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ANULU XLVII.

N*  46. Vineri, 13 (25) Aprile 1884.

Brașovu în 8 (20) Aprile,
Biroulâ de pressă din Pesta veghieză ne-! 

curmată di și ndpte asupra naționalităților^ ne-l 
maghiare din Transilvania și Ungaria, ca se nu 
li se întâmple cumva vr’unu rău. Chiar în 
timpulu serbătorilorfl, cândă toți creștinii să re
tragă în senulă familiei lorii spre a petrece o di 
doue în liniște, omenii biroului de pressă n’au 
închisă nici măcară unu ochiu. Loră le este 
paza ușdră, căci, cândă membrii creștini se re
tragă la odihnă, și la oue roșii, remană la postă 
jidanii, cari și așa alcătuescă maioritatea, atâtă 
în biroul ă de pressă câtă și la diferitele redac- 
țiunl, cari îșl tragă informațiunile și subvenți- 
unile dela acestă ■ birou.

In timpulă din urmă oficioșii jidano-ma- 
ghiari și-au alesă pe „Neue freie Presse“ din 
Viena de organu, prin care credă că-și voră 
putâ desface mai cu succesă vechiturile, ce le-au 
scosă din cămara unde se păstrâză ideile fanatice 
maghiare. Ei au dată acestoră vechituri ună 
lustru 6re-care ca se înșele ochii hunei și să le 
p6tâ vinde ca marfă nou de noiță.

Organulă de frunte ală centraliștiloră nemți 
li s’a părută celoră dela biroulu de pressă din 
Pesta pote și de aceea de celă mai bună depo- 
sitară ală principieloră loră fericitore de popore, 
pentru că „Neue freie Presse“ — de cândă sus
ține relațiunl cu cercurile oficiale din Bucurescl 
— îșl dă aerulă de protectore a gintei române din 
Orientă, și de aceea se crede în dreptă a da 
sfaturi mereu atâtă Româniloră din regată câtă 
și none celoră urgisiți și năpăstuiți din monar- 
chia dualistă.

Sâmbăta trecută numitulă cjiară-protectoră 
a debutată din nou c’ună articulă inspirată dela 
Peșta, datată: Neoplanta 17 Aprile și intitulată 
„Sârbii și Românii în Ungaria.“ Articululu e 
scrisă așa ca să ne facă să credemă, că nu vine 
dela Peșta și nu apără politica D-lui Tisza, ci 
are în vedere numai și numai binele nației sâr
besc! și românesc! din rigatulă s-lui Ștefană. 
Se vede din totă cuprinsulu articulului, că elă 
nu e scrisă atâtă pentru Sârbi, cari fiindă pu
țini la numără nu potă jucâ ună rolă mai în
semnată în viața acestui stată, câtă mai multă 
pentru Români, cari suntă fărte număroșl și a 

cărora atitudine va cădâ greu în cumpăna cu 
care se va măsura politica cabinetului Tisza.

Sârbii, ne spune „N. fr. Presse“ — s’au 
împăcată cu starea creată de dreptulă publică 
din 1867 și cu tdte astea n’au renunțată la pre- 
tensiunile loră naționale precumă sunt: revisu- 
irea legei de naționalitate în sensulă ca năsuin- 
țele de cultură ale Sârbiloră se fiă sprijinite și 
promovate de cătră stată; autonomiă deplină în 
biserică și școlă și îndreptarea releloră pricinuite 
în urma violărei acestei autonomii din partea gu
vernului.

Acelaș (jiaru ne mai spune, că la conferența 
generală "sărbăscă din Kikinda-mare n’a prevalată 
partida clericală a patriarchului AngyelicI, care 
este sluga guvernului, și că încercarea de a îm
păca pe Sârbi cu patriarchulă loră n’a reușită.

După împărtășirile aceste Românii suntă puși 
în paralelă cu Sârbii și să pretinde dela noi să 
primimă terâmulă actualului absolutismă constitu
țională, căci așa ar cere politica reală.

Cândă (jicemă „politică reală“ noi nu în- 
țelegemă că trebue se lucrămă așa cum îi vine bine 
d-lui Tisza, ci așa cum ne vine bine noue. D-lui 
Tisza și partidei lui le-ar plăcâ se mergemă cu 
toții la Pesta în mare procesiune și să ne ru- 
gămu de iertare, că șepte-spre-dece ani amu fostă 
copil atâtă de neascultători și să-i asigurămă că. 
pe viitoră vomă fi de trebă și vpmu lucră băr- 
bătesce pentru lățirea limbei și a culturei ungu
resc!, care <jice că Ungurulă, pentru că e Un
gurii și născută stăpână, să iea totă miedulă și 
tdtă smântână, iar nouă se ne remână numai co
jile uscate și zărulă celă- mai prostă.

A face politică reală după noi însemneză 
a țină contă de trebuințele adevărate ale unui 
poporă între marginile realității. Ar fi bine cândă 
cei dela „Neue freue Presse“ s’ar interesă mai 
multă de starea reală a lucruriloru prin județele 
locuite de Români din Ardâlă și țâra ungurâscă.

Atunci ar descoperi multe lucruri fârte in
structive. De pildă dâcă va cercetă prin jude- 
țulă Unidărei și ală Solnocu-Dobâcei ar găsi po- 
porațiune numai românâscă cu dregători numai 
Unguri, cari nu sciu vorbi de câtă numai un- 
guresce și de aceea totă ce vorbescă și scriu, 
vorbescă și scriu numai așa pentru a-și împlini, 
cum să dice, kutya-kOteleșeg-ulu, datoria față de 

cei ce i-au pusă în postă, nu însă spre a fi în
țeleși de poporă și a servi interesele lui.

Eată dâr că nu noi suntemu aceia cari facă 
politică scrântită ideală, ci cei ce să susțină din 
crunta sudâre a poporului. Este o nebunia a 
cere dela bietulă țărână română în ținuturi cu
rată românescl ca să se îndrepte elă după cape
tele sucite ale funcționariloră aduși de prin Se- 
ghedină și Debreținu; dâr ori cum ar fi acâsta 
nebuniă a devenită adl o acsiomă de stată. Ma
ghiarii ințelegă pactulu dela 1867 așa, că loră 
li s’a dată dreptulă de a sugrumă pe nemaghiari 
și dâcă D-nulă Tisza sufere volniciele și călcă
rile de lege ale unui baron Banffy, acâsta nu mai 
este o aparițiune trecătdre, ci o nenorocire care 
împinge cu putere elementară țâra in prăpastie.

Dela sistemulă actuală de guvernare este 
prin urmare imposibilă să ne așteptămă la vr’ună 
resultată reală pentru binele poporului Română 
și de aceea, credemă, că facemă politică fârte 
reală cândă năsuimă și stăruimă ca se cadă 
acestă sistemă asupritoră și despotică.

Apoi „Neue freie Presse“ nici aceea se nu-o 
uite, că pe câte o sută de mii de Sârbi din Ungaria 
vine ună milionă de Români și că prin urmