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0 gogoriță, ce nu mai prinde.
Brașov», ~27 Martie v. 1895.

Cu tote că pănă acuma orga- 
nulu lui Max Falk, „Pester Lloyd", 
a evitatu de a da mișcării oposițio- 
nale din sînulu Sașilorfi ardeleni vre-o 
importanță 6re-care, nu s’a pututu 
totuși reținâ de a nu dedica în nu- 
merulu seu de Sâmbătă unu articulu 
de fondu specialii Sașiloră tineri, 
cari, bine scimă, nu’sd nici decum 
mulțumiți cu debutarea deputațiloru 
sași în tabăra lui Banffy.

Faptulă că „P, Lloyd" se ocupă 
de Sașii tineri și de nisuințele lord, 
nu este de natură a deștepta în noi 

unii interesă deosebitu. Este unu 
lucru firescă, că unu organă, care 
ac|î servesce interesele cabinetului 
Banffy, cum a servită pănă acuma 
interesele tuturoru guverneloru libe
rale maghiare, ce s’au succedată de 
doue-4ecl de ani și mai bine înedee, 
nu va trece cu vederea mișcarea 
ostilă acestui cabinetă, ce se mani
festă în sînulu Sașiloră.

D6ră tactica și apucăturile, de 
care se folosesce organulu evreo- 
maghiaru în combaterea mișcării 
oposiționale săsescl, vrendu se sparie 
pe Sași cu gogorița „potopului daco
românii ce ar sta să-i înghiță de 
vii, suntă așa de rafinate, fățărnicia 
și cinismulu, ce-lă desfășură în arti- 
cululu amintitu este atâtu de mare, 
încâtă nu mai putemă se-lu trecemu 
cu vederea.

Deja în Introducere „P. Lloyd“ 
vorbesce de unu „pactă între Sașii 
tineri și Români11, despre care noi 
aici n’avemu pănă acuma nici o cu- 
noscință. Se vede înse de departe, 
că acestă „pactă" a fostu anume 
născocitu, pentru a servi fbiei guver
namentale ca armă în combaterea 
mișcării săsescl, pe care vrea se-o 
presente ca contrară intereseloră 
reale ale poporului săsescu.

„N’avețI", — le c|ice Sașiloră,— 
„decâtu se aruncați o privire asupra 
chartei etnografice a Ardeiului și se 
vedeți că formați numai o insulă în 
marea română. In ținutulă Târna- 
vei mari, în Brașovu, Bistriță-Nă- 
seudu și Sibiiu enclavele săsesc! 
suntu pretutindeni strîmtorate de-o 
poporațiune desă română. Ungurii 
și Sașii n’au relativă decâtă puține 
puncte de atingere, cu atâtă mai 
adâncă înse străbată valurile române 
în teritoriulă săsescă și amenință 
posesiunea Sașiloră“.

După ce le înfățișeză ast-felu 
pretinsulă periculă, ce-i amenință 
din partea Româniloră, îi întrâbă, 
dâcă față cu elă le pote folosi ațî- 

țarea sentimentului poporului în di- 
recțiă „pseudo-șovinistă“, ori că li se 
impune o lucrare trâză pentru întă
rirea loră materială și economică?

Ii dore pe cei dela „P. Lloyd“ 
cu deosebire, că Sașii tineri se mai 
gândescă și la o schimbare a stări- 
loră actuale nesuportabile. Asta în
semnă într’adeveră a se alia cu „irre- 
dentismulă română". Dâră suntă ei 
siguri de ceea ce-i aștâptă în casă 
decă acesta ar reuși biruitoră?

Dâră nu vedă Sașii tineri, că 
poporulă loră, „se bucură de drep
turi și libertăți așa de strălucite" de 
cari încă o minoritate națională față 
cu „statulă națională" nu s’a bucu
rată nici-odată? Nu vedă ei că multă 
defăimată „asuprire maghiară" este 
în adeveră ună „paradisă de libertate 
și de toleranță?" Și totă mai âmblă 
se restorne statulă mână ’n mână cn 
„irredentiștii români!“

Adevărată, cjice rnai departe, 
situațiunea Sașiloră nu e în tâte pri
vințele satisfăcetdre, „poporația ro
mână cupleșesce pe Sași și îiespro- 
priâză în multe puncte". Dâră răulă 
acesta se pote lecui numai pe tere- 
nulă materială. Aici le vorbesce de 
înființarea de noue linii ferate, cari 
au să trâcă printre Săsime, și cari 
suntă luate în considerațiă.

In fine le spune „P. Lloyd" 
Sașiloră tineri, că comită o crimă 
în contra poporului loră dâcă agi- 
tâză în contra ideii de stată ma
ghiară și le aduce aminte de „în
vățăturile bune", ce li le-au dată 
principele Bismark, privitoră la pur
tarea loră față cu statulă maghiară.

Acesta este pe scurtă cuprin- 
sulă articulului lui „P, Lloyd".

Elă va produce de sigură numai 
surîsulă desprețuitoră ală tuturor ome- 
niloră binesimțitorl și cu-o judecată 
nepreocupată, și nu va afla crecje- 
mentă nici la Sași. Căci dâcă miș
carea produsă în sînulu acestora a 
avută ună bine și ună iolosă, acesta 

este, că cu gogorițe ca aceea despre a 
propiata înghițire a Săsimei de „poto 
pulă dacoromână", nu se mai pâte 
acțl lăți spaimă între Sași. Ei au înce
pută se cunoscă, din care parte asis
tența loră națională este în adeveră 
amenințată.

Distincțiunea episcopului Szab6.
Soimti, că episoopulă gr. oat. ală 

Gherlei, Ioană Szabo, a fostă numită cai
lele aoeste consilieră intimă ală Maiestății 
Sale.

Soirea se confirmă de cătră foile un
guresc!. Etă oum motivâză „Budapesti 
Hirlap" distincțiunea prea înaltă, de care 
s’a împărtășită episoopulă Gherlei :

„Acâstă distincțiune — dice numita 
f6iă — este binemeritata premiare pentru 
atitudinea patriotică, ce a documentat’o 
episoopulă Szabâ întotdâuna, chiar și în 
grele împrejurări, și pentru care elă a 
fostă espusă de atâtea ori atacuriloră vă- 
tămătâre ale agitatoriloră dacoromâni. Dis- 
tincțiunea regală, este ună răspunsă elo- 
cuentă, oe-lă pâte înțelege fiă-cine, la ata
curile aoeste, și o dovadă, că meritele pa
triotice ale episoopului Szabo au întâm
pinată și la locuia prea înaltă o aprețiare 
recunosoătdre".

E lucru firesoă, oă foile șoviniste se 
încercă a esploata numirea de mai susă în 
contra așa fișiloră agitatori, punândă în- 
nainte persona monarchului.

