirea partideloru, cari 
stau pe basa dreptului publică.

Szapâry vorbindă apoi despre fusiune, 
dise, că a lui credință este, că fusiunec^ 
trebue să se întâmple mai curândă ori mai 
târdiu, dâcă e vorba să se creeze o majo
ritate parlamentară capabilă de acțiune.

La sfârșită declară, că voteză contra 
bugetului.

Naționalitățile din Ungaria 
și conducetorii lorii.

Sub titlulu acesta publică „Par
lamentar din Viena, care apără in
teresele slave, unu articulu remar- 
cabilu, din care redămă acp( partea 
primă:

Nu este aprope nici o cji, în care se 
nu se vorbâscă asupra acestei cestiunl, 
prin ceea-ce se dovedesce, că este o cesti- 
une forte însămnată și trebue deslegată. 
Se afirmă dintr’o parte, că cestiunea nați
onalitățiloră în Ungaria s’a creată numai 
decătră agitatori fanatici, și că, deși greu 
răsuflândă, șl-a târîtă vieța pănă astădi, 
deorece mai întâiu fiă-care cetățână ungară 
îșl pote esercită liberă și deschisă liber
tatea personală, care pentru toți cetățenii 
Ungariei este într’o formă măsurată; și ală 
doilea, întru câtă pretindă scopuri culturale 
desvoltarea ori și cărei națiuni, acesta ’i 
se și permite în cadrul legei naționale. 
Că întru câtă este corectă acâstă afirmare, 
și că ce răspundă la ea naționalitățile, prin 
urmare, că ore suntă gravaminele loră ba- 
sate seu nu, a vorbi despre acesta mi se 
pare cu totulă superflu. Faptele vorbescu 
de totă clară și învederată, că cestiunea 
naționalitățiloră, și încă cu multă mai ar- 
rjătore ca mai ’nainte, pășesc-e totă mai multă 
pe scena politică, deci ea nu e nici fan
tomă, nici o simplă agitațiune greu respi- 
rătore, oi e ună jactoru scăpdrătoru ală coro
nei ungare.

Trecă însă cu vederea tote plângerile, 
gravaminele, aserțiunile și sousele aduse 
pro și contra, și pretutindeni de multă 
cunoscute, și vină la cea mai însămnată 
cestiune: cum adecă s’ar pute ajuta acestui 
reu.

Cârta naționalitățiloră sufere din a- 
mândouă părțile de lispa cunoscinței ade
vărate și corecte a stărei lucruriloră. Atâtă 
o partidă, câtă și cealaltă, atâtă Maghiarii, 
câtă și celelalte naționalități, se întrecă în 
atacuri și învinovățiri personale față cu sin
guratici factori, și după-ce se satură de 
lupta reciprocă a atacuriloră personale, 
fiă-care merge mai încolo pe drumulă său, 
din ceea-ce reiese, că ele nicl-odată nu 
s’au apropiată spre a se înțelege, ci abisulă 
între ele s’a făcută totă mai adâncă. Aoâsta 
este tot-dăuna consecință inomisibilă și na
turală a certeloră personale.

Maghiarii în conținu atacă singuratici 
pretinși agitatori fanatici, precum Kollâr, 
Stur, Hurbau, MileticI, Polit, Strossmayer, 
StarcevicI, Romană, Mocsonyi, Lucaoiu etc; 
naționalitățile la rândulă loră aruncă tbtă 
vina asupra lui Kossuth Andrâssy, Tisza, We- 
kerleși soți. Și ore în faptă și realitate e co
rectă acesta învinovățire? Nu!

Cestiunea naționalitățiloră este o cesti
une culturală, și ca atare ea s’a ivită mai 
întâiu în biserică, introdusă de husitismă și 
mai târdiu de reformațiune, pe când cato- 
licismulă introduse în fote locurile limba 
latină, ca limbă bisericescă și tot-odată 

culturală; în statulă Austriei însă a deș
teptată mai întâiu cestiunea naționalități- 
loră împăratulă Iosifă II. Că pe basa re- 
formațiunei și a erei josefine conceptulă 
naționalității s’a desvoltată și s’a lățită 
totă mai multă, acesta nu e opera orecă- 
roră agitatori fanatici, ci trebue privită ca 
o desvoltare naturală a progresului cultu
rală... Este ore mugurulă, care străbate 
prin coja grosă a pomului, causa ramului, 
ce cresce din elă, său este semânța, sin
gura pntere din care cresce o plantă ? 
Curentulă paterei de viâță interne a pomu
lui silesce pe mugură să răsară, și făr’ de 
ună pământă puternioă și corespuncjătoră, 
semânța, orl-câtă de sănătosă și puternioă 
ar fi, și de ar face să răsară ună mugură 
orl-câtă de multă promițetoră, totuși merge 
spre peire, și abia, sâu de looă nu e în 
stare să producă rode.

