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Causă și efectu.
Brașavu, 2 Martie v. 1895.

Descoperirea ce a făcut’o cailele 
trecute contele Iuliu Szapary, că na
ționalitățile nemaghiare nu suntu re- 
presentate în dietă, a fostă viu co
mentată în acea parte a pressei din 
întru și din afară, care se interesăză 
multă, puțină, de mersulă cestiunei 
naționalitățiloră la noi.

Cei mai mulțî au găsită forte 
ciudată acesta descoperire tocmai 
acuma, căci sciută este, că contele 
Szapary a fostă de atâtea ori mi
nistru, în care calitate putea se-o 
facă multă mai curendă.

S’au întrebată cu dreptă cu
vântă, de ce contele Szapary n’a 
stăruită mai înainte pentru delătu- 
rarea anomaliei celei mari, ce-o con
stată astăzi, și unii s’au bucurată, 
că, deși fbrte târcjiu, d-lă Szapary 
totuși începe a cunosce, că ună mare 
reu pentru soluțiunea cestiunei na
ționalitățiloră este fără îndoielă și 
faptulă, că naționalitățile nu suntă 
representate în parlamentă.

Văcjm'ăraă. că pe temeiulă cu- 
vinteloră rostite de Szapary în dietă, 
prin cari s’a accentuată și eventuala 
necesitate a reformării legii electo
rale și a unei mai drepte împărțiri 
a cercuriloru electorale, o parte a 
pressei amice causei naționalitățiloră 
lanseză chiar speranțe într’o întor- 
cei e a bărbațiloră de stată maghiari, 
mai favorabilă acestei cause.

Nu-i vorbă, așa trebuia să apară 
lucrulu înaintea, acelora, cari nu cu- 
noscu raporturile adevărate dela noi, 
nu cunoscu mai alesă machiavelis- 
mulă politiciloră maghiari în ces
tiunea naționalitățiloră.

Se începă în adeveru se fiă mai 
cuminți conducătorii Maghiariloră și 
să recunoscă, că trebue se-și schimbe 
atitudinea față cu naționalitățile?

A crede așa ceva ar fi în împre
jurările de față mai multă decâtă 

cutezată, ar fi o neghiobiă din cele 
mai mari. Cei ce nu cunoacu starea 
lucruriloru în Transilvania și Ungaria, 
decâtu numai din articulii de cjiare, 
mai potu fi seduși a crede într’o 
apropiată inaugurare a unei politice 
mai conciliante din partea maghiară. 
Noi înse, cari le vedemu, le scimu 
și le simțimu tote, nu ne vomă în
deletnici cu astfelu de speranțe de
șerte.

N’avemfi decâtu se ne aducemu 
aminte de reprobarea, ce a întîmpi- 
nat’o contele Szapary stante sessione 
din partea majorității camerei, pen- 
tru-că, într’unu modă forte vagă și 
hipotetică, a adusă în legătură Ges
tiunea. naționalitățiloră cu cestiunea 
reformei electorale, și îndată vomă 
sci cum stămă și la ce avemu se ne 
așteptămu.

Der mai multă vomă fi în clară 
despre acesta, decăvomă ave în ve
dere, că însuși Szapary s’a silită se 
documenteze, că nu atentatele și 
nedreptățile guverneloră maghiare 
au dată nascere politicei de resis- 
tență pasivă a Româniloră, ci că 
acesta passivitate a pusă guvernulă 
și legislațiunea maghiară în imposi
bilitatea de a face ceva și. în intere- 
sulă naționalitățiloră.

Ei bine, decă este așa, atunci 
de ce Slovacii și Serbii din Unga
ria, cari n’au făcută pasivitate, nu 
suntR representați în dietă?

Causa reului, ce face soluțiunea 
cestiunei naționalitățiloră atâta de 
grea și aprope imposibilă, trebue 
deră, că zace în alt-ceva, decâtu în 
pasivitatea Româniloră și trebue că 
are rădăcini multă mai afunde, de- 
câtă ca să pdtă fi delăturată numai 
așa cu una cu doue.

Passivitatea Româniloră este nu
mai unu efoctu ală reului esistentă 
și se nasce marea întrebare decă este 
posibilă se înceteze efectulă pe câtă 
vreme causa, ce l’a produsă, nu va 
fi delăturată ?

Situația în Ungaria.
Piarulu berlinesu „KretizzeitungUl 

dela 16 Februarie publică unu arti- 
colă asupra situației din Ungaria, 
articolă trimisă de corespondentulu 
budapestană ală acestui cjiară, din 
care estragemă următorele:

Ideia conservatore, cars dela mortea 
ultimului ei represeutantu de valore, baronulă 
Sennyey, păru îngropată cu desăvârșire în 
Ungaria, de-drece t6te partidele căutau a 
se întrece în proclamarea liberalismului 
loră sinceră seu falsă, a reînviată în par- 
tidulă poporală, care șl-a publicată pro- 
gramulă la finele lui Ianuarie. Deși decla
rația noului cabinetă, că în Ungaria nu se 
pote guverna, decâtă în sensă liberală, tre
bue să fiă considerată ca esactă de faptă 
pentru viitorulă celă mai apropiată, totuși 
frica generală, ce s’a manifestată la apariția 
plină de energiă și conscientă de sine a 
acestui nou partidă dovedesoe. că ală e 
chiămată a juca ună rolă importantă în 
vieța politică a acestei țâri. Victoria sa în 
Leutschau și mai multă încă înfrângerea 
lui gloriosă cu 1.220 voturi contra 1.280 
voturi obținute în circumscripția electorală 
a ministrului culteloră WlassicI, față cu in
gerințe oficiale de necrezută mari, au pro
dusă o mare emoțiuue nu numai în parci- 
dulă guvernului, ci și în rândurile stângei 
estreme.

Franciso Kossuth combătu într’ună arti- 
colă de fondă ală cjiarului riEgyet6rtdsu ten
dințele nepatriotice și pe partisanii din strei- 
nătate ai partidului poporală și sfătuesce 
pe amioil independenții Ungariei de a vota 
mai bine pentru candidații partidului libe
rală, care cu tote că ține la pactulă dela 
1867 prin care a sacrificată țera, e pentru 
principii progresiste confesionale, celă pu
țină sub cabinetulă d-lui Bânffy, care de-o- 
camdată se identifică ou totulă cu fostulă 
oabinetă Wekerle. Firesce, că faptulă cum- 
pârărei scrieriloră lui Ludovică Kossuth de 
oătră guvernă cu frumosa sumă de 100 de 
mii fl., aruncă o lumină curiosă asupra aces
tei alianțe.

Partidulă poporală, cu tdte că a 
scosă epitetulă primitivă „catolică14, e îna

inte de tote ună partidă clericală, și corn" 
bate în primulă rândă politica bisericâscă 
a guvernului; faptulă, că merge mână în 
mână cu celelalte confesiuni, că a luată 
posițiă față cu interesele agrare și ale in
dustriei mici, că a recunosoută pretențiu- 
nile juste ale naționalitățiloră și oele ale 
monarchiei, că a declarată prin urmare 
lupta pe față contra separatismului consti
tuțională și a șovinismului națională, acestă 
faptă dă partidului poporală ună caracteru 
conservatorii generală și va atrage deci 
totă mai multă în sînulă său elementele 
conservatore.

....Ministerulă Bânffy ar vrd să ză- 
dărnicdscă sforțările partidului poporală în 
privința cestiunei agrare ș. a. Der acăsta 
va reuși totă atâtă de puțină, câtă și po
tolirea promisă a mișcărei naționalitățiloră 
șefului de oabinetă alifiosă, fără principii 
și fără scrupule în alegerea mijloceloră sale. 
A hotărîtă, într’adeveră, pe contele Kalnoky 
a interveni la BucurescI în contra activi
tății Ligei române, și după ce guvernulu ro
mână n’a găsită mijlocele legale pentru a 
interveni, să dice, că regele Carolă a făcută 
să valoreze influența sa personală asupra 
conducătoriloră. Der chiar dăcă s’ar pune 
capătă ajutoreloră morale și materiale, pe 
cari Românii de dincolo de Carpațî dau 
rațiloră din Ungaria, nemulțumirea cu po- 

litioa dominantă de maghiarisare nu pdte 
dispare.

Și dâcă însă se va oonfirma și soirea, 
că deputațiunea ce va fi trimisă sub con
ducerea noului archiepiscopă Mihalyi la mo- 
narchă pentru a cere grațiarea oondamna- 
țiloră din procesulă Memorandului, trebue 
să se aștepte la ună rafusă, pentru ca ma- 
ghiarismulă să nu fiă învinovățită de slă
biciune, atunci liniștirea Româniloră, care 
nu pdte fi obținută decâtă prin respectarea 
reală a legei naționalitățiloră, va fi încă 
multă așteptată. Dealtmintreli, nu datorâză 
baronulă Bânffy realegerea sa unanimă în 
circumscripția electorală din Șimleu-Silvaniei 
unde mai multă decâtă % din alegători 
suntă de naționalitate română, deoâtă pa
sivității absolute păstrată de Români.

Monarchulă pote va considera, ca ună 
succesă ală manei de feră ală șefului noului

fOILETONULU „GAZ. TRANSA

(Reproducerea, oprită.)

Din anii 8848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanil. 

(34) , Urmare).

Mai reproducă aici douâ acte de mare 
importanță istorică. Și anume, o scrisore 
a deputatului Ioană G 02 manii din Ungaria, 
adresată lui Iancu, și răspunsulă acestuia. 
Scrisorea lui Gozmană, pe care o am în 
copia, și care portă data de 21 Iunie 1849 
este de următorulă cuprinsă:

„Domnule prefectă Avramă Iancu!
„Tractatulă împăciuirei între Dragoșă 

și domnia-vdstră, s’a întâmplată după do
rința nostră, a ablegațiloră români la dieta 
țării, de unde puteți fi convinși, că intrarea 
lui Hatvani a fostă casualistică, de a cui 
urmări s’a întristată Kossuth, dieta și noi 
Românii toți dimpreună. Asupra lui Hat
vani, pentru îmbuldirea lui, prin care spe
rata pace s’a îndepărtată, la ședința dietei, 

care în 2 Iulie se va începe, noi Românii 
vomă cere pedepsă.

„Noi ablegațil români cu sângerate 
anime audimă lupta dumnia-vostră, însă 
nu credemă, că dumnia-vostră au ați 
fi omenii Camarillei, au ați fi așa de îm
pietriți, câtă nici decum nu ați voi res
taurarea harmoniei cu țera ungurescă, de 
unde deră convorbindu-ne și cu Bălcescu, 
medularului fostului guvernă în țera ro- 
mânescă, care pe noi în Dobrițină ni-au 
cercetată, dorimă, ca domnia-vdstră să ne 
descoperit! durerile și poftele, precum și 
modalitatea tractamentului, prin care pacea 
cu deplină securitate se va întemeia.

„Noi ablegațil români dintru ambe 
țările, cu cea mai mare dragoste și însu
flețire vomă fi intermediator! între domnia- 
vdstră și dieta țării, numai spuneți-ne să 
scimă, ce vă dore și ce poftiți; ce ușoră 
puteți face, după-ce ați cetită amnestia 
guvernului nostru, după-ce Camarilla și 
prin denegarea armeloră și prin aceea încă 
v’au înșelată, că în regulamentulă dela 
Kremsir nici că șl-a adusă aminte de na
ționalitatea Româniloră; nu aveți mai multă 
pricină pentru care ar trebui să ridicați 

arme sângerose asupra țeril nostre, și decă 
noi esistința nostră națională, pe calea 
păcii o putemă câștiga, pentru-ce să ne 
batemă cu frații Unguri și pentru-ce să ne 
debilitămă unulă pe altulă, când în contra 
tiraniloră avemă lipsă de puteri unite ? 
Domnia-vostră sunteți o parte mică a țării, 
și așa domnia-vdstră sunteți îndatorați a 
vă așterne petițiunile înaintea dietei. Ro
mânii din Ungaria ne aflămă în prietiniă 
cu Ungurii de aicea, că aceștia suntă mai 
fundați liberaliștl, decâtă cei din Transil
vania, de unde sperămă, că dieta va aduce 
vaforabilă sentință în privința domniiloră- 
vostre, care, ce se va determina prin dietă, 
va fi și statornică.

„Dofescă dela domnia-vdstră răspunsă 
mângăitoră și o petițiune la dieta țării, 
care noi ablegațil le vomă căpăta prin 
vice-comitele dela Biharia George Sântlia, 
și Kossuth singură încă bucurosă va primi 
epistola domnia-vdstră.

„Nu așteptați se se răscole totă țera 
asupră-ve, nu rămânerețl instrumente orbe 
în mâna Camarillei, ci căutațl la spiritulă 
Europei și la libertatea comună.

„Scrisei în Vaskoh, 21-a Iunie 1849. 
„loanii Gozmanil m. p.

„representantulă poporului din Biharia11.