Importanța acestei numiri însă se re
duce la adevărata ei valdre, dâcă vomă ave 
în vedere următorea împrejurare :

Distinoțiunea s’a făcută la propunerea 
ministrului-președinte ungurescă. Ea apare 
dâră, ca o premiare a episcopului Szabd 
nu numai pentru sprijinulă, ce l’a dată 
în totă timpulă guvernului unguresoă prin 
aoeea, că unde numai a putută, i-a făcută 
pe placă, ci mai vertosă pentru conoursulă, 
oe i l’a dată odinioră baronului Banffy, pe 
oând acesta era pașă atotputernică în co- 
mitatulă Solnocă-Debâc. Scimă, că epis
oopulă a mersă pănă a se faoe pe față 
agentulă electorală ală lui Banffy în fai- 
mosele alegeri conduse p’atuncl de elă, 
despre cari s’a vorbită dilele aceste în dietă.
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Amu pedutu!
Narațiune istorică, de Fr. Holzer.
In anulă 1598 juca în teatrulă „glo

bului" din Londra societatea lui William 
Shakespeare. Teatrulă era visitată de cele 
mai diferite olase ale societății. In primulă 
șiră străluoea nobilimea, și pentru acâsta 
erau reservate și cele mai dintâi și mai 
bune locuri. Parte era moda, căreia trebuia 
sâ i-se satisfacă, parte însă era și adevărata 
atracțiune pentru arta dramatică, care în
trunea nobilimea în acestă teatru. Aid 
vedeai pe contele Essex, favoritulă agreată 
alu reginei Elisabeta; pe contele Southamp
ton, pe Sir Walter Raleigh, pe lordulu 
Pembroke și pe fratele sâu William, și încă 
mulțl alțl înalțl demnitari ai țârii. In par
terre ședeau de obiceiu scriitorii, precum 
dramaticii Christoph Marlove, Ben Iohnson 
Beaumont, oriticulă de pe atunci Toma 
Rasch ș. a. Din aceste două grupuri se 
forma în curând o reuniune sub numirea: 
„Clubulă bărbațiloră de spirită", care obicl- 
nuia ași ținâ ședințele în birtulă „La Si
renă". In restulă parterului și pe galeriă 

era locă de stată pentru celălaltă publioă.
Intre cei mai diligenți visitatorl ai 

teatrului erau cu deosebire douâ dame, cari 
ședeau pe galeria primă. Ele nu lipseau 
dela niol o representațiă, dâr în tot-dâuna 
erau masoate; obiceiulă vremuriloră de 
atunci pretindea acâsta.

Intr’o îmbrăcăminte simplă veniau 
o’o trăsură închisă la teatru, și în aceeași 
trăsură se ’ntorceau după representațiă în 
orașă. Amândouă erau încă tinere, dâr ni
meni nu seia, cine erau, și așa nimeni nu 
le mai purta socotâla. Neconturbate ele ur
măreau joculă diferițiloră actori și admirau 
escelentele prestațiunl ale tragedianului 
Richard Burbage, ale comicului William 
Kempe și ale oelcră ce juoau rolurile de 
dame: ale tineriloră Nathanael Field și 
John Underwood. P’atuncl adecă esista încă 
în Anglia o lege, care oprea striotă femei- 
loră joculă pe scenă...

Era pe la mijlooulă lunei lui Augustă. 
Intr’o casă vechiă din cetatea Londrei, în- 
tr’o odaia mobilată cu totă confortulă, a 
căreia podobă principală o forma unu mor- 
mană de cărți aruncate una peste alta, 
ședea ună bărbată cam de 30 de ani la o 
masă mare și scria. Din când în când mai 

lăsa până din mână, privea ațîntită asupra 
unui punctă ală odăii și părea a se cugeta. 
Starea acesta dura numai câte-va minute, 
apoi -ochiulă său scânti â din nou, și c’ună 
surîsă mulțămită luă ârășl până ’n mână și 
scriea repede mai departe pe hârtiă.

Bărbatulă pe oare’lă găsimă ast-felă 
la lucru, este Sir William Shakespeare, ac- 
toră și direotoră dela teatrulă „globului", 
âr tot-odată și dramaturgă.

Elă fu întreruptă dela lucrulă său, de 
ună servitoră, care-i anunța sosirea unei 
dame, care voia să vorbâscă cu poetulă 
Shakespeare.

Shakespeare se ridica de pe scaună 
și întrebă „care este numele aoestei 
domne?"

— „N’a voită să mi-lă spună; dâr nu 
mi-se pare se fiă din clasa mai de josă, 
căci purtarea ei este fină, fața ei însă n’am 
văcjut'o, pentru-oă e mascată".

Acesta nu era de looă surprinclătoră; 
damele aristocrate de pe timpulă acela 
obiclnuiau să pârte tot-deuna mască, când 
mergeau la preumblare.

Shakespeare nu se gândi multă și 
fise: „Spune-i c’o rogă să între".

Servitorulă se depărta și după câteva 

momente întră la poetă o damă de-o sta
tură înaltă, deosibită de frumosă și se com
plimentă înaintea lui.

îndată la prima privire poetulă recu
noscu într’însa una din cele două dame, car 
visitau așa de diligentă teatrulă.

Elă o bineventă fârte amicabilu.
— „Domnule", dise dama c’o voce gin

gașă, „scusă îndrăsnâla unei necunosoute. 
Dâr nu voiu să fiu mai multă necunoscută. 
Eu sunt Lady Maria Grafton".

picendă aceste ea se demasca.
William Shakespeare rămase uimită, 

înaintea lui se afla o fată de-o frumseță și 
grațiă rară și fermeoătbre. Abia după câ
te-va momente de tăcută admirare, elă îi 
oferi ună scaună și pleoându-se înainte 
fise: „Poftiți ședețl Mylady".

Dama ședu pe soaună, Shakespeare 
însă sta în piciâre, și din nou se adânci în 
farmecele neobiolnuite ale acestei fru-

— „Aștept poruncile d-vostră, Mylady" 
fise eJă după o pausă.

— „Să nu credl o’am venită ca să vă 
dau porunol; nu, domnulă meu, sunt aici 
ca una, ce vine să vă roge" răspunse 
dama.
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îșl voră aduce aminte cetitorii noștri, că, 
pe timpulă acela se vorbea multă, că epis- 
copulă Szabb s’aștbptă să i-se mărbscă do- 
tațiunea și că br. Banfîy părtinesce ce
rerea lui. I-o fi și promisă Banfîy muRe 
și frumose, că va stărui pe lângă Tisza 
Kalman să-i realiseze dorința, dbr episco- 
pulfl a rămasă pănă în diua de adl cu 
promisiunea.

Aoum, când a ajunsă la cârmă, Banffy, 
se vede, și-a adusă aminte de acele pro
misiuni și a propusă Majestății Sale de-a 
conferi episcopului Szabo demnitatea de 
„oonsilieră intimă" pentru „meritele sale 
patriotice".

Ce-i dreptă, prin acestă modă de 
premiare, br. Banffy a scăpată forte ieftină 
și a mai dobândită, că prea înalta distinc- 
țiune serve see, de-o parte ca satisfaoțiă dată 
șoviniștiloră unguri, cari agrează așa de 
multă pe episcopulă Szabd, înoată voiau 
să-lă vbdă cu orl-oe preță Metropolis, de 
altă parte, cum cjice notița de mai susă, 
servesce, ca răspunsă la atacurile pretinși- 
loră agitatori daco-români.

E forte practică și șiretă baronulă 
Banffy, ba mai multă, e și forte puțină 
sorupulosă, căci îi este, cum se vede, întru 
nimică de-a se folosi de încrederea, ce-o are 
adl încă la coronă, pentru a amesteca prea 
înalta personă a monarchului în certele 
dintre șoviniștii unguri și dintre Români, 
ceea ce numai la întărirea autorității co
ronei nu pote contribui.

CRONICA POLITICĂ
27 Martie.