Deci nu singuratice persâne, ci orga- 
nismulă curentului maghiară este acea putere, 
oare a adusă lucrurile acolo, încâtă în 
Ungaria este privită și tractată, ca adevă
rată patriotă numai Maghiarulă său deser- 
torulă maghiarisatu ală altoră naționalități. 
„ Urnak szuletett a magyar* (Maghiarulă s’a 
născută, ca să fiă domnă), este devisa,\ pe 
care se radimă maghiarismulă, și puteau 
să esiste sâu nu Szechenyi, Kossuth, Eot
vos, Andrâssy, Tisza, Wekerle, Banfiy și 
consoțl, totuși Maghiarii, între raporturile 
cari esistă, adecă în același curentă cu 
politica germană dușmană slavismului, rot- 
dâuna s’ar fi arătată ca cei mai turbați 
inimici ai slavismului, deore-ce ei se vădă 
într’ânsulă ca o insulă neînsemnată în mij- 
looulu oceanului și se simtă amenințați de 
valurile lui.

Conducătorii naționalitățiloră înainte 
cu vr’o 20—30 ani învinuiau nu pe Ma
ghiarii născuțl, ci pe cei făcuțl, adecă pe 
renegați, că presionâză ou maghiarismulă. 
Câtă de greșită părere a fostă și este a- 
cesta, se pote veuâ din faptele, ce se pe- 
treoă în parlamentă. Așa numita oposi- 
țiune constă mai totă din Maghiari radicali. 
Și ce vede omulă? Cu tâte, că partida li
berală, care mai totă este petecită din re
negați, urmeză orbișă conducătorului ei Ti- 
szt și soți, totuși ea nici decum nu are față cu 
naționalitățile o atitudine așa de hotărîtă 
dușmănâsă, ca oposițiunea. Să-și aducă nu
mai aminte ori și cine de cabinetulă Tisza 
și de acele lupte pe cari a avută elă să le 
pârte contra oposițiunei și să-șl reamin- 
tâscă mijlocele, pe cari le-a folosită elă 
față cu agresiunile stângei, atunci fără 
escepțiă va trebui să recunoscă, că Tisza, 
îndată-ce era strimtorată într’ună colță, 
folosia tot-deuna ca ușiță de mântuire cu
vintele: „Macliinațiunile periculose ale națio
nalitățiloră și cu aceste tot-deuna raporta 
învingere. Din „Pereat!“ în proximulă mo
menta, se făcea nnă „Hoch!“ sâu „Eljen’“ 
frenetică.

SOffilLE DUD.
19 Februarie.

Parastasii pentru archiducele Albrecht. 
Cetimă în Telegrafulă Română de ieri: 
Astădi, Sâmbătă la 11 ore a. m. s’a oficiată 
în biserica nostiă din Sibiiu-cetate paras- 
tasă pentru sufletulu faricitului întru Dom- 
nulă Alteței Sale Archiducelui Albrecht. 
A pontificată Escelența Sa I. P. S. D. ar- 
chiepiscopă și metropolită Mlronă Romanulă 
asistată de P. O. DD. lână Papiu proto- 
presb., Zaharie Boiu ptotopresb. ases. con
sist., Moise Lazară protopresb. ases. oonsist., 
Galacteonă Șagău protopresb., Nicolau 
Ivană protopresb. și Dr. Remus Roșcu pro- 
todiaconă secret, cons. La acestă actă so
lemnă au fostă presențl Esc. Sa D. co- 
mandantă de corpă Th. de Galgoczy cu 
generalitățile și o mare asistență de oficerî 
superiori; Ilustrit. Sa D lă comite supremă 
Gust. Thalmann, precum și tâte celelalte 
autorități civile, în corpore. Actulă a fostă 
măreță și a lăsată o adâncă impresiune în 
inimele asistențiloră. Cântările le-a esecu- 
tatu cu multă farmecă eorulă reuniunei de 
musică române din Sibiiu sub conduoerea 
d-lui dirigentă G. Dima. La fine toți ono- 
rațiorii au gustată colivă și vină.

— o—

Căutări seducetorc. Sub acestă titlu 
publică „Biserica și Școla“ din Aradă ur- 
mătârea soire: „Aflămă din isvoră sigură, 
că în Bănată au sosită 1600 esemplare din 
o broșură întitulată.- „Noua Harfă a Sio- 
nului. 0 adunare de cântări și laude pentru 
poporele credinciose în Christosă. Întâia edi
tură. Zurich, Druek von Zuricher & Fur
rer, 1894“. Acâsta este o carte de cântări 
pentru secta nazareniloră, care începe a se 
lăți și între cedincioșii noștri din unele 
părți. După cum aflămă, traducerea în lim
ba română este făcută chiar de ună țărână 
din Satulă-nou cu numele Banlogeanu. A- 
tragemă atențiunea preoțiloră și învățăto- 
riloră noștri să păzâsoă poporală, ca să nu 
cadă în cursele nazareniloră11.

- o —
l)-șdra  Agatha Bârsescu renumita tra

gediană va sosi în curândă în Brașovă, 
unde va da patru representațiunl cu trupa 
teatrală germană de aici.

Muncitorii dela miuele din Uiora pu
blică în „Erdelyi Hirado“ o declarațiune 
constătătore din 14 puncte, în cari se arată 
mulțime de abusurl, ilegalități și neîndrep- 
tățirl, la cari suntă espușl bieții muncitori 
din partea superiorilor^ mineloră. Așa de 
esemplu în punctulă primă, se spune, că după 
banii împrumutați muncitoriloră, superiorii 
mineloră tragă o camătă de 120 °/0. Dâcă ună 
munoitoră împrumută de esemplu Lunia 
10 fl., âr Mercurea îi plătesoe, trebue se 
dea după ei 1 fl. interese. Asemeni abu
surl și speculațiuni revoltătore, comise în 
paguba nenorocițiloră muncitori și chiar și 
a statului, se înșiră o mulțime. Declarațiu- 
nea, care este subscrisă de 140 muncitori, 
între cari partea cea mai mare Români, a 
fostă trimisă deputatului Horânszky Nân- 
dor, președintele „partidei naționale“ cu 
scopă, ca în numele celoră 800 de munci
tori dela minele din Uiora se facă în dietă 
o interpelare în cestiunea acâsta.