Din scrisorea acesta a bietului Goz
mană, se vede, că elă și ceilalți consoțl 
români ai lui, nici chiar în 21 Iunie nu 
sciau de intențiunile mârșave, ce le avea 
Kossuth față de noi Românii, nici de or- 
dinulă, ce l’a dată acesta lui Hatvani, ca 
să nu aibă în vedere nici ună interesă la
terală, ci să continue lupta, pe care să n’o 
sisteze sub nici ună pretextă de împăciuire 
seu armistițiu. Chiar și de aici apare cu 
câtă perfidia și cu ce cugete rele ascuuse 
se purta Kossuth față de noi.

Lasă acum să urmeze demnulă răs
punsă ală lui Iancu la scrisorea lui Goz
mană, pe care încă-lă am în copiă. Etă-lă 
aici din cuventă în cuventă:

„Domnule Gozmană!
„Tractatulă împăciuirei între noi și 

Dragoșă, intrarea cea căsnită și silită de 
superbiă înainte de timpă a lui Hatvani, 
precum și alte înșelăciuni, ca atâtea plăgi 
fatale, în analysi ne suntă cunoscute; 
suntemă convinși și despre întristăciunea
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oabinetă, condamnarea de cătră juriulă din 
Pesta a unui acusată de înaltă trădare, 
unde procurorulă generalii funoționa însuși 
ca acusatoră.

In fine corespondentul & vor- 
besce de ciudatulu sprijină ce-lu dau 
Sașii ardeleni cu voturile loru ca
binetului Bânffy și de mișcarea opo- 
sițională a Sașiloru tineri. Spune, că 
stăruințele acestora cu greu voru 
put6 se ridice corpulă alegetoriloru 
în contra oportunismului deputați- 
loru, der d6că guvernulu ar ataca 
din nou naționalitatea săsescă, atunci 
reîntbrcerea Sașiloru la oposițiă nu 
se va mai pute împiedeca.

CRONICA POLITICĂ.
2 (14) Martie.

Politica guvernului maghiară din ce 
în ce îșl esercită influința sa totă mai 
multă asupra teritorulni bisericesc din Croa
ția. Astfel tote demnitățile hierarchiei biseri- 
cescl caută să le umple cu instrumentele 
sale, pilele trecute i-se depeșâză din Agram 
diarului „Deutsches Volksblatt“, că guvernulă 
ungară voiesce să ocupe posturile de ca
nonici din Agram cu Maghiaronl. Archie- 
piscopulă Dr. PosilovicI, îndată-ce s’a insta
lată ca atare, prima lui grijiă a fostă, să 
âmple posturile numărbse vacante ale ca- 
noniciloră. Spre acesta scopă elă alese pe 
cei mai vrednici preoți din înțrâga diecesă 
și lumea interesată aștepta cu nerăbdare 
publicarea numiriloră. Insă la întrevenirea 
Banului, numirea nu se făcu, și acum gu
vernulă maghiară de sigură caută creaturi 
de-ale sale, cu oarl să umlpe acele posturi.

*
piarului englesă „Timesu din Londra 

’i se anunță din Hai-Tscheng, că în 9 1. c. 
Japonezii atacară pe Chinezi la Chen-Sho- 
Tai. Chinezii erau în numără de 7000 și 
aveau 30 de tunuri. Armata japoneză era 
comandată de generalii Katsura, Okti și 
Yamassa, și luptă cu multă vitejiă. După 
o luptă de două ore, Chinezii fugiră în di- 
reoțiune spre Kinohow, și pierdură 1400 
morțl, până cândă Japonezii numai 10. 
Cești din urmă deteră apoi focă orașului 
Cheu-Sho-Tai și trecură peste rîulă Liao. 
La aceste observă „Timesw, că singura 
mântuire pentru politica ohineză va fi în
cheierea păcei.

*
Ministrulă-președinte englesă, Cari of 

Roseberry, după cum se soie, e bolnavă 
în influență. Parte din causa acesta, parte 
din împrejurarea, că elă s’a săturată să mai 
remână premier, Roseberry s’a hotărîtă 
a-șl da dimisiunea. ErI s’a ținută în locu
ința lui ună consiliu ministerială, în care 
ministrulă-președinte șl-a esprimată dorința 
de a repăși, și oa următoră ală său s’a de
signată Harcourt, care și dealtfelă portă de 
multă cârma cabinetului englesă.

Dela Asociațiunea Transilvană,.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans “J 

Sibiiu, 12 Matie n.
Comitetulă Asociațiunei Transilvane a 

ținută la 7 1. c. o ședință lunară ordinară 
sub presid’ulă d lui vioară Dr. Ilar. Pwf- 
cariu, vice președintele Asociațiunei. Des
pre decursulă acestei ședințe viu să vă dau 
următorulă raportă:

D-lă Andreiu Cosma, direotorulă „Sil- 
vaniei“ și cassarulă despărț. Șimleu, trans
pune cu o scrisore datată din 28 Februarie 
a. c. o copia a testamentului răposatului 
advocată George Filcppă din Tășnadă, prin 
care acesta a instituită o fundațiune de 
20.000 fl. și alîncredințat’o Asociațiunei Tran
silvane. D-lă Cosma transpune tot-odată și 
ună libelă de depunere despre fl. 14,500, 
care sumă testatorulă a depus’o deja în 
viâță " la „Silvania“ pentru „Fundațiunea 
George Fileppă“.

Din testamentulă fundatorului, comi
tetulă a aflată, că densulă nu a testată 
Asociațiunei suma de fl. 20.000, după cum 
au raportată diarele nostre, ci a instituită 
o fundațiune, care să se administreze gra
tuită de Asooiațiune pănă când va ajunge 
la suma de fl. 8.000,000, ceea ce după cal- 
cululă fundatorului se va întâmpla peste 
110 ani.

Răposatulă a avută fără îndoelă in- 
tențiunile cele mai nobile, dâr nu avemă 
multă speranță, că generațiunile viitore voră 
vede „visulă“ (astfelă îlă numesoe chiar și 
testamentulă) său realisată.

Pentru orientarea cetitoriloră d-vostre 
vă comunică ună estrasă din testamentulă 
însuflețitului naționalistă*)

*) Vomă publica acestă estrasă în nu
mărul ă de Duminecă. — Red.

Comitetulă de-ocamdată a luată spre 
scire raportulu d-lui Cosma și a autorisată 
presidiulă, să-i dea plenipotență ca să re- 
presinte Asociațiunea la pertractarea lăsă- 
mentului.

❖

Prin secretarulă Boiu se raportâză 
apoi, că scrierea d lui Simeonu Stoica 
„Higiena copilului dela nascere pănă la 
ală 7-lea ană ală etății14 s’a tipărită în 3000 
de esemplare. Comitetulă, asemnândă spre 
solvire contulă tipografiei per fl. 216, a 
dispusă, ca opulu tipărită să se trimită în 
numără de 50—100 esemplare la despărță- 
mintele Asociațiunei, oarl să se îngrijescă 
de vânzarea lui cu prețuia de 15 cr.