Eră și eră proiectele bisericesc! suntu 
la ordinea cJGei în pressa maghiară „Bud. 
TudP aduce soirea, că în consiliulă de mi
niștrii s’a stabilită definitivă, ca la finea lui 
Aprilie camera să desbată, acum a treia oră, 
proiectele despre »ecepțiunea Evreilor u și 
despre liberalii esercițiu religionară. Numita 
foia 4ice) că proiectele acestea voră fi pri
mite neschimbate de cătră majoritatea ab
solută a camerei deputațiloră și că se voră 
trimite camerei magnațiloră în textulă loră 
originală. *

Fbia ungurescă „Politikai Hetiszemleu, 
vorbindă despre introducerea matricule- 
loru de statu, dice, că disposițiunile și în
drumările referitore la acestă lege stau 
deja gata în ministeriultt de interne. Tote 
comitatele, afară de Bereg, și-au trimisă la 
ministeriu opiniunile și pregătirile, ca au 
luată. Pe basa acestora ministrulă de in
terne va numi mai întâiu pe conducătorii 
de matricule. In tipografia statului se ti- 
părescă deja oblele matriculare, cari se 
voră împărți cercuriloră.

-V
Soirea, ce-au adus’o foile unguresol, 

că între miniștrii Wlassics și Erdbly ar fi 
sbucnită neînțelegeri, se confirmă acum.

— „A-țl venită sg mS rugați pe mine 
Mylady? La ună bărbată ca mine a căreia 
ohiemare este de a distrage publiculă, o 
damă atâtă de distinsă nu pote veni decâtii 
ou porunci".

— „Cunosoă oausa acestei amare aser
țiuni, domnulă meu", răspunse Lady Graf
ton, și aveți dreptate cu amărăciunea vbs- 
tră. Societatea nostră pretinde „ca poetulă 
dramatică și aotorulă să-o diBtragă; să crede 
însă pentru aceea îndreptățită de-a descon
sidera pe poetă, br pe actoră ală despre
țul chiar. Judecata mea este însă cu totulă 
alta. Ună poetă ca d-ta mi se pare a fi 
ună apostolă, pusă printre omeni, cu scopă, 
ca prin spiritulă său să influințeze asupra 
nobilitarii omenirii, să aplaneze contrastele 
sentimenteloră omenesc!, să ÎDmoie inimile 
împetrite, să încuragieze la vitejiă pe cei 
slabi și să sădescă în inima bogațiloră iu
bire și compătimire pentru cei nenorooițl. 
Așa, domnule, judecă eu asupra artei dom
niei tale".

— „Mylady, vorbele vostre- suntă espre- 
siunea unui sufletă înaltă. Vă mulțumescă 
pentru acbsta și în numele celoră-l’alțl co
legi ai mei".

— „Dreptatea, domnule, n’are lipsă de 

nHazănku dela 7 Aprilie spune, că minis
trulă TFZtzssics va depune portofoliulă de 
culte și va primi oelă de justițiă, br mi
nistrulă Erd&y va eși din eabinetulu-Banffy. 
Se. mai asigură, oă la culte va fi numită 
br. Josifă Rudnyânszky, ceea oe va fi pri
mula pasă ală pacificațiunei. — Foile gu
vernamentale combată aserțiunea lui „Ha- 
zânk" dicendă, că ar fi o invențiune ab
surdă.

*
In cercurile politice din Londra se 

confirmă soirea, că puterile europene nu au 
de gândă să întrevină în conflictulu asia
tică dintre China și Japonia, ci voră ob
serva și de acum înainte o neutralitate 
strictă. Tot-odată însă amintitele puteri îșl 
voră da nisuința, să asigure comunicația
comercială cu China și Japonia, așa, că după 
încheierea păcei, întregă teritorulă Chinei

fiă deschisă pentru oomerciulă europbnu 
americană.

să
Și

Națiunile asuprite.
Stările din Ungaria nu mai potă să 

dureze astfelă, cjice ună Jiară germană din 
Viena. Ministerulă Bănfîy, o jucăriă în 
mânile coterei Tisza-Wekerle duce o vibță 
tristă, și și acbsta din mila mameluciloră de 
prin comitatele Ungariei de Nordă, a Sași- 
loră transilvăneni, a deleguțiloru dietei 
croate și a acelei fracțiuni liberalisătore 
dintre independenți, care e condusă de 
Justh, Helfy, Edtvos, și protegiată de 
Franoiscă Kossuth. Nisuința celorlalte frac
țiuni oposiționale din camera ungară este 
a întări posițiunea Ungariei, pe basa drep
tului publică încuviințată în 1867. Deputa- 
tulă Ugron dise, în ședința camerei dela 29 
Martie c., următbrele: „Stimămă pe regele 
Ungariei, nu stămă însă în nici o legătură 
cu împăratulă Austriei. Am apărată totdb- 
una casa domnitore ungară, și nu-mi voi 
pleca capulă nicl-odată înaintea împăra
tului Austriei!" Maghiarii potă vorbi și 
face ori și-ce, lord nu li se întâmplă nimica.

Celă mai tristă faptă este, că națiu
nile autochtone ale Ungariei, precum 
Slovacii, Ugro-Rușii, Sârbii, Croații și Ro
mânii, suntă dațl pe mâna aoestoră ele
mente scandalose. Cu ocasiunea desbaterei 
asupra petițiuniloră maghiare contra națiu- 
niloră din Ungaria, purtătorii de vorbă ai 
tuturoră fracțiunilcră din oameră, deolarară, 
că contra naționalităților  u din Ungaria trebue 
folosită forța. Conatatămă, oă Pâzmândy, 
Apponyi, Visontai, precum și miniștri 
Perczel și Banfîy, s’au folosită față cu na
ționalitățile, de acelă tonă brutală, pe care 
odinioră î-lă întrebuința Ludovic Kossuth, 
dela 1867 înebee însă toți Maghiarii, și cu 
deosebire Coloman Tisza.

Modulă acesta de traotare a naționa- 
litățiloru din partea arbitriului maghiară, 
trebue să aducă cu sine o alianță a națiu- 
niloril asuprite. Trebue să se scole toți și 

mulțămire! Dbr acuma să binevoiți a’ml 
concede să-mi espună rugarea".

— „Sunt gata a vă servi, Mylady"
Shakespeare se așe4â și elă pe ună 

scaună.
— „Rugarea mea, dise dama, are nece

sitate mai întâiu de-o întroduoere mai 
lungă".

— „Mylady, veți găsi în mine ună as- 
cultătoră reouLoscătoră".

— „Eu sunt unica tată a lordului 
Richard Arthur Grafton, orfană și cea din 
urmă din familia nostră. Mama mea a mu
rită născându-mă pe mine, br tatălă meu a 
răposată pe când eram abia de 8 ani. îna
intea morții sale elă îmi alesese de învă- 
țătoră și crescătoră pe Roger Ascham".

— „Acesta a fostă ună bărbată forte 
învățată", observa Shakespeare.

— „Un bărbat, care mai’nainte a fostă 
educatorulă Elisabetei, a reginei de a4l a 
Angliei. Pănă la etatea mea de 18 ani, 
acestă rară bărbată a cultivată și condusă 
spiritulă meu — pănă la mortea sa. Jude
cata, oe mi-am permisă a mi-o da mai 
înainte asupra d tale, este fructulă din să
mânța, ce a depus’o elă în inima mea. Ro
ger Ascham mi-a lăsată moștenire tote căr

să se opună aoestoră volnicii brutale. Mai 
greu se voră hotărî pentru acesta sărmanii 
Slovaci și Ugro-RușI, dbr ei trebue să se 
racjime de Sârbi și Români, și mai alesă 
Românii suntu. aceia, cart le insuflă Maghia- 
riloru mai multă respectă, debre-ce nu-i 
sprijinescă pe aceștia în coalițiunea contra 
Slaviloră, și au ună racjimă morală și na
țională puternică în regatulă Românei.

Asuprirea națiuniloră din Ungaria 
este ună pericolă pentru monarchiă, care 
e în stare să producă încurcături în afară 
și dă multă de gândită contelui Kâlnoky. 
Monarchia are datorința de a face ordine, 
ca națiunile să nu mai fiă persecutate din 
partea fraoțiuniloră maghiare; credemă, că 
s’a săturată de scandalele din Ungaria, și 
că ar trebui în fine să se asigure în lăun- 
tru, precum și în afară.

Din Congregațiunea comitatului 
Albei-inferiâre.

Amă amintită într’unulă din numerii 
trecuțl ai foiei nostre despre adunarea ge
nerală de primăvară a oomitatului Albei- 
inferiore, la care — după „Unirea" din 
Blașiu — s’au presentată dintre Români 
numai d-nii: Gavrilă Popă canonică, Dr. 
Augustină Bunea secretară metropolitană, 
Dr. Vas. Hoszu și Iuniu Brut Hodoșit, di- 
rectorulă „Patriei", toți din Blașiu. In 
aobstă adunare și-au ridicată glasulă, cu 
multă tăriă, și doi Români: oanoniculă 
Gavrilă Popă și secretarulă metropolitană 
Dr. Bunea.

La punctă 3, care propunea să se sa
lute prin o adresă ministeriulă cădută We- 
kerle, a luată cuvântulă d-lă canonică Ga
vrilă Popă, care a cjisO, oă membrii români 
ai congregațiunai nu potă să salute și să 
laude pe ună guvernă, care a adusă cele 
mai periculbse legi pentru naționalitățile 
nemaghiare, și Românii nu se întristbză, ci 
se bucură de căderea unui astfelă de gu
vernă. Ministeriulă Wekerle a timbrată de 
antipatriotică și dacoromanistă întrbgă miș
carea națiuuii române pentru conservarea 
și desvoltarea individualității sale naționale; 
br aceia, cari au luptată pentru realisarea 
aspirațiuniloră poporului română, au pri
mită, ca răsplată, totă feliulă de șicanări, 
persecuțiunl și întemnițări. In zadară dică 
Ungurii, că ei nu perseoută poporală, ci 
numai pe „agitatori", căci inteligența ro- 
mânbscă, oe conduce poporală română în 
tbte mișcările lui naționale, face parte din 
poporă, și loviturile date inteligenței ro
mâne, le simțesce poporală, ai căroră fii 
suntă toți cei oe luptă pentru causa lui.

La puuotulă 11 din programă, care 
propune să se ia la cunoscință raportulă 
vicecomitetului, a luată ouvântulă Dr. A. 
Bunea, care mai întâiu protesta energică 
contra distincțiunei tendențiose, oă poporală 
română ar consta din două părți: din agi- 

țile lui. Doi ani au treoută deja dela mbrtea 
lui, și în totă timpulă acesta nu m’am ocu
pată decâtă cu aceste cărți, în cari spiri
tulă omenesoă, ca și-o albină sîrguincibsă, 
ș’a depusă fructele scrutăriloră sale mile
nare. Resultatulă acestora studii a fostă, 
că mi-a venită gândulă, că și eu trebue să 
iau pbna și să descriu sentimentele mele 
și ale celoră dimprejurulă meu. Der prea 
ourândă m’am oonvinsă, că ’ml este cu ne
putință să îmbracă sentimentele mele în 
cuvinte potrivite, și de aceea am pusă 
erășl pena josă și m’am întorsă la cărțile 
mele. Atunci rudenia mea, Luisa de Gran- 
devill,jdin Londra, îmi trimise scrierile dum
nitale: „Romeo și Iulia", „Imblânjireareni- 
tenței", și „Richard ală III-lea“. Le-am ce
tită, m’am adâncită în ouprinsulă loră, 
m’am simțită înălțată, și înaintea spiritului 
meu se înfățișa sentința lui Roger Acsham: 
„Fiă-care mare națiune vaavb pe Sophocle 
și pe Aristophane ală ei!" Eu însă esola- 
mai: „Națiunea mea a aflată pe So
phocle și Aristophane ală ei, în una și aceeași 
personă".

(Va urma.) 

tatorl fără sufletă și din țărani proști fără 
oultură și buni de esploatată în tbte di
recțiunile.

Cei ce conducă mișcarea politică a 
poporului română — 4iEe d-lă Bunea — 
nu suntă agitatori, ci cetățeni leali, cari 
voesoă să elupte poporului română posi
țiunea, ce i-se cuvine în stată. D-lă vioe- 
comite a făcută alusiune la procesulă Me
morandului, ca să-și justifice distincțiunea 
Dbr acestă procesă a fostă judecată de 
totă lumea cultă dinafară, ba chiar și de 
unii Maghiari. Românii n’au fostă și nu 
suntă nepatriotiol; ei voescă să progreseze 
în cultura loră propriă națională și să o 
facă înfloritbre pe pămentulă patriei co
mune, ca și celelalte popore.

D-lă vice-comite accentubză în rapor
tulă său, - continua d lă Bunea, — că 
din partea Româniloră s’au audită glasuri 
amenințătbre („fenyegeto nyilatkozatok"). 
La acbsta reflecteză, că decă aserțiunea 
d-lui vice-comite este adevărată, atunci pen
tru aoele glasuri amenințătbre vina nu este 
a Româniloră, ci a organeloră administra
tive, cari au maltratată pe Români și i-au 
silită, să erumpă în cuvinte amenințătbre. 
Pentru nisce mauifestațiunl paolnice și ino
fensive, câți Români n’au fostă brutalisațl ? ! 
Casele li-s’au încălcată de gendarml, au 
fostă bătuți, schingiuițl și tîrîțl fără nici o 
vină pănă și în temnițe. Denunțări false 
s’au făcută și persecuțiunl nedrepte s’au 
pornită mai în contra tuturora, cari au 
simțită și lucrată românesce. Dintr’o co
mună din apropiarea Blașiului organele ad
ministrative au tîrîtă sute de omeni, nu nu
mai înaintea protopretorului, ci și înaintea 
procurorului și a judelui de instrucția, deși 
aceia n’au comisă nici o faptă punibilă, și 
au trăită tot-deuna în pace si iubire fră- 
țescă cu conlocuitorii maghiari. Și decă în 
urma acestora persecuțiunl și șicanărl spi
ritele s’au agitată în acea comună, pbte 
s’au au4ită și „glasuri amenințătbre^, ceea 
ce eu nu oredă, apoi responsabilitatea cade 
pe respectivulă organă administrativă, care 
ar trebui să dovedbscă mai multă prudință, 
mai multă tactă, mai multă paciință și bună
voință, decă vre, ca locuitorii de diferite 
naționalități să trăbscă în armonia, iubirea 
și încrederea reciprocă, ce o doresce d-lă 
vice-comite.

Totă așa stă lucrulă și cu cântecele 
naționale. D-iă vice-comite ne spune, că Ro
mânii au fostă înv^țațl, să cânte cântece, 
ce lovescă în legi („torvenybe utkozb bne- 
kekre țtanitattak").

Fiesce-care poporă îșl are cântecele 
sale, în cari suntu depuse gândirile sale 
și simțămintele, cari făcu, se palpiteze ini
ma sa. Decă de pe buzele Maghiariloră ră
sună cântecele „Talpra magyar", „Kossuth 
Lajos azt izente", din cari transpiră simță
mintele și aspirațiunile loră, apoi Românii 
îșl au și trebue să-și aibă cântecele sale, 
cari să le esprime consciiuța națională. A 
năduși acestă consciință prin suprimarea 
cânteceloră naționale, însemnbză a omori 
ună poporă...

SOIRILE ȘILEX
27 Martie.

Eegitnii teroristicu. Sub titlulă acesta 
„Unirea" dela 6 Aprilie publică ună primă 
articolă în care 4i°o următorele: Persecu- 
țiunile pornite în oontra inteliginței române 
dela procesulă Memorandului înooce nu nu
mai s’au înmulțită sub guvernulă Banffy, 
ci au îmbrăcată și o formă neobicinuită. 
Nu este destulă, că se aruncă omenii în 
temnițe pentru preteste de nimica, ci gu
vernulă voesce să folosbscă însă-șl auotori- 
tățile bisericescl ca instrumente pentru ne
fericirea și terorisarea preoțiloră și învăță- 
toriloră români. Primimă într’adevără din 
mai multe părți informațiunea, că cutezarea 
guvernului a mersă pănă acolo, încătă a ce
rută dela auctoritățile bisericescl, sb suspon- 
deze ori se transfereze într’alte ținuturi 
pe preoții și învățătorii români, cari au 
avută curagiulu a se afirma și a lucra ca 
Români. Este acbsta cea mai miserabilă 
procedură din partea unui guvernă, care 
are la disposițiunea sa gendarml, procurori, 
temnițe și sute de alte mijloce pentru te
rorisarea cetățeniloră. Acbsta dovedesce ură 
față cu totă, ce este românescă, și perfidiă 
ne mai pomenită,

■4-0—
„Controla" este numele unui nou 4iară 

română, ce va apără dela 1 (13) Aprile a. 
o. în Timișora, de două ori pe săptămână, 
cu prețuia de 8 fi. la ană, sub redacțiunea 
d-lu. lonă V. Bărcianu. In nr. 1, de probă, 
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se spune, oă „ună grupă de bărbați desin- 
teresațî44 a hotărîtă a înființa aoestă or- 
gană „și a-lu pune în serviciulă causei po
porului nostru și în altt. binelui publică co
muna14. Causei poporului vrea să-i servescă. 
acostă foiă prin aoeea, că și-a alesă ca 
țintă principală „biciuirea14 cjiarului „Drep
tatea44 din Timișora; er binelui publica co
muna vrea să-i servâscă prin aceea, că 
„stându pe basa programului naționala44 va 
tinde și la „înlăturarea tuturoră piedeoilora, 
ce stau în calea prosperării poporului și 
facă cu neputință apropierea și înțelegerea 
sinceră și cinstită între poporele țării și în 
deosebi între poporulu româneștii și între aceia, 
cari adi au o înrîurință decidetâre asupra con
ducerii destineloră patriei nostre comuneu. 
Dâcă nu ne-ar fi surprinsă regretabilulă 
spirită de dușmăniă, cu care se anunță „băr
bații desinteresațl44 ai noului organa în ra
portă cu colegii lora dela „Dreptatea44, ar 
fi trebuită să ne surprindă în gradulă cela 
mai mare spiritulă hiperconciliantă, ce ră
suflă din programulă „Controlei'4 față cu 
oei dela ocârmuirea ungurâsoă. Pe basa 
acestui programă foile maghiare vorbescă 
deja de-o scisiune în tabăra celoră grupați 
împrejurula „Dreptății44 și salută noulă 
(jiaru „Controla44, ca pe organulă elemen- 
teloră „adevti-atu moderate11, oarl și-au pusă 
ca țintă „înțelegerea reciprocă și convie
țuirea paolnică44. T6te aceste ne surprindă 
cu atâtă mai multă, cu câta noi amă cu
noscută pănă acuma pe d. Ion V. Băr- 
oianu numai dintr’o parte favorabilă acti
vității sale, ca diaristă și naționalismă ro
mâna.

—o —
Câte felicitări a primită Bismark? 

„Hamburger Nachriohten44 spune, că din 
incidentulă aniversărei a 80-a a nascerei 
sale, principile Bismarck a primită (dela 
31 Martie pănă la 3 Aprilie) 8390 tele
grame (cu 277,677 cuvinte), 50,000 epistole 
și 110—120,000 carte poștale de feli
citare.

— o —
Infamia. Sub titlulă „a bandita veztiM 

(conducătorulă de bandiți) reptila guver
namentală din Clușiu, „Kolozsvâr44, publică 
în Nr. dela 5 Aprilie o notiță infamă asu
pra nemuritorului erou română Avramii 
lancu. După ce spune, că ordinulă minis
trului Perczel, data contra ridicărei unui 
monumentă lui lancu, a făcută pretutin
deni între Maghiari sânge bună, și după 
ce arată purtarea cinică a guvernatorului 
Schwarzenberg față de lancu, când în 1852 
acesta a protestată, pentru-că intriganții 
n’au voită să-lă lase a merge la Majestatea 
Sa — reptila din Clușiu dice: „Că în ce 
măsură au desprețuită și Austriecii pe 
acestă ucigașii infamii.... o dovedesce și 
faptulă, că pe când elă a fostă desconsi
derată așa de bătătoră la ochi, pe atunci 
în generală nu s’au prea alesă omenii, 
■ceea ce apare și din aceea, că pe Kniz- 
.sanin, conducătorulă armateloră sârbescl, 
cari s'au luptată contra Maghiariloră, l’au 
lăsată înaintea împăratului. Ba ca să mer- 
,gemă și mai departe, oonstatămă, că pe 
când lancu n’a căpătată audiență, pe atunci 
regele a ascultată rugarea osânditului Rozsa 
Sândor. Rozsa Sandoi a fostă gentleman pe 
lângă lancu, căruia vrâu să-i ridice statuă44. 
— Etă, iubiți cetitori, pănă unde pote duoe 
ura sălbatică a gazetariloră maghiari, pănă 
unde sentimentele nostre cele mai sfinte 
față de eroii nemului nostru, potă fi in
sultate și batjocorite de nisce dușmani 
monstruoșl.

— o —
Monarclmlu nostru a primită invita

rea împăratului germană Wilhelm, ca să ia 
parte la manevrele germane din tomna 
anului curentă, și în primele cjile ale lunei 
■Septemvre va și pleca la Stettin.

— o —
Conferența episcopiloru catolici din 

Austria. O soire telegrafioă din Viena 
spune, că în 4 Aprilie n. s’a înohisă confe
rența episcopilor catolici. Cardinalulă Scbon- 
born a și plecată la Braga. Se crede, că 
deooam-dată episcopii nu voră da o deola- 
rațiune comună oontra antisemitismului, însă 
■esistă convingerea, că din Roma s’a dată 
lozinca, ca cestiunea acâsta să se resolve 

în oerculă de dreptă ală bisericei. Se crede 
deci, că preoții, cari suntă angajați în 
„agitațiunile44 antisemite, voră fi îndrumați, 
ca pe viitoră să-și modereze atitudinea.

— o—
Panama episcopatului sârbescu din 

Timișora. „Hazânlti dela 5 Aprilie aduce 
soirea din Timișora, oă cercurile de-acolo 
suntă ținute de câte-va clile într’o agitați
une febrilă. Dela bonăvirea episcopului 
Nicanor Popovid, în sînulu scaunului epis- 
oopescă au întrată conflicte desperate, în 
urma cărora procurorulă consistorială, Dr. 
Svetozar Dimitrievici, a înaintată acțiune 
disciplinară contra mai multoră membri 
consistoriali, din oausa relei administrări a 
averiloră bisericesol. In urma acesta Dimi- 
trievicl a fostă suspendată din postă.

— o—
Vitejii ostași ai lui Wlassics din co- 

mitatulă Turda-Arieșă, voră țină în 
Pasciloră adunarea reuniunei loră învăță- 
torescl cu următorulă programă : Invttemen- 
tulii și școlele se se facă iote de stătu; di
plomele învățătoriile să fiă egale cu testi- 
moniile de maturitate; cestiunea școlei 
unitara ; oestiunea inspecțiunei șcdleloră și, 
în fine, restrîngerea cercului de disposițiune 
a senateloră școlare asupra școleloră.

— o—
Stări desolate în Ungaria. Ministrulă 

de instrucțiune ungară a intentată cerce
tare disoiplinară în contra tuturoră profe- 
soriloră dela școla reală din Oradea mare, 
parte pentru storcere de bani și defrau- 
dațiune, parte pentru abusurile descoperite 
la administrațiunea bibliotecei; asemenea și 
în contra directorului institutului, de ore-oe 
acesta n’a făcută arătare la timpulă său.

—o—
Aliî optulea tergu de Tite cornute 

de prăsilă, periodică, subvenționată de eo- 
mitatulă Sibiiu, se va ține la Sibiiu Dumi
necă în 28 Aprilie 1895 și va fi împreu
nată ou distribuirea de premii și diplome 
de laudă. Târgulă de vite de prăsilă din 
estă ană se estinde numai asupra viteloră 
cornute (cu escluderea bivoliloră) și se voră 
admite numai vite de prăsilă, ce aparțină 
următâreloră rase: a) bovine, de rasa pinz- 
gau originală; b) vite femenine din încru
cișări cu bovine de rasa pinzgau și indi
genă, încâtă aceste au notele caracteristice 
ale încrucișării cu rasa pinzgau; o) bovine 
de rasă indigenă. Tergulă se va țină cu 
ooasiunea târgului de vite de primăvară, și 
anume pe loculă destinată în tergulă de 
vite. Elă se va deschide în 28 Aprilie la 9 
ore diminâța și se va închide la 4 6re după 
amâdl. împărțirea premiiloră va avâ locă 
la 12 ore a. m. înainte de terminarea pre- 
miării, nu este permisă, decâtă ou învoirea 
dată în modă escepțională de oomitetă, a 
scote vitele din târgă. Primirea viteloră se 
face în 27 Aprilie înaintea amecjii dela 8 
6re diminâța încolo și se încheie la 11 ore 
a. m. In cjiua. târgului, adecă la 28 Aprilie, 
urmeză mânarea viteloră între orele 8 și 9 
diminâța, și numai acelea vite au permisiu
nea intrării, cari au fostă admise în (Țoa 
premergătore.

— o —
Ivanu ÂlexieYicl Wyschnegradski, fos- 

tulă ministru rusăscă de finance, anteceso- 
rulă ministrului Witte, a murită alaltăerl 
în Petersburg.

— o —
Din Petersburg se anunță, că guver- 

nulă rusăscă a asignată 3.800.000 de ruble 
pentru reoensemântulă poporațiunei rusescl, 
ce se va face în tomna anului curentă.

Adunarea Asooiațiunei meseriașiloru 
români din Brașovu.

Asociațiunea pentru sprijinirea învă- 
țăceiloră și sodaliloră meseriași români 
din Brașovu și-a ținută adunarea ge
nerală erl după prândă, în sala de de
semnă a gimnasiului română. Deși puțină 
numărosă, adunarea a fostă animată. Vor
birea de deschidere a d-lui președinte N. 
P. Petrescu, pe care sperămă a-o putâ pu
blica mai pe largă în numărulă de Dumi
necă, a conținută idei practice de mare in
teresă, oarl mai târziu au dată îndemnă 

la disouțiunl înflăcărate. Zelosulă presidentă 
a fostă căldurosă aplaudată.

Raportulă comitetului, cetită prin d-lă 
secretară A. Vlaicu, a făcută mai multe con
statări îmbucurătore. Fondurile Asooiațiunei 
pe înoetulă totă sporescă; la finea anului 
ourentă fondulă propriu ală Asooiațiunei 
era 4661 fl. 40 or. (mai multă cu 87 fl. 
20 cr. ca în anulă precedentă); Fondulă 
M. Stroesou 43.700 lei și 195 fl. 18 or. 
(cresoută cu 89 fl. 86 cr.); Fondulă-cjiară 
trece peste 14,000 lei ; Fondulă societății 
tineriloră sodall.;’ este de 845 flor. față 
cu 687 fl. din anulă precedentă. Ucenici 
la felurite meserii au fostă așecjați anulă 
trecută aici în Brașovă 79, față cu 44 din 
anulă precedentă. Numărulă totală ală uce- 
niciloră este în presentă 2i5. Calfe au eșită 
anulă trecută 55.

Multă zelă s’a desvoltată și în anulă 
trecută cu deosebire din partea vrednicului 
presidentă, sub a căruia consoiențiâsă su- 
praveghiare se află ună numără atâtă de 
considerabilă de uoenicl români. Numărulă 
acteloră și corespondențeloră resolvate mai 
alesă prin d-sa atinge cifra de 195.

Indiferentismulă oeloră ce nu țină în 
de-ajunsă contă de datorința națională, de-a 
sprijini pe comeroianții și industriașii noș
tri, preferindă a-se folosi în trebuințele 
loră casnice de firme streine, cu desconsi
derarea firmeloră nâstre românescl: a fostă 
aspru sbiciuită și a dată nasoere ,1a disou
țiunl forte animate. A vorbită în direcția 
acesta mai întâiu d-lă Todcrti, Nicolau, care 
a fostă susținută cu entusiasmă și între 
cele mai vii aprobări ale publicului din 
partea d-loră I. Săbădeanu și Gr. Maiorii. 
In contrastă cu aceștia, cari au accentuată 
datorința publicului față de industriașii și 
oomercianții români, a vorbită d-lă A. Vlaicu 
accentuândă cu același resonă datorințele 
meseriașiloră noștri față de publioulă spri- 
jinitoră.

Interesantă a fostă și discuțiunea pro
vocată de d-lă 7. Colibanti, cu privire la 
cele de făcută pentru serbarea jubileului 
Asooiațiunei. La discuțiunea acâsta au luată 
parte d-nii Vlaicu, Maioră și președintele 
Petrescu, lăsându-i-se în fine comitetului 
însărcinarea, de-a presentă în privința aoâsta 
ună programă la o viitore adunare ' gene
rală extra-ordinară, anume oonvooată în 
aoestă scopă.

Asupra aoestei adunări vomă mai re
veni în numârulă de Duminecă.

Preliminariile alianței Austro- 
germane.

Cu ooasiunea sărbăriloră de onore a 
prinoipelui de Bismarck, „Neue Freie Pressed 
publică estracte din nisce scrisori adresate 
de ex-cancelarulă germană reposatului conte 
Iuliu Andrâssy prin Septemvrie și Decem- 
vre 1879. Srisorile acestea lămurescă unele 
punote necunoscute pănă acum diu preli
minariile și tratativele pentru încheierea ali
anței dintre Germania și Austro-Ungaria.

Primulă pasă pentru încheierea unui 
tratată de alianță între cele două state l’a 
făcută principele de Bismarck. Contele 
Andrassy a primită bucurosă propunerea și 
tratările s’au făcută direotă, în cea mai 
mare parte prin corespondență personală, 
între cei doi bărbați de stată. Și în reali
tate Andrassy nu mai era ministru: elă 
demisionase, pentru-că pe orisontulă Aus
triei răsărise politica de împăciuire a con
telui Taaffe. Totuși elă poseda încrederea 
suveranului său în așa măsură, că nu i-a 
permisă să-și părăsescă în modă formală 
departamentulă pănă ce nu va fi semnată 
tratatulă de alianță.