-o —
Secui convertiți Ia ortodoxismu 1 Din 

Miko-Uifaleu, în comitatulă Treiscauneloră, 
’i se scrie lui „Magyarorszâg“, că Sâcuii 
romano-catolicl de-acolo trecă în massă la 
biserica română gr. or., ceea ce „este iden
tică^ cjice fâia ungurâscă, „cu valahisarea“. 
Causa oonvertirei este plebanulă catolică, 
Solyom Geza, care prin stole mari vrâ să 
ducă la sapă de lemnă pe credinoioșii săi. 
pilele din urmă acestă plebană a luată 
dela ună Săcui pentru o îmormântare 40 fl. 
Aceste îngreunări i-ar face pe Săcui să 
trâcă la biserica lomână gr. or., unde sto
lele suntu multă mai mici. Așa o spune 
acâsta „Magyarorszâg“, dâr multă credâ- 
mântă nu-i putemă da. Pâte se caută nu
mai pretexte pentru a mai stârce vre-ună 
favoră dela guvernă în scopulă de-a „asi
gura pe Săcui în contra valahisărei11.

—o—
Nouă foiăsăsâscă. „Budapesti Hirlap“ 

primesce din Brașovă soirea, că Sașii din 
Brașovă desbinându-se în două partide și 
„Kronstădter Zeitung“ ajungândă în mâna 
Sașiloră tineri, oarl atacă guvernulă-Bânffy, 
Sașii bătrâni, la propunerea fișpanului 
Maurer, voră înființa ună nou organă să- 
sescă sub titlulă „Kronstlidter Tageblattf 
care va avâ programă națională, der pe 
basă liberală, și va fi spriginită materiali- 
cesce de guvernă.

— o —
Funcționară maghiară în serviciulă 

Ligei. „Hazânk“ dela 3 Martie dice, că 
cerculă funcționariloră maghiari din Sebe- 
șulă-săsescă e ținută într'o mare agitațiă 
prin următorulă casă: O societate a desco
perită, că ună amploiată dela oficiulu oăr- 
țiloră funduare a adusă din BucurescI, ca 
să pună în circulațiă, nisce tipărituri cu 
tendință „contra statului și a națiunei“ — 
dâr când funcționarulă era să fiă dată pe 
mâna procurorului, corpus deliciti a dispărută. 
Fâia ungurâscă cjice, că numitele tipărituri 
erau dela Liga din BucurescI în cari se 
batjooureau Ungurii în totă chipulă. — Va 
fi și asta o gogoriță ungurâscă, ca multe 
altele de feliulă scornituriloră foiloră un- 
guresol.

—o —
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Sericicultura în România. „Curierulă 
Financiarii“ din București scrie: Se scie, 
că ministerul O agriculturei se ocupă cu 
idei a răspândirei în țâră a culturei vermi- 
loră de mătase. Ast-felă, ministerulii a co
mandată o mare cantitate de sămînță de 
verml de mătase, în scopulă, de a distribui 
■ori-cui, după cerere, o cantitate de 10 grame. 
Pentru a desăvîrși însă opera sa, aflămu, 
•că ministerulii domeniilorO va înoepe în 
primăvară crescerea de gândaci modelă la 
următorele trei mănăstiri: Țigănești (Ilfov), 
Văratecă (Neamțu) și Horezu (R.—Vâlcea). 
La una din aceste mănăstiri se voră ținâ 
și cursuri teoretice și practice de sericicultură, 
cursuri la oarl voră asista mai multe că
lugărițe și 32 inv&țătorl rurali (câte unulă 
din fiă-care județă). Cu privire la instruc
ția, ce se va da călugărițeloră, se va acordă 
cea mai mare atențiune esaminăriloră mi
croscopice, pentru ca la finele cursului să 
se potă pregăti sămînța după sistemulă ce
lulară, recomandată ac|I de sciință. Cu fa
cerea cursului de sericicultură va fi însăr
cinată d. Ch. Druțu, șefulă biroului de 
agrioultură, care a făcută în acâstă pri
vință studii seriose în Austria, Ungaria și 
Italia.

— o—
Podulft peste Dunăre. Din Cernavoda 

se scrie, că podulă peste Dunăre, la care 
■se luerâză acum, va fi terminată pe la fi
nele lui Iulie, âr inaugurarea oficială a po
dului se va face pe la finele lui Sep- 
temvre o.

Eduard Drumont, directorulă mare
lui diară antisemită din Parisă „Za Libre 
Parole11 va face la primă-vară ună voiagiu 
în orienta și se va opri câte-va L
Bucurescl.

—o—
Propuneri de pace între China și Ja

ponia. Se cjice, că în fine China, bătută 
și rușinată din causa desastreloră oe le-a su
ferită, a făcută Japoniei următorele pro
puneri de pace: 1 Corea să fiă ună stată 
independentă. 2. China plătesce Japoniei 
ea spese de resbelă 50 milione taell (120 
milione florini). 3. Schimbă împrumutată ală 
prinsoneriloră. 4. Deschiderea unoră porturi, 
pe cari le va alege China. 5. Impăratulă 
Chinei dăruesce familiiloră rămase după 
•oficierii și soldații japonezi căduțl 20 mili- 
o.ne taell din cassa sa privată. 6. Nu se 
renunță la nici o parte din teritoră, celă 
multă la Formosa.

—o—
Isniailu Pașa, fostulă Chedive ală 

Egiptului, a murită alaltăerl în Constanți- 
nopole. Elă s’a născută la 1830 în Cairo, 
la a. 1863 a luată frânele gubernului egip- 
tenă și se dovedi ca ună domnitoră libe
rală. Are mari merite pentru introducerea 
■cultivărei bumbacului în Egipetă mai alesă 
însă pentru construirea )canalului Suez și 
•reformarea armatei egiptene. Viâța luxuâsă 
însă, care o ducea cu haremulă său, l’a bă- 
,gată într’atâta în datorii, înoată, la îndem- 
nulă puteriloră vestice, fu silită la 26 Iunie 
1876 de cătră Sultanulă turcescă să dimi- 
■sioneze în favorulă fiului său Tewfik. fs. 
mailă se muta cu haremulă seu mai întâiu 
în Neapolea, anii din urmă însă îi petrecu 
în Constantinopole.

Aniversarea lui Horia, Cloșca și Crișanu.
Conferință la Atlieneu.

Bucurescl, Februarie 1895.
In 15 (27) Febr. 1895 s’au împliniiă 

110 ani de când Horia și Cloșoa muriră 
rupți' cu rota, mârte de martiri. — S’ar fi 
părută că are să trâcă aprope nesciută 
.acestă c}’i în aceste timpuri de agitațiă, 
■când alte luorurl de-o importanță actuală 
reclamă urgența. Dâr n’a fostă așa. Astădl 
nu mai potă trece pe dinaintea ochiloră 
Românului nisce timpuri ca acele, fără ca 
elă să le serbeze întru aducerea aminte a 
unoră luptători mari, jertfiți pentru na
țiune ! — Ca să corăspundă unei dorințe 
generale comitetulă națională ală studen- 
țiloră universitari din Bucurescl a hotărîtă 
ținerea unei conferințe în sala Atheneului 
Română, unde să se descrie viâța acestoră 
trei Români și să se arate meritele loră,

Am disă, căRomânulă nu-șl uită frații 
nu-șl uită sărbătorile naționale, cum n’a ui- 
tat’o nici pe acesta. Sala Atheneului era 
înțesată de lume, las’ că o mare parte nici 
că putuse întră. Scena era frumosă deco
rată, cu culorile naționale îmbrăcate două 
tribune, âr în fundă se vedeau câte-va stâ- 
gurl naționale. Pe una din tribune busturile 
lui Horia Cloșca și Crișanu. La8y2 dre, când 
intrară membrii comitetului studențescă 
însoțiți de representanțl ai Ligei, sala 
întregă isbucni în aplause. Mai întâiu D lă 
Vintilă Rosetti, președintele seoțiunei Bu
curescl a Ligei ia ouventulă ; mulțu 
mesce pentru căldurosă primire și spune, 
că așa trebue să fiă Românulă când 
e vorba de neamulă lui. Spune apoi, 
că d-sa este gata tot-dâuna a lua parte la 
sărbătorile naționale și în câte-va cuvinte, 
schițâză apoi pe Horia, Cloșca și Crișanu 
Dă apoi cuventulă D-lui Brânzeu.

D-lă Brânzeu arată mai întâiu partea 
ce iau studenții la manifestațiile naționale, 
atunci când e vorba de cestiunea națională 
și că dânșii nu trecă asemeni dile ou ve
derea, ci au luată hotărîrea — de altmin
trelea s’a și făcută — ca orl-ce di de înaltă 
memoriă, ori ce sărbătore națională să fiă 
serbată. începe apoi a descrie viâța și fap
tele lui Horia, Cloșca și Crișanu, arată ca
șurile, ce i-au decisă să apuoe toporulă și 
să încâpă o luptă atâta de periculosă, der 
ou ună ideală măreță, frumosă și ’a care 
ei voiau să ajungă. Arată ce timpuri erau 
atunci, cum nobilimea îngenunohiase po
porală, când reușise să pună zăbala în gura 
bietei clase muncitore, când cuțitulă nobi
lului ajunsese pănă la osulă țăranului ro
mână transilvană, iobagiu. Și aceste vre
muri de suferință, de urgiă, deșteptară 
pe trei țărani Români, cari ei cei dintâi 
au cutezată să se ridice contra acestoră 
apăsări și să încâpă O răscolă pentru apă
rarea drepturilor. Și nu d’a surda a fost făcută 
răsvrătirea lui Horia, Cloșca și Crișană. Prin- 
trînsa au putută pănă la ună punctă să mai 
libereze pe poporă, cu tâte că înainte de 
a-șl vedâ opera loră compleotată moră 
rupți cu rota. D-lă Brânzău arată apoi fi 
nitulă tragică ală acestoră martiri. Orato- 
rulă e viu aplaudată.