— Despărțămentulă Cohalmă transpune 
protocolulă adunării generale, ținute în co
muna Cața la 14 Febr. a. c., dimpreună 
cu suma de fl. 35. La acâstă adunare D. 
I. Brotea a cetită o disertațiune instructivă 
pentru poporă, s’au înscrisă membri noi și 
s’a reconstituită comitetulă. Proxima adu
nare generală se va ține în Cohalmă.

D-ra Maria Romană, instructoră pen
tru lucru de mână în cursulă complemen
tară, abdice de acestă postă cu diua de 15 

Martie a. o. In loculă devenită vacantă, 
comitetulă denumesce de instructâră pe 
D ra Cornelia Surdu pe lângă remunerațiu- 
nea votată în budgetulă anului curentă.

*
Dintre obiectele pertractate mai amin- 

tescă aoi, oă s’a stabilită textulă și forma- 
tulă diplomelor^ pentru membrii Asociațiu
nei, comandându-se clișeurile la cunoscuta 
firmă Angerer et Gosohl în Viena, s’a luată 
spre soire o sorisâre a membrului onorară 
d-lă Urban Jarnik, profesoră la universita
tea din Praga, care mulțumesce pentru 
„Documentele privitore la familiile nobile 
române/ și în fine s’au donată tote publi- 
cațiunile Asociațiunei pe sâma bibliotecei 
publice din Galați (România).

Krieghammer despre „armata 
națională.11

„Budapesti JIirlaplA dela 13 1. c. 
publică o părere importantă, ce a 
dat’o actualulu ministru comună de 
resboiu despre o așa numită „armată 
națională11, cum o cere oposițiă ma
ghiară. Părerea acăsta — 4iCe nu‘ 
mitafoie—și-aspus’o înaintea unui 
betrână honvedă și ea e urmă- 
torea:

Când contele Apponyi declară, că 
unulă din scopurile lui principale este a 
importa în armata comună spiritulă națio
nală, atunci pretinde ună lucru, a căruia 
realisare este absolută imposibilă, și încă din 
punctă de vedere militară. In Europa suntă 
două feliuri de armate: dinastică și nați
onală.

In Rusia și la noi s’au organisată 
armate dinastice, fiindă-căîn amândouă impe
riile locuescu naționalități diverse, unde nu 
se pote închipui armată unitară, decâtă 
numai pe basă dinastică.

Ași mai înțelege — deși nu aprobă — 
decă contele Apponyi ar pretinde organi- 
sarea de armată deosebită austriacă, și ar
mată deosebită națională maghiară. In acesta 
e logică. Aceste armate deosebite ar sta 
în legătură cu sistemulă uniunei-personale: 
în loculă Austro-Ungariei ar păși Austria și 
Ungaria, adecă alianța a două state centrale. 
In loculă așa numitului Bundesstaat s’ar forma 
ună Staatenbund. Dâr e absolută imposibilă, 
a introduce într’o armată dinastică fiă ori
ce felă de spiritu națională, fiind-că armata 
dinastică este o corporațiune închisă în 
sine, care se ține departe de orl-oe influ
ență esternă ; cea mai mică lacună, prin care 
ar aluneca spiritulă națională, falsifică esența 
armatei dinastice, în urma căreia armata de
vine un mixtum compositum,a cărei capacita
te de lupte dubiosă. In momentulă în oare am 
importa în armata comună spiritulă națio
nală maghiară, ea se împarte în trei părți, 
adecă se formeză trei corpuri de armată 
mari prin aparfiiurea ideii naționale : o 
armată slavă, germană și maghiară.

Desvoltarea părții ungare a armatei 

în direcțiă națională, ar trage după sine 
desvoltarea în direoțiă slavă a regimente
le slave. Apoi între regimentele ungare 
suntă și de acelea, cari le formeză fe
ciori numai Români, său Slovaci, apoi de 
acelea în cari elementulă maghiară e în 
minoritate. In aceste^regimente agitatorii 
fără sufletă ar provoca continue frecări 
și turburărl, și când apoi aceste regimente 
s’ar uni intr’ună casă de resboiu cu oorpu- 
rile de armată slave, de sigură ar fraternisa 
cu acestea, dr nu cu regimentele maghiare.

O armată organisată pe basă dinas
tică, în care amă introduce spirită națio
nală, ar înceta de-a fi armată ourată dinas
tică, și totuși n’ai fi înoă națională Celu 
mai potrivită nume ală unei astfelă de 
armate ar fi: die Konfusions-Ar mee.

Eu — sfîrși ministrulă de răsboiu — 
voiu spune tote acestea dechisă în delega- 
țiunl; nu sunt amiculă tăinuiriloră, ori 
diplomatisăriloră; eu nu promită nimică, 
ce n’așl pute ținâ. Rână când voiu fi eu 
ministru de resboiu, nu va fi nici academia 
militară, nici scolă maghiară militară — c'ună 
cuventu, susțină status quo.'1

SCfftiLE OliLEL5
2 (14) Martie.

Testamentul» fericitului George Fi- 
lepfi, fostă advocată în Tășnadă, îlă vomă 
face mai pe largă cunoscută cetitoriloră 
noștri în numărulă de Dumineca viitore. 
De-ocamdată amintimă, că pe lângă fun
dațiunea de 20,000 fl., de care se vorbesce 
în raportulă de mai susă, „Reuniunei fe- 
meiloră române din Sălagiu“ încă ’i s’a tes
tată o casă din Tășnadă și o viiă cu tote 
cele țirătâre de ea, dâr cu condițiunea, oa 
peste 10 ani Reuniunea să deschidă o scolă 
de fetițe ourată română, la casă contrară 
ar trece și acestă legată în administrarea 
Asociațiunei, alăturându-se la cele 20,000.

—o—
Din Arad» aduce „Bis. și Șcâla“ ur- 

mătorea soire: Din inoidentulă rnorțil re
gretatului Dr. Lazară Petco mai mulțl d-nl 
inteligențl din Aradă au luată inițiativa de 
a crea la parochia din Aradă unu fondă 
cu menițiune culturală; și după cum aflămă, 
pentru acestă foudă ar fi incursă până 
acum suma de 100 fl. v. a. Soopulă, ce se 
urmăresce prin crearea acestui fondă este, 
ca în locă de a depune pre mormântulă 
iubițiloră răposați cununi de natură trecă- 
tore, să se depună cununi de natură nepe- 
ritâre, cari să contribue la desvoltarea cul
turală a poporului nostru.