In Augustă 1879 principele de Bis
marck și oontele Andrassy se întâlniră la 
Gastein. Nimeni nu soia, ce se pregătesoe 
aoolo. Reîntorsă la Viena, contele Andrâ- 
ssy raporta împăratului subieotulă convor- 
biriloră și ’i anunță visita lui Bismarck. 
După câte-va Qile contele Andrassy primi 
sorisârea următore :

Gastein, 3 Septemvre 1879.
Iubite conte,
...înainte de tote vă rogă să depuneți 

la pioidrele Majestății Sale împăratului, 
mulțămirea mea cea mai respectudsă pen

tru modulă bine-voitoră cum a primită 
intenția mea de a veni la Viena. Me 
bucură recunoscândă din sorisdrea d-v., 
oă pi anulă nostru are ună pioioră în 
scara șelei și nu mă îndoiescă, că munca 
nâstră comună va reuși să-lă ridice în- 
tregă pe șea. Din nenorocire e în natura 
lucruriloră, geograficesoe și politicesoe, 
ca partea mea de sarcină să nu se potă 
resolva așa de ușoră, ca a d-v...

de Bismarck.
Atragemă atenția asupra datei aces

tei sorisorl. Ea a fostă scrisă în cjiua în- 
tâlnirei împăratului Wilhem I ou Țarulă 
Alexandru III în Alexandrowo. Rusia în
trebuința ună limbagiu amenințătoră față 
cu BerlinulO, și lumea era neliniștită. Buni- 
culă actualului Țară a fostă și în politică 
prea multă supusă sohimbăriloră disposiției 
și diferiteloră influențe, și cercurile politice 
din Berl'nă fură forte surprinse primindă 
din Petersburg invitația amicală de a tri
mite ofițeri prusianl la Varșovia. Mareșa- 
lulă Manteuffel fu trimisă ou câțl-va ofițeri 
și primită cu mari distincțiunl. Se bănuia 
probabilă la Petersburg^, că împăratulă 
Wilhelm, cum a disă odată Bismarck, se 
află în fața unei „opțiuni44 între două ali
anțe.

Scurtă timpă după aceea urma între
vederea din Alexandrowo, la care împăra- 
rulă Wilhelm a fostă însoțită numai de 
ună adjutantă. Caracterulă pur militară ală 
îutrevederei, nu a împiedecată însă pe îm
păratulă Germaniei de a cere nepotului 
său rusă esplioațiunl asupra purtării sale. 
Etă ce scrie Bismarok, în aoestă privință, 
în aceeași sorisore adresată contelui Andrâ- 
ssy din Gastein:

.... Nu potă să mă așteptă încă la ună 
răspunsă la raportulă meu trimisă împăra
tului în cjiua de 2 ale cor. și asurpa 
oăruia am primită numai o telegramă 
a lui Bulow. Din telegrama acesta reese 
însă deja consâmțămentulă împăratului, ca 
să reîncepă la Viena convorbirile cu d-v. 
„fără a încheia ceva înainte de a ave 
consâmțământulă său44. Punctulă din. 
urmă se înțelege dela sine, și nu veți fi 
nerăbdătoră, dâcă stăpânulă are nevoiă 
pentru hotărîrile Sale de timpulă, care... 
aduce cu sine noutatea perspectivei. Pe 
lângă acâsta se adauge, ca momentă 
priinciosă planului nostru, oă Alteța Sa 
regală, prinoipele moștenitoră, va fi con
sultată de tatălă său.

Așa oum cunosoă pe Suveranulă meu, 
nu am sperată, ca Elă să consimtă, după 
prima cetire a voluminosului meu ra
portă, și în 24 de ore, la continuare» 
convorbiriloră nostre; pentru-că nu ră
mână în neactivitate speră, căvoiu avea 
împuterniciri mai positive înainte de a 
pleca din Gastein. Ca și la d-v. se în- 
tăresce și la mine pe fiă-ce convin
gerea despre folosulă, despre necesitatea 
operei întreprinse de noi, și speră, oă 
D deu ne va ajuta să asigurămă pentru 
ambele nostre state mari, garanția păcii 
interne și esterne...

de Bismarck.

Convocare.
Conformă §. 29 din statute, convocămă 

prin acâsta la adunarea generală ordinară 
a reuniunei districtuali pe toți frații învă
țători din protopopiatele Consistoriului ara- 
dană, ce se află în drepta Murășului, cum 
și pe toți binevoitorii causeloră nostre șco
lare.

Adunarea generală se va țină Joi și 
Vineri după S. S. Pasol în ÎS și 19 Aprilie 
st. n. a. c., în sala cea mare a seminariului 
diecesană dela 8 — 12 a. m. și dela 3—6 
ore d. a. Programa adunărei generali se 
va publica.

Aradă, din ședința ordinară a comi
tetului, ținută în 14 Martie st, n. 1895. 
Teod. Ceontea, m. p. Plic. Stefu, m, p.

președinte. secretară.

; DIVERSE.
Planeți noi. Din grupa astaroicjiloru, 

aflători între „Marș44 și „Jupiter44 s’au des
coperită luna trecută doi planeți noi, unulă 
de cătră Welff în Heidelberg, și altulă de 
cătră Charlois în Nizza. Ambele descope
riri se făcură cu ajutorulă instrumenteleră 
fotografice.

Proprietarii: Di*. &&aa*ei
Redactorii responsabilii: Maiorfi.
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Cursulâ Ea bursa din Viena?
Din 6 Aprilie 1895.

Renta ung. de aurii 4% . . . 123.63 
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.36 
Impr. căii. fer. ung. în aură 41/2°/o • 126.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 104.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 123.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 98.70
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. ou premii .... 162.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 152 50 
Renta de hârtie austr............................101.70
Renta de argint austr................. 101 75
Renta de aur austr.................................126.40
LosurI din 1860 .......................... 159.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1095.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 463.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 404.90 
NapoleondorI.................................. 9.68

Mărci imperiale germane . . . 59.70
London vista........................... 122.20
Paris vista ................................... 48.37‘/2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.50
Note italiene................................ 46.10

Covore
de lână curată, recomandă

CAROL PAUL.
DEPOU: la Hala de mărfuri, 
III podul bătușiloi’, Brașov, 
Strada Hirscher. 675.1—3.

CONVOCARE.

Domnii membri ai asociațiunei de credit și de economii „Unirea", 
in Vadu, se invită prin acesta în virtutea §. 53 al statutelor la

l-a adunare generală ordinară,
care se va ținea în Vadîî, Luni în 15 Aprilie a. crt. st. nou înainte de 
arnec}! la II ore în localulu asociațiunei.

Obiectele:
I. Raportulu anuală alu direcțiunei, bilanțulfl anului 1893/4 și 

raportulii comitetului de supraveghiare;
II. Deciderea asupra împărțirei profitului curat în sens. §. 49.
III. Statorirea salariilor funcționarilor;
IV. Alegerea comitetului de supraveghiare;
V. Eventuale propuneri;
VI. Alegerea unui membru în direcțiune.

Din ședința direcțiunei asociațiunei de credit și economii „Unirea" 
în Vadu, ținută la 24 Martie 1895.

DIRECȚIUNEA. 

„UNIREA‘% asociațiune de credit» și de economii în VAD.