Se dă cuvântulă apoi D-lui C. Ionescu, 
oare arată soopulă și adevăratele motive 
ale răscolei. Unii au susținută, că acea re
voltă a fostă făcută cu scopă de a se da 
o nouă organisare statului, alții că a fostă 
o oestiune socială, că a fostă dorința unoră 
îmbunătățiri materiale a stărei economice și 
alții în fine, că ei numai împinși de dorulu 
de naționalitate s’au răsculată. D-sa spune 
că ideia națională a făcută pe Horia, 
Cloșca și Crișană să se deștepte și că nu
mai întăriți de acestă doru ei au putută 
lupta. Apoi arată timpurile în cari au trăită 
și diferitele momente mai importante ale 
răscâlei. Vorbirea D-lui Ionescu a fostă 
asemenea viu aplaudată.

Vorbesce apoi d-l&P. Petrescu. D-sa arată 
cum a fostă privită acâstă răscălă, de acelă 
ce se afla în eapulă nobilimei și ce a 4ls,i 
elă în fața acestoră stări de lucruri. împă
ratule Iosifă II s’a făcută bună ca mielulă în 
fața Româniloră, dâr elă pe de opartevoia 
să se scape de nobilime, pe de altă nu 
mai puțină și de Români, pe cari i-a în- 
curagiată larăscâlă, dâr în urmă i-a pără
sită. Vorbitorulă este viu aplaudată.

La orele 10 */2 se termină conferința.
C. Romulus.

Moulu ministru rusescu de esterne.

Țarulă Rusiei Nicolae II a chiămată 
la postulă însămnată de ministru de esterne 
ală Rusiei pe fostulă ambasadoră rusă din 
Viena, prințul Q Lobanov.

„FremdenblatC, organulă ministeriului 
de esterne austro-ugară dice, că numirea 
acâsta a lui Lobanov, este ună nou sămnă 
îmbucurătoră de pace ală politicei rusescl. 
Prințulă Lobanov sta în legături intime și 
amicale cu contele Kâlnoky și era persona 
gratissima înaintea monarohului Franciscă 
Iosiffl. Elă dâră va informa esactă pe îm- 
păratulă și țâra sa asupra intențiuniloră 
cercuriloră normative din Viena și totă- 
dâuna va urmări o politică corectă pentru 

susținerea raporturiloră amicale dintre cele 
două imperii.

„Budapesti Hirlap11 de a$I cji3e, că 
ună politică maghiară din Viena a comu
nicată corespondentului său, că dela noulă 
ministru rusescă de esterne se pâte aștepta 
totă ce e bine. Elă pole face servicii esce- 
lente mai aleșii Maghiar Horă, cu cari a fă
cută cunoscință și pe cari se pare a-i sti
ma sinceră. Elă de sigură va face să dis
pară prejudițiile rusescl nutrite de pansla- 
viștl față de Maghiari; va sci spune Ruși- 
loră, că Maghiarii nu se îndeletnicesoă cu 
lucruri trecute, ci lucrâză pentru viitoră. 
Judecata lui rece, esperiențele lui bogate 
și raportulu amioală față de Kâlnoky, suntă 
semne, cari potă să devină favorabile păcei 
europene, ală cărei amică sinceră este elă, 
ca și tinărulă Țară.

Literatură.
Aliterațiunea în limbile romanice este 

titlulă unei nouă cărți, apărute în tipografia 
națională din Iași (Str. Alexandri 11). Au
tor ulă ei este d-lă Ovidiu Densușianu. Form, 
mare 8° de 96 pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

*
Poesii. O frumosă coleoțiune de poesii, 

datorite d-lui Ionii N. Romană, a apărată 
în editura librăriei Carol Muller din Bucu
rescl (Calea Victoriei 53). Conține vre-o 
70 de poesii și costă esemplarulă 2 lei 
50 bani.

In editura librăriei Carol Muller din 
Buouresci (Calea Victoriei 53) a apărută: 
Studii de economie politică și finanțe, ou- 
prindendă, pe lângă expunerea elemente- 
loră sciinței, analisa legiloră, aședăminte- 
loră și intereseloră economice și financiare 
românescl, de Nicolae Idieru, candidată în 
filosofiă și litere dela facultatea din Bruxela 
candidată în dreptă, doctoru în știin
țele politice și administrative dela facul
tatea de dreptă din Bruxela, fostă profe- 
soră de economiă politică și istoriă Ia fosta 
școlă comercială din Buouresci, profesoră 
de geografiă, și istoriă la școla comercială 
de gradulă I din Bucurescl. Volumulă I. 
Prețulă unui esemplară, care e forte volu- 
minosă, cuprin$endă ca la 700 pag., e nu
mai 4 lei 50 bani. O scriere de feliulă 
acesta, atâtă de complectă și bogată, pănă 
acum n’a apărută în limba română, și în 
lipsa ei, tinerimea română universitară, ca 
și partioularii, trebuiau se se folosâscă de 
scrieri streine, — lucru, ce îu viitoră nu 
voră mai fi nevoițl să-lă facă.

DIVERSE.
Dreptul» electorală alu femeilorii. 