—o —
Proilucțiunea diletanțilorfl români din 

Sibiiu, dată Duminecă săra în teatrulă de 
acolo, a avută, după oum ni-se scrie, unu 
deplină succesă. Teatrulă a fost îndesuită 
de ună frumosă publică română și străină. 
In concertulă, care a premersă represen- 
tațiunei tet-trale, au fostă viu aplaudate 
d-ș6ra Alexandrina Cunțanu, care cu vooea-i

președintelui Ungariei Ludovică Kossuth, 
der ne e dolore de ună așa bărbată, care 
își causeză întristări, contradicându-șl șieșl; 
nu e statornică în propusuri; promisiunile 
cele mai temeinice de adl, mâne suntă re
vocate și nimicite prin alte decrete ale 
domniei-sale. Noi credemă, că prin prove- 
dința divină suntemă mântuițl, de a nu fi 
noi causa principală a cotropirei națiunei 
nostre, când în săptămânile trecute înce- 
purămă a tracta cu domnia lui; — der 
prin asta ne făcuse mai atentă pe viitoră. 
Domnia-lui înainte de a primi în drâpta 
toiagulă fericitoră de popore, debuia să 
alerge la esemplele celoră mai statornici 
bărbați din vecurl, cari au făcută, ce are 
de a face în presentă domnia-lui.

„l£ră domniiloru-vostre, ve mulțămimă 
și nu vă rugămă să cereți pedâpsă asupra 
lui Hatvani, că cu ce i-amă fostă datori, 
i-amă plătită, nimică rămânendu-ne (înapoi 
de-a mai pretinde.

„Domniiloră-vostre, ca unoră organe 
a corpului Româniloră, care totă ne arun
cați și că suntemă orbe instrumente a 
Camarillei, ve propunemă și vă poftimă 
a ne deslega aceste questiunl: Camarilla 

(precum vă place) ne asigură naționa
litate atunci, când frații maghiari ne 
sbiară „egy magyar nemzet, egy magyar 
hazau ; apoi despre Români nu le plăcea 
a vorbi, nici ca despre „nep<!, Acum, ce 
era mai consultă? A da mâna cu aceia, 
cari nu vreu se seie de tine ? seu cu acela, 
care îți promise împlinirea rugămintei ? 
Deci vă îndreptămă acea rugare frățescă, 
să nu fiți mici la credință, înșelându-vă că 
noi amă fi orbe instrumente a Camarillei 
și că principiulă nostru ar fi singură negru- 
galbinismă, după cum vă place a crede. Nu, 
domniloră, nu! Noi suntemă omenii liber
tății ! Pentru asta amă revoltată, pentru 
asta ni-amă vărsată și suntemă hotărîțl a 
ne vărsa sângele pănă la ultimulă Română. 
Brațele nostre din 15 Maiu al. a. tr. pănă 
la ora cea fatală, deschise au stată, ni-amă 
oferită frațiloră Maghiari de cei mai sin
ceri amici pentru tote adversitățile timpu- 
riloră viitore, numai se ne garanteze na
ționalitatea, pe temeiulă dreptului egală. 
Dumnia-loră însă, în locă de a-ne dobândi 
inima prin aste mijloce, în locă de-a do
bândi inima unui poporă compactă din 
mai multe milione, întrebuințară sbiciulă 

teroristicu, și așa siliți ne retraserămă în- 
derăptă, promițându-ne casa domnitore ce
rerile, căreia spre mulțămire suntemă în
dreptați prin firea nostră. Etă dâră modulă, 
care nu puteți, său nu vreți a-lă deslega.

„Domnia-vostră, ca ablegațl la dieta 
țării, ne scrieți, că veți fi intermediator! 
între noi și dietă, numai să vă șpunemă, 
ce ne dore și de ce avemă lipsă. Noi din 
parte-ne, cu cea mai adâncă durere amă 
cetită acestea ordine, când dumniavostră, 
ca representanțil unei națiuni, nu scițl, cari 
suntă durerile ei, spre a căroră vindecare 
tocmai dicețl, că sunteți trimiși la acea 
dietă. Debue să vă fiă cunoscute domnii- 
loră vâstre doririle națiunei, concepte în- 
tr’unâ petițiune în 15 Maiu ală a. tr. în 
Câmpulă Libertății și așternute la dieta 
țării în Clușiu și Budapesta; s’au mai adausă 
acesteia mai multe plânsorl totă ală ace
leași națiuni, der durere! nu amă fostă 
atâtă norociți, să cetimă vre-odată în vre- 
ună articula ală aceiași diete, pomenire des
pre naționalitatea Româniloră Transilvani.

„Punctele petițiunei nostre așternute 
la aceeași dietă le cercați, spuneți lui Ko- 
suth și, ca representanțil națiunei, așterne- 

ți-le înaintea măritei diete manifestându, 
că dela acelea nu ne putemă abate, nici 
alte puncte a face nu suntemă în stare, de- 
ore-ce aici noi nu formămă națiunea întregă, 
er ca parte ală aceiași, la astfelă tractate 
nu ne putemă slobodi, temându-ne de în
șelăciunile, cari într’atâtea rânduri ne plesni 
fruntea.

„Rămânemă dâră statornici pe lângă 
punctele petițiunei din 15 Maiu ală a. tr., 
alcătuite de totă națiunea. Acestea vădân-J
du-le cerculândă în ochii Europei prin ar- 
ticlii de lege, le promitemă cea mai sin
ceră fraternitate, și vomă ave aceiași amici 
și inimici, er pănă atunci ne vomă defenda 
în contra orl-cărui atacă eroicesce. și îi 
vomă dechiara de inimicii și oprimatorii 
libertății nostre.

„Domnule Gozmanu! Iți mai place a 
scrie, să nu afeteptămă rescularea întregei 
țări asupa-ne și să nu fimă instrumente, 
înțelegendă libertatea comună. Noi la punc- 
tulă întâiu îți răspundemă, că cu totă țâra 
vomă țină atacă, câtă se pote mai eroi
cesce pănă la non plus ultra, spre noi .to
tuși sperândă o căutare a poporeloră ci- 
vilisate. Dâr domniavostră ar debui să vă
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drăgălașe și bine cultivată de soprană a 
cântată câteva piese alese, între cari mai 
multă au plăcută „Mugură mugurelă" aran- 
giată de G. Dima, și d-șârele Eugenia 
Simonescu și Eleonora Borcia, cari au ese- 
cutath la piană cu multă desteritate și pri
cepere overturn de Mendelssohn „Ruy Bias" 
pentru patru mâni. In comedia francesă 
„Bustulu,u ce a urmată, și care a fostă în 
totală bine studiată și jucată, s’au distinsă 
ou deosebire d-șorele Letiția Roșea și Agnes 
Chistea și d-lă Emil Borcia. Piesa a tra- 
dus’o în românesoe d. Iuliu Popescu. 
Zeloșii diletanțl au secerată aplause însu
flețite. A asistată la producțiune câtva timpă 
și d-șora Agatha Bârsesou, care în aceeași 
sâră a plecată cu trenulă dela 10 6re la 
Brașovă. Serata acesta musioală-dramatică 
s’a dată în scopă de binefacere; venitulă 
curată, care credă că va fi destulă de în
semnată, este destinată parte pentru bu
cătăria poporală din Sibiiu și parte pentru 
reuniunea de cântări română de acolo.