Sz. 329-1895 tJkvi.

hhdetmdayi fcmaat.
A brassdi kir. torvenyszbk, mint telekkonyvi hatâsâg, kfizhirre te- 

ezi, hogy az „Albina" takarek es hitelintezet vegrehajtatânak Me ti an 
Stefăn zernesti lakos vegrehajtâst szenvedd elleni 1050 frt. tOke- 
koveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi Iigyeben a brassOi kir. tdr- 
venyszek (a zernesti kir. jârâsbirbsâg) teruleten levO Zernest kozsâg 
hatârân fekvo a zernesti 582 sz. tjkvben A fi- alatt foglatt 8283 es 84 
hrsz. fekvOkbOl vegrehajtâst szenvedOtt megilletO felereszre 466 frt, az 
1858 hrsz. egesz fekvore 9 frt, az 1862/1 hrsz. 9 frt, a 3394 hrsz. 6 
frt. a 3485/1 hrsz. 8 frt. a 3723 hrsz. 6 frt. a 3739/1 hrBz. 12 frt, a 
3740/1 hrsz. 3 frt, az 5301/2 hrsz. 3 frt, az 5331 hrsz. 3 frt, az 5889 
hrsz. 9 frt, a 7683 hrsz. 10 frt, a 8290 hrsz. 23 frt, a 8478 hrsz. 6 frt, 
a 9067 hrsz. 27 frt, a 9178 hrsz. 49 frt, a 10064/1 hrsz. 47 frt, a 11333 
hrsz. 16 frt, a 12159 hrsz. 4 frt, a 12937/1 hrsz. 4 frt.-ban ezennel meg- 
âllapitott kikiăltâsi ârban fennti ingatlanokbol Metian Stefân Stefân es 
kisk. Iuont megilletO V4-ed reszre Metiâu St9făn javâra bekeblezett 
61et hossziglani haszonelvezetijog erintetlen hagyâsâval elrendelte, es 
hogy a fennebb megjelolt ingatlanok az 1895 Mâjus 8 ik napjân delelott 
9 6rakor Zernest kozseg hăzâban megtartando nyilvănos ârverâsen a 
megâllapitott kikiăltâsi âron aloi is el adatni fognak.

Arverezni szândekozok tartozuak az ingatlanok becsârâuak 10"/0-ât 
keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. § âban jelzett, ârfolyammal 
szămitott es az 1881. evi November h6 1-en 3333. sz. alatt kelt igaz- 
sâgugyministeri rendelet 8. §-ăban kijelolt dvadekkepes ertekpapirban 
a kiktildott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170 § sa ertel- 
meben a bănatpenznek a birbsâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott 
szabâlyazeru elismervenyt âtszolgăltatni.

Brassâ, 1895. evi marcius b6 1-en.

A kir. tdrvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg.

ftf de cassă detla 8—L

f |7----------------*bi
Giro-Conto 
la, Toazica, 
Austro-Unoră.

ContuBfi ProfâtuSasi să Ferderâlorfi.*

D E B I T U. fi cr. G R E D I T U. fi. cr.

Interese: Interese:
pentru depuneri spre dela cambii escomp-
fructificare .... 922.58 tate........................  1057.41
pentru ratele lunari dela împrumuturi pe
plătite....................
pentru fondul de re-

15.04 obligațiuni cu cavențl 284.87 1,342 28

1.60 939
Profită transpusă din

servă ........................ 22 anulă 1893 ...... 182 85
Spese: ProvisiunI............................. 73 08
spese de birou. . .
salarie........................

84.43
100.— 184 43

Tacse de manipulare. . . . 189 52

0onțribu.țiiine , , .
ÂmortisațlUne!

« « • 71 06

din mobiliară . . 19.40
din spesele de fondare 38.77 58 17 \

Profită curată:
din anulă 1893 , . 182.85 X.
din anulă 1894 . . 352.- 534 85

1,787 73 1,787 73

ConfuBdâ ^ilaoțuBui.
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INSITTUTU BE CREDIT ȘI DE ECONOMII

FBLBALA BRAȘOV^

Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

o>jd

V a d ti, în 31 Decemvre 1894.

ACTIVE. fi. cr. PASIVE. fi. cr.

Cassa în numfiraru 27 16 Capitală.................................. 892 51
Cambii escomptate . • • • 12,947 50 Fondulă de reservă .... 34 07
Obligațiuni cu cavențl • • • 5,303 50 Depuneri spre fructificare . . 16,910 40
Mobiliară.................... 194.— Interes, trans, anticipate . . 236 -

după amortisare . . 19.40 174 60 P r ofită curată:
Spese de fondare . . 193.84 din anulă 1893 . . 182.85

după amortisare de . 38.77 155 07 din anulă 1894 . . 352.—- 534 85
18,607 83 18,607 83

Tamașiu Popii, Irodionîi Boerlu, lonnu Șiandrli, Tamașiu Boeriu, lacobu BojeiTi, 
V--Pr«?ed- losifu St. Strîmbu.

Confrontându-se cu cărțile auxiliare și esaminându-se s’a aflată intru tote esactă. 
Tamașiu Coeișiu George Boeriu, Ioanfl Cosgaria»

Cu tdtă stima:
Josef SchuiBianiB

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
JOSEF SCHUMANN, 

maestru de lemnărie (Dulger diplomat} 
gSrasov. Strada Wouă «Ic sus NJr. 17.

«I

Se recomandă P. T. public, pentru ori și ce 
lucrare de lemnărie. Executare solidă și pre
țuri moderate
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1MK8 depuneri spre fructificare JG 1® 4V|o
netto, solvindb însăși darea de interese;

SMtffl polițe comerciale Cil SVIoj

ECCOrilj împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari |J|] jjț' 

ifedliliO credite în cont corrent condițiunl;

îCCOrîî împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CU 

iwffl și x^XeLbn: iiiiilo șj Iiarlii i
indigene și străine, în specială de cele românescl; 

rănii® 
mpffi : 
OfBCtUBZâh 
Bsotă în 1 \ 1 • • f
IMiriffl magazine și locuri libere de depou

)

î pe piețele din țeră și 
.1 streinătate;

hnnpn sub cele mai ief- 
UullUu tine condițiunl; 

pe teri- 
_ , I, toriulă

său strada J$Tr. 45, care, situata nemijlocita lângă
gara drumului de fierb de stata, e legații prin șine proprii cu 
acâsta și investita cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieru de stată;

npiniftripn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnilfn 
|llilliuljluu cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului Lu 

nontpil QQiirilPQrî no irintn sub condițiunile favorabile, parti- 
JJullLl 11 dol^Uldll jJlJ fluid culare a acestei societăți.

Onorabilelor^ administrațiiim de fonduri și p. t D-ioru 
capitaliști ie recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°0 ale „Albinei" 
ale eiwei-ik eupone se r&scuniperft sesnestruSâ ffără nâci o 

rteti-ajșes-e, și eas-i se aiSa «Be veiMțaa'e în cursul «iiiei a bursei 
«Sân B8udaji»esta, îs» piese «Se 5410, 1®©O și de corone.
Coinparăndiî cursurile și protlusulu celorlaite efecte in«li- 

se pote susținea cu totu dreptul», că 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°|o 
suntu »’<țli relativii cele mtii ieftine și totodată ni a i 
protluetive «8îm efectele cotate Its. bursă, din Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Albina" e garantată 
prin valorea celă puțină întreită a ipoteceloru pe baca cărora 
se esmitu, prin fbndulu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 

' și cărei alte aven a institutului.
LL-........ - 15 -

I

I
n«i
o

fi 
H

H■

e

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei 
ă 5 cr. se potil. cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovh.