La alegerile din 1893 s’a pusă în Noua- 
Seelandă pentru întâia-dată în aplicare drep- 
tulu electorală ală femeiloră, cari s’au pre- 
sentată la urnă în numără de 78°/0, în 
timpu ce dintre bărbați numai 67% s’au 
presentată la urnă. Sir John Hall, renu- 
mitulă politică australiană, care a creată 
legea din 1893, dândă și femeiloră drep- 
tulă electorală, (Țce, că femeile în cea mai 
mare parte au votată în înțelegere cu băr
bații loră, cu escepțiunea femeiloră mun- 
citore, cari au votată pentru socialiști. 
Faptă este însă, că la alegerile din 1893 
partida radicală socialistă a raportată o în
vingere strălucită, care este a se atribui 
numai concursului femeiloră. — Esemplulă 
Nouei-Seelande îlă va urma în scurtă timpă 
Australia de mdcță-(ți, unde de-asemenea li-se 
va da femeiloră dreptă electorală în tim- 
pulă celă mai scurtă. — In Anglia prin, 
legea bisericâscă dela 5 Maiu 1894, li-se 
dă femeiloră dreptă de-a lua parte la ale
gerile funcționariloră bisericescl și școlari. 
La prima alegere au figurată între candi- 
dații la aceste posturi 450 femei, dintre 
cari 341 au și fostă alese. — In statulă 
Wyoming din America femeile suntă egală 
îndreptățite cu bărbații încă din anulă 
1869. Miss Real stă astăcjl m fruntea mi
nisteriului instrucțiunei publice. — In sta
tulă Colorado au intrată anulă trecută trei 
femei, ca deputațl în parlamentă.

Câți otneni nu sciu carte. După sta
tisticele cele mai recente, în Rusia 80 la 
100 nu s du carte; în Serbia 78 la 100; 

în Bulgaria 69; în România 72; în Spania 
63; în Italia 48, în Austro-Ungaria 42; 
în Franoia 15; în Belgia 12; în Olanda 10; 
în Statele-Unite ale Americei de Nordă 8; 
în Scoția 7 ; în Elveția 2 la 100; în Ger
mania 1; în Suedia, Danemarca, Bavaria 
și Saxonia rare-orl se pote găsi ună omă, 
care să nu scie ceti.

Unu fonografu ca martoră. La Lon
dra s’a desfășurată ună mică procesă din 
care resultă că sciința, între alte bine-fa- 
cerl, pote să ne procure mijlooulă de a 
scurta mersulă încetă ală justiției și de a 
simplica desfășurarea prooesului. Locuitorii 
unei case se plângeau de sgomotulă și cu- 
tremurile veclnice, ce suferiau din causa 
unui atelieră de tipografie de alături. In 
locă de desinderl locale, de ascultări de 
martori și altele, ei instalară în diferitele 
etage ale casei mai multe fonografe, cari 
nregistrau esactă sgomotele infernale, ale 
mașineloră; la înfățișare, ei nu făcură altă 
ceva decâtă să presiDte tribunalului fono- 
grafulă, și consciința magistrațiloră fu des
tulă de luminată, fără să aibă cea mai mică 
bănuială asupra imparțialității martorului.

Medicii euglesi despre sărutări. Cu 
vre-o doi ani înainte se născuse mare dis
cuția între medicii englesl asupra întrebărei, 
dâcă e bine să se sărate omenii, ori nu e 
bine. Unii diceau, că e bine, deâre-ce să
rutarea este ună lucra poetică, alții însă 
puseră sărutulă sub anatemă pe cuvântă, 
că elă străplântă bâlele dela o personă la 
alta. Dâr pe lângă tâtă anatema, âmenii 
și astădl se Bărută tocmai așa, ca și înaite. 
Acum însă o nouă discuția s’a încinsă în
tre medicii englesl asupra acestei teme. 
De astă-dată însă cei mai multi din
tre ei se declară în favorulă sărutului. Me
dicii Kerr și Riohardson nu se pronunță 
categorică, ci dică numai, că obiceiulă 
de-a se săruta nu seva șterge dintre omeni 
pănă i lumea. Dr. Bridger cȚce, că prin 
alipirea împrumutată a buzeloră se trans
planta numai bacterii de acelea, cari au o 
bună influință asupra organismului trupescă. 
Mai originală însă este părerea altui doctoră, 
care dice, că sărutulă ajută mistuirea, de- 
orece prin sărutare se transplântă nisce 
bacterii, cari au bună influință asupra sto
macului. Dâcă așa stă lucrulă, atunci după 
masă, în locă de-a lua cafea nâgră, sâu 
în locă de-a bea câte-ună rachiu, mai bine 
ar fi să se introducă obiceiulă dera se să
ruta, lucru, ce tinerimea l’ar adopta cu 
plăoere.

„ALBINA11 instiM Qe creaittt și de economii

Conspectula operațiunilor ii de cnssă în luna 
lui Februarie 1895.

Filial». Brașovii,

Intrate:

Numărar ou 1 Febr. 1895 fi. 7,711.43
Depuneri spre fructificare . n 115,455.69
Cambii răscumpărate. . 71 63,308.56
Conturi curente .... 87,940.68
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 77 11,423.90
împrumuturi pe producte . n 9,941.49
Monetă.............................. 2,597.96
ComissiunI......................... n 1,594.40
Interese și provisiunl . îî 5,932.56
Diverse.............................. 71 10,603.62

fi. 316,510.29
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fi. 128,596.25
Cambii escomptate . . 71 72,030.-
Conto curentă .................... 64,873.18
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 71 23,120.—
împrumuturi pe producte , 71 3,540.-
Monetă ...... 1,559.20
Comisiuni......................... 3,281.47
Interese și provisiunl . . 77 626.66
Spese și salare.................... 1,107,46
Diverse.............................. 10,504.66
Număraru cu 28 Febr. 1895 T> 7,271.41

fi. 316,510.29
V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.

dirigentă. adjuncta,

V. Uvegeșu m. p.
comptabilu.

Proprietarii: fHureșianec.
Redactorii rcsponsatiiltl: Gregeriu
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■Om’SfisS 8a fours® glsra
Din 1 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4% • • • 12410 
Renta de corone ung. 4% . . . 99.30
Iwpr. oâil. fer. ung. în aurii41/2% • 127.70
Ioipr. căii. fer. ung. în arg’nt41/2% 104.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emi.. 125.55 
Bonuri rurale ungarej.......... 98.25
Bonuri ruale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 161.—
LosurI peutru reg. Tisei și Segedin. 152 50
Recta de hârtie austr............. 101.60
Renta de argint austr.............. 101.65
Renta de aur austr.................. 125.15
LosurI din 1860   157.80
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1073.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credite. 467.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 396.—
Mrtpoleodori.................................. 9.81 ’/2
Mărci imp. ger.............................  60.50
London (lire sterlinge)...................... 123.80
Rente de corone austr......................... 100.90

CursuSu pieței BrasovA.
Din 2 Martie 1895.

Banonote rom. Oump 9.73 Vend. 9.76
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.79
Napoleon-d’orl Cump. 5,75 Vend. ______
Galbeni Cump. 5.85 Vend,
Ruble rusescl Comp, 1,31 Vend. ______
Mărci germane Oump. 60.20 Vend.
Liregfcuroeeol Cump. 11.10 Vend. ______
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend.

Associațiunea transilvană, pentru literatura 
română și cultura poporului românii.

Nr. 25-1895.

Concurși!.
Devenindu vacante doue ajuto- 

te ă 25 fl., la unii pentru învețăeeii 
meseriași români din Transilvania, 
din subvențiunea, ce primesce Aso- 
ciațiunea spre acelu scopă dela so
cietatea „Transilvania11 din Bu- 
curesci , se escrie concurau pentru 
conferirea aceloră ajutbre cu înce- 
putulu anului 1895.

Invețăceii meseriași, cari dorescu 
a reflecta la vre-unulă dintre aceste 
ajutdre , au se înainteze, pelângă 
cerere, următorele documente:

1) atestată de boteză în origi
nală seu în copie legalisată;

2) testimoniu școlastică, celu pu
țină de 4 clase elementare;

3) atestată, că se afla deja lu- 
crândă la vre-ună măestru sau cor- 
porațiune, și cu ce succesă;

4) contractă în originală seu co
pie legalisată, încheiată cu măestru 
conform §. 61, al legei industriale 
(Art. leg. XVII. 1884);

5) atestată de moralitate dela 
autoritatea locală competentă și

6) adeverință dela părinți, seu 
tutori, că suntă deciși a-i lăsa la în
vățătură, până se voră perfecționa 
pe deplină.

Cererile instruite cu aceste do
cumente, se se înainteze la subsem- 
natulu comitetu, până în 20 Martie 
1895 st. n.

Cererile intrate mai tâic|iu nu 
se voră considera.

S i b i i u , din ședința comitetului 
Asociațiunii transilvane, ținută la 7 Fe
bruarie 1895.
Dr. II. Puscariu Dr. V. Bologa

vice-președ. secret. II.

Concursă.
Pentru ună postu de comptabiîu 

la „Reuniunea de Consumă, 
asociare în Blașiu11 se escrie con
cursă cu termînu de 15 Martie 1895 
pe lângă salară anuală de 360 fl. și 
procentele statutare din câștigă.

Concurenții au se dovedescă:
1) absolvarea unei șcble comerciale;
2) pracsa în comptabilitatea comer
cială; 3) cunbscerea perfectă în scrisă 
și cu graiulă a limbeloră română, 
maghiară și germană.

Concursele suntă a-se adresa: 
Consiliului administrativă alu Reuniunei 
de Consumă din Blașiu (Balâzsfalva).

Blașiu, îu 1 Martie 1895. 
G46,i-2 Consiliuln administrativii.

ia a lll-a adunare generală ordinară a cassei de economii, societate pe acțiuni, „J O LI

P. T. Domnii acționai! ai Cassei de economii „IULIA“ în 
Alba-Iulia se invită prin acesta cu onbre, în sensulă statuteloră §-lui 
14 și următorii, la a III-a adunare generală ordinară, carease va ținea 
în 27 Martie eventuală 17 Aprilie 1895 St. n. înainte de amiecjl la 9 ore, 
în localulă institutului.

O Sb i cetele voru fi:

1. Raportulă direcțiunei despre cursulă afaceriloră în anulă 1894.
2. Bilanțulă anului 1894
3. Raportulă comisiunei de supraveghiare asupra bilanțului și darea 

absolutorului.
4. împărțirea venitului curată, ficsarea dividendei pe anulă 1894, fic

sarea marceloră de presență pentru membrii direcțiunei și a comisiunei 
de supraveghiare.

5. Alegerea, a 2 directori în loculă celoră sortați și alegerea direc
torului esecutivă.

6. Modificarea statuteloră.
7. Emissiunea a doua de acțiuni.
Domnii acționari, cari voescă a participa la adunare în persbnă ori 

prin plenipotențiați, suntă rugați a-și depune la cassa societăței acțiu
nile și eventuală documentulă de plenipotență, celă multă pănă Ia 26 
Martie 1895 la 12 ore a. m.

Tot-odată se aduce la cunoscința p. t. acționari, cumcă cu 8 
înainte de adunarea generală în localulă institutului și în brele de ofi
ciu se pote inspiționa bilanțulă anului 1894 și raportulă direcțiunei.

Al ba-Julia, 18 Februarie 1895.
„ JULIA11 cassă de economii societate pe acțiuni: 

UirecțBMBaea.

IBilaEitalad — Merleg szâmSa
Activai. — Vagyon. la 31 ©ccemva’e evi «lecewfoea' 3fi-en. Teller. — Pasivii.

frt. kr. frt. kr.

Cassa în numerară . . Penztâri maradvâny • • • 1.751 85 Capit. acțion. 500 acț. afl. 50 Alaptoke 500 reszvbny â f. 50 25.000
Cambii escomptate . . Leszâmitolt vâltdk . 139.494 60 Depuneri spre fructificare . Betetek................................ 106.196 65
împrumute hipotecar! . Jeîzâlog kolcson • • • 3.899 — Cambii reescomptate . . Viszleszâmitolt vâltok. 7.441 —
împrumute cu cavențî . Kezesseg kolcsonOk • • . 1.841 — Interese anticipate . . . Elolegezett kamatok . . . 2.072 57
Mobiliară........................... Felszereles . . . 450.57 Fondulă de reserve . Tarțalek alap........................... 1.432 52
10% amortisare . . . 10% torlesztes . . 45.06 405 51 Fondulă de pensiune Nyugdij alap........................... 81 47
Spese de fondare . . . Megalakulâsi kOltseg 374.43 Dividende neridicate. Fel nem vett osztalek . . 203 97
20% amortisare . . . . 20% torlesztes . . 74.89 299 54 Diverși creditori . . . . KulombOzo hitelezok . . 508 58
Inter, de reescomp tanticip Elolegezett viszlesz. kamatok 108 42 jb’rcfit curată..................... liszta nyereseg...................... 5.229 58
Spese de protestă. Ovâsi koltsegek . . • 3 10
Spese de procesă . . . Perkoltsegek . . . 114 59
Interese restante . Hâtralekos kamatok . 248 73

148.166 34 148.166 34

CotattâBâ die Profită și Perderî — Nyeresseg es Vesztesseg szâmla
Esite. — Hiadas. pe anawiia evre. BSevetel. — Intrate.

frt. kr. frt. kr.

Inter, pentru dep.: a) ridicate Beteti kam. a) kifizet. 435 27 
Inter, pentru dep : b) capital 
Interese de reescompt . 
Salarie...........................
Chiria ....... 
Contribuțiune .... 
Compet. de timbru . .
Porto poștală .... 
Spese curente .... 
Amortisare la mobiliară.
Amort, la spese de fondare . Megalakulăsi kolts. tCrleszt 
Maree de presență . . . Jelenleti jegyek ....
Profită curată..................... Tiszta nyereseg ....

Betetikam. b) tokesit. 4990.30 
Viszieszămitolâsi kamatok . 
Fizetesek..........................  .
Lakber.....................................
Adb
Belyeg illetek.....................
Postaber................................
Fentartăsi koltsegek . . .

. Felszerelesi kOltseg. torleszt.

5 425
800
875
200
976

43
56

264
45
74

330
5.229

14.320

57
31

Inter, a) dela cambii . . . Vâltb leszâmit. kam. 9724.10
Inter, b) dela împrum. hipot. JelzâlogkolcsOn kam. 269.57 
Inter, cj dela împr. cu cav.
Inter, d) dela depun, propr
Inter, e) dela întârejiare . . Kesedelem kamatai
ProvisiunI.....................
Competență de scrisă .

Kotvâny kOlcsbn kam. 167.09
Sajâtbetetek kamatai 9.75 

932.06 57
79
08

11.102
2.726

491
. Jutalâk 
. Irăs dij

14.320

D. Cimbulia m. p. 
contabilă.
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A lb a-Iuli a, din ședința direcțiunei ținută în 29 Ianuarie 1895. 
Floriană Rnsanu m. p.

cassartt.
Direcțiunea:

N. Ivanu in. p. N. Barbu m. p. I. Fulea m. p. I. Cirlea m. p. G. Totoiann m. p.
S’a revecțută și aflată în consonanță cu cărțile duse în ordine deplină, Alba-Iulia, 4 Februarie 1895.

A. Mazzuchi m. p. Ștefană Crișianu m. p. Dumitru Furdui m. p. Theodosiu Lobonțiu m. p.
membrii ooixiisinnei d.e s'u.pra.-^-eg'Ixiare.

M. Nicola, m. p. 
directorii.

G. Filipn m. p. 
președ.

Nicolae Cado m. p
președ.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