Importante documente istorice. „Tim
pulă" află, că d-lă profesoră universitară 
Bogdană, în urma cercetăriloră, ce a făcută 
în iarna acâsta la biblioteca imperială din 
St. Petersburgă, a descoperită printre ma
nuscriptele polone ale acestei biblioteci 
autografulă cronicei moldovenescl în limba 
polonă dela 1566, ală cărei autoră era 
până acum necunoscută, și o nouă operă 
în limba polonă a lui Mironă Costină des
pre Moldova și Muntenia. D-lă Bogdană 
va publica aceste importante descoperiri 
într’o scriere asupra istoriografiei .moldo
venescl din sec. 15 — 17, care va apăre în 
curendă.

— o —
Aniversarea a 80-a a lui Bismarck. 

Din Lipsea se anunță, că împâratulă Wil
helm și principele moștenitoră germană, 
dimpreună cu toți prinții imperiali și cu 
consiliulă federală, voră merge la Friedrichs
ruhe din incidentulă .aniversărei a 80-a a 
lui Bismarck. Se susține, că împSratulă va 
da lui Bismarck titlulă de „Alteță" cu 
dreptă de moștenire încă în viâță.

—o —
încoronarea Țarului Nicolae. O soire 

din Moscva spune, că Țarulă se va înco
rona în jumătatea a doua a lunei IMaiu c. 
Consiliulă orășenesoă ală Moscvei a alesă 
o comisiune de 5 membri, care se va o- 
oupa cu programulă arangerii festivități- 
loră.

Teatru germanii.
D-șora Agatha Bârsescu ca ospe.

Brașovă 2 (14) Martie.

Arta nobfliteză și înalță pe omă. 
Acesta influință binefăcetore a artei a tre
buită să-o simtă multă puțină fiă-cine din
tre privitorii, cari au vâdută pe „Deborah11 

(din drama cu același nume de Mosenthal) 
jucată de D-șora Bârsesou.

Nu vomă face de astă-dată descrierea 
piesei, scrise înainte cu oincl-cjecl de ani, ală 
oăreia sujetă, luată din timpulă perseou- 
țiunei Evreiloră, este adl, în veaculă „că
sătoriei civile", deja forte antieuatu, niol 
nu ne vomă încerca a critica îndetailăjo- 
oulă celebrei artiste, în care nu găsimă de- 
câtă puncte luminose. Vomă aminti numai 
soenele cele mai mărețe, cari ni-au dată și 
asâră ooasiune să eunoscemă marele talentă 
dramatioă ală iubitului nostru ospe.

Ună musică nu pote compune, decă 
nu e cuprinsă de sentimente și cugetări 
diferite, cărora le dă espresiune prin to
nuri. tină piotoră nu pote da viâță tablou
lui său, dâcă nu pătrunde formele obiec
tului și dâcă nu înțelege espresia lui. Așa 
și actorulă nu pote fi ună bună și mare 
artistă, pănă ce nu pătrunde și simte și 
elă însu-șl întrâga luptă sufletâscă, bucuria 
și întristarea cu totă puterea pasiuniloră, 
ce aceste le nască, așa oum vre să-o es- 
prime rolulă lui, și pănă ce nu se trans
pune în vieța și în tâte amănuntele carao- 
terului, pe oare vrâ să-lă redă.

D șora Bârsescu ne-a făcută se uitămă, 
că înaintea nostră avemă o scenă teatrală, 
așa de viu și naturală ni-a înfățișată sbu- 
ciumările pasiunei demonice a „Deborei" 
prigonită de sorte, care din iubirea cea 
mai învăpăiată a trecută în ură și răsbu- 
nare sălbatică.

In scena, unde „Deborah" se vede res
pinsă de iubitulă ei, care o mustră amară 
și o acusă de necredință și venalitate, lupta 
sufletâscă a „Deborei" și desperația, ce se 
esprimă în fața ei, în cuvintele și în tote 
mișcările ei când aude aceste acusațiunl 
nedrepte, au fostă înfățișate de d-șora Bâr
sesou cu atâta putere și pătrundere, încâtă 
totă auditorinlă rămase adenoă emoționată,

Mai amintimă aici încă monologulă 
„Deborei" înaintea bisericei și scena cea 
entrierătore, ce i-a urmată, când afurisesce 
pa iubitulă ei, oare ni-au impresionată ase
menea adâncă.

Gă d-șora Bârsescu a fostă ârăși sgo- 
motosă aplaudată se înțelege de sine. Când 
a pășită pe scenă, în actulă întâiu, artista 
a primită ună buchetă de flori prea fru- 
mosă cu pantlică tricoloră dela domnișorele 
române din locă.

Ansamblulă de asâră a fostă mai mul- 
țămitoră ca oelă de alaltă-seră. D-nii Ne- 
her, Weissmuller, Lang și Ramhardter, și 
d-șorele Huter și Falkner au jucată des
tulă de bravă.

Producțiune și petrecere.
Seplncu, 8 Martie n. 1895.

On. Redacțiune ! In 24 Februarie a. c. 
s’a dată în parochia Seplaculă Gherlei ună 
concertă împreunată cu deolamațiunl, cu 
representare teatrală și cu jocă, în favorulă 
școlei gr. cat. din locă, arangiată cu con- 
cursulă tiuerimei române conduse de har- 
niculă învățătoră Maximiliană Silași, de co- 
mitetulă arangiatoră constătătoră din preo- 
tulă looală I. Sonea, ca președinte, Ie- 
remia Silași jude comunală, ca controloră, 
și Vasiliu Bunea junioră, curatoră primară, 
ca cassară.

Deși timpulă dela proiectarea pănă la 
realisarea acestui concertă împreunată cu 
representațiune teatrală a fostă relative 
scurtă, totuși mulțămită zelului desvoltată 
de învâțătorulă Maximiliană Silași întru ins- 
truarea tinerimei, atâtă piesele musioall 
cântate în două vool, câtă și piesa teatrală 
„Ruga dela Chiseteu", comedie într’ună 
aotă de Iosifă Vulcană, precum și deola- 
mațiunile au avută ună succesă peste aș
teptare bună, și acâstă împrejurare ne pote 
servi de înouragiare pe viitoră.

Piesele musioall, esecutate de corulă 
tinerimei, au fostă: „Tricolorulă", „Uită 
mamă colo ’n sată", și „Hai sădămămână 
ou mână", âr poesiile declamate : „Morarulă 
și fiulă său", și „Rusulă la tergă" de Th.- 
Speranță. Poesia din urmă a fostă decla
mată de ună școlară abia în etate de 10 
ani, dâră cu atâta istețime, înoată a pro
dusă o ilaritate generală, storcândă multe 
aplause.

Amă avută ospețl mulțl și străini, 
Unguri, cari se uimiră văijendă, de ce este 
capabilă Românulă oondnsăbine și deștep
tată prin șcălă.

Câștigulă morală nu-lă pute mă deci 
esprima în cuvinte, âr ce privesce câști
gulă materială, amă avută ună venită brutto 
de 39 fl. 50 cr., din oarl subtragendă spe
sele de 22 fl. 1 cr., a rămasă venită cu
rată 17 fl. 49 or., cari au intrată în casea 
școlară.

Cu acestă ooasiune ne ținemă de o 
plăoută datorintă a esprima mulțămită pu
blică următoriloră Domni, oarl parte au 
participată la concertă și au suprasolvită, 
parte au contribuită fără de a participa, 
în favorulă școlei nostre, ou următorele 
sume :

Din Gherla'. Magn. D-nă St. Bilțiu 
canonică prep, capit. 50 cr.; Lemâoy pro- 
top. 50 cr.; I. Boieriu învățătoră 50 cr.; 
Aronă Sochiană notară 1 fl.; Al. Silași în- 
treprindătoră de oonstrucțiunl 1 fl,; I. Mol- 
dovană curatoră 50 cr. Din Deșiu: Hatfa- 
ludi loszef direotoră de bancă 2 fl.; I. Mu- 
reșiană cancelistă r. 50 cr. Din Nima: To- 
czauer K. notară cerc. 1 fl.

Primescă deci mulțămită nostră toți 
câți ne-au spriginită în acâstă întreprindere, 
fiă materialminte, fiă moralminte.

Idnă Sonea, 
preotă gr. cat. locală.

Dare de semă și mulțămită publică.
Oradea-mare, 1 Martie n. 1895.

Nr. 30. Coleotantă D-ș6ra Elena Nica 
din S. Odorheiu: Lad. Oprișă 1 fl., Vero
nica Oprișă 50 cr., P. Buzura 1 fl. 10 cr., 
Fl. Cooiană 5 fl., Dem. Suciu 3 fl., L. 
Brană 1 fl, Leontina Brană 1 fl., I. Popă 
2 fl., I. Popă 50 cr., Susana Terovauu 1 
fl., I.Ch. Dragomiră 1 fl., Emilia Meoiu 1 
fl,, L. Caba 1 fl., I. Becse 20 cr., I. Cosma 
1 fl., Veronica P. Mureșiană 1 fl., Al. 
Oprișă 1 fl., I. Georgea sen. 50 or., I. 
Popă 1 fl., I. Georgea j un. 1 fl., I. George 
40 cr., Teof. Lemânyi 1 fl., G. Cherebeță 
1 fl., A. Oprișă 50 cr., I. Ciule 30 cr., T. 
Oesareană 50 cr., G. Popă 1 fl., G. Copaz 
50 cr., I. Kiss 30 or., V. Popă 50 cr., I. 
Ciuleană 5 fl., V. Fanoa 50 cr., I. Ilieșă
1 fl., N. Cionca 30 cr. M Ungură 1 fl., 
M. Borbâly 2 fl., G. Andrei 50 cr., V. Mol- 
dovană 50 cr., Wenitzner 50 cr. Dr. Ni- 
chita 2 fl., Dr. L. Gyurko 2 fl., Dr. G 
Popp 2 fl., G. Maioră 50 cr. V. Illyes 5 
fl., Ben. Popă 3 fl., Linca Cesareană 50 
cr., Teof. Dragomiră 1 fl., M. Popp 1 fl., 
I. Rausz 1 fl., Elena Mica 4 fl., Suma 60 
fl. 10 cr.

Nr. 31 Colectantă D-șora Elena Mun- 
teană din Deeșă: G. Mană 1 fl,, Aug. 
Munteană 1 fl , Dr. I. Farcașă 1 fl., T. Her- 
mară 1 fl., Al. Cheresteșă 1 fl., G. Grado- 
vicl 1 fl., N. N. 1 fl., I. Welle 1 fl., Eug. 
Salca 1 fl., D. Vaida 1 fl., V. Illyes 1 fl., 
B. Popă 1 fl. Suma 12 fl. — Nr. 32 Coleot. 
D-șora Melania Brendușană din Blașiu: 
Dr. A. Bunea 2 fl., St. Pcpă 1 fl., N. N. 
50 or., 3 fl. 50 cr. — Nr. 34 Colect. D-șora 
Teresia Popă din Sz-Gseh: Dimitrie Suciu
2 fl. — Nr. 35 Colect. D-șora Alexandrina 
Moga din Sibiiu: Dr. C. Diaconovieh 1 
fl.,Dr. Veoerdea 1 fl-, P. Lucuța 50 cr., 
Alesandrina Moga 1 fl., Suma 3 fl. 50 cr.

Nr. 39 Colect. D șora Eugenia M. 
Roșiii din Biserica Albă: I. M. Roșiu 1 fl., 
A. Boboroni 1 fl., D. Balanescu 1 fl., 0. 
Paleu 50 cr., Dr. I. Nedeleu 1 fl., C. No- 
vaoescu 50 cr., V. Berciană 50 cr., Dr. 
St. Morariu 50 cr. Suma 6 fl. — Nr. 40. 
Colect. D-șâra Eugenia Ivașcu din Abrudă: 
Ana Ivașcu 1 fl., G. Ivașcu 1 fl., Antoneta 
Fodoră 1 fl., Iuliana Vasiu 1 fl., Eugenia 
Ivașcu 1 fl. Suma 5 fl.

Nr. 46. Colect. D-șora Sfia Coth.șelii 
din Certege: Dr. Zosim Chirtopă 2 fl., 
Dominica Chirtopă 1 fl., Ios. Gomboșă 1 
fl. 50 cr., Sofia Cothișelă 2 fl., Sabina 
Preda 1 fl., I. Mariană 1 fl., Iulia Poruțiu 
1 fl., Ana Furduiu 1 fl., Sidonia Munteană 
50 cr., I. Moțară 40 cr., N. Crețu 40 cr. 
Suma 11 fl. 30 cr., — Nr. 47 Colect. D-ra 
Aneta Bohălelă din Clușiu: nelegibilă 2 fl., 
Em. Popă 1 fl., N. Rațiu 50 cr., Dr. G. 
Silași 1 fl., B. Podobă 1 fl., Dr. Suoiu 

50 cr,. Ida Ilea de Csato 50 cr.; N. N. 
30 cr., nelegibilă 1 fl., A. Mandea 50 cr.; 
A. Nemeșă 50 or., Elena Hosszu 50 cr., 
Al. Nemeșă 1 fl., Ant. Popp 50 cr., Elena 
Dumbravă 1 fl., Al. Popp 50 cr., Lad. 
Papp 1 fl., E. Mezei 50 cr., I. Mihalia 50 
cr., A. Bohățelă 1 fl. Suma 15 fl. 30 cr. 
— Nr. 49 Colect. D-ra Ersilia Popovici din 
Hațegă: 1 fl. — Nr. 50 Col. D-ra Olga 
Poruțiu din Almașulă Mare: Iulia Poruțiu 
2 fl., B. Poruțiu 1 fl,, Iohana Petrană 50 
or., Ana Moceană 50 or., G. Faragâ 1 fl., 
Eugenia Triponă 1 fl., Maria Ciobană 50 
cr., Măridra Bozga 1 fl., A. Candale 50 
or., I. Martin 1 fl., Ionițiu Gală 5 fl,, Nic. 
N. 50 cr., S. Gero 50 or., T. Antal 20 or., 
G. Boca 20 cr, G. Lungu 20 cr., Olga și 
Catinca Poruțiu 2 fl. 40 cr. Suma 18 fl.

(Va urma).

NECROLOGtT. Avedicn Aritonovici, 
comerciantă în Bacău (România) în etate 
de 59 ani, după o lungă suferință a înoe- 
tată din viață în 27 Februarie v. o. Ră
mășițele pămentesol s’au îmormentată ieri 
în oimitirulă din Bacău. Fiă-i țărîna ușdră !

DIVERSE.
Despre unu incidență comica i-se 

anunță din Roma farului parisiană „He
rald". Ambasadorulă englesă în Roma, Sir 
Clare Ford, dădu de curând ună prânejă 
festivă în onorea ducesei de Manchester, 
la care se învitâ florea societății din capi
tala Italiei. După finirea prâncjului se așecjâ 
baronulă P. lângă ducesă și îi tj’se în tonă 
confidențială: „In fine m’am putută scu
tura de Americanii aceștia. Ce omeni plic
tisitori suntă ei! Se îndâsă în tote locurile 
și omulă nu e în stare să scape de ei. Nu 
crecjl, domnă, ce plăcere e pentru mine, 
de-a conversa cu D-ta; între datinele en- 
glese și americane totuși e o fârte mare 
deosebire". Vorbindă elă oât-va timpă totă 
în același tonă, de-odată ducesă îi răspunse 
cu ună surisă grațiosă : „Poți să aibi drep
tate, d-le baronă, însă eu nu potă judeoa 
nepreocupată în oestiune, deoreoe îusu-ml 
sunt Americană". OrI-cine îșl pote gândi, 
ce față a făcută baronulă în urma acestei 
descoperiri! — Ducesa de Manchester îșl 
trage originea din familia Tznaga din New- 
York.

Tesaurii Statelorn-Unite. Că ce avu
ția colosală e grămădită în Statele Unite 
din nordulă Amerioei, relativă la aoestu 
faptă putemă ceti date detailate în oelă 
mai nou conspectă oficiosă. După oum ne 
spune acestă conspectă, în 1890 prețulă 
pământului a fostă 75.900 milione fl., ală 
întreprinderiloră 5400 mii. fl , ală mineloră 
5095 mii. fl., ală fabriceloră 6110 mii. fl., 
ală liniiloră ferate 13.870 mii. fl., ală celor
lalte mijloce de comunicare 1400 mii. fl., 
ală altoră averi 15.787 mii. fl. Deci întrâga 
avere națională prețuesce 123.1561 milione 
florenl. Progresulă grozavă, oe se face me
reu în raporturile "de avere ale Stateloră 
unite, îlă dovedesce împrejurarea, că oal- 
cnlendă totă asemenea, averea națională a 
avută în 1850 prețulă de 14.276 mii. fl., 
în 1870, 60.137 mii. fl., și în 1880, 87.284 
mii. fl. Decă aceste sume s’ar fi împărțită 
între locuitori în modă egală, atunci pe 
ună loouitoră s’ar fi venită în 1850, 610, 
n 1870, 1560, în 1880, 1920, și în 1890, 

2070 florenl. Cele mai avute provincii 
suntă New-York. Penvsylvania, Illinois, 
Ohio, Massachusetts. California și Missori, 
cea mai sermană e Oklahama, a cărei avere 
e numai 96'/2 mii. fl, care de altfelă încă 
represintă o sumă destulă de considera
bilă.

LHe rai ur â.
In editura librăriei L. Alcalay din Bu- 

curesol, a apărută : Încercări în psihologia și 
în logica intuitivă, lecțiunl arangiate conform 
programei oficiale și fâeute la scola nor
mală de institutori, de V. Gr. Borgcvanu, 
profesoră de pedagogia și directoră ală 
școlei de aplicația de pe lângă scola nor
mală. Form, mare 8° de vre-o 300 pag. 
Prețulă 4 lei; pentru Austro-Ungaria 2 fl.

❖

deșteptați din somnă, să nu ve sculați în 
■contră-ne, ci să vă sculați în contra aris- 
tocrațiloră conservativi, cari nu voescă li
bertatea practică între națiunile transilvane, 
«ci și acuma, pe aripile superbiei sboră 
■după o supremația absurdă; asupra aces
tora vă sculați, pe aceștia îi bateți cu to- 
iagulă gurei, cu condeiulă și cu sabia îi 
debelațl, că aceștia suntă răsturnarea aces- 
toră două staturi, care se laudă cu aceleași 
popore și frupturî.

„Ne dicețl să nu fimă instrumente 
.orbe! — Vă clicemă să nu fiți instrumente 
■orbe! CăutațI celea treoute, analisațl celea 
■de față, căutațl rana unde se află, și nu 
.stricarețl medicina, acolo unde nu are locă.

„In urmă, precum și mai înainte, Vă 
■scriemă, că nu suntemă în contră, ba do- 
limtt, ca fiii aceiași mame, să avemă același 
.amică și inimică cu Maghiarii, deră con- 
dițiunile atinse le pretindemă realisate, — 
fără de acelea a muri mai bine suntemu re- 
goluțl P

„Câmpeni, 15 (27) Iuniu 1849.

„Avramă Iancu m. p."
(Va urmii).
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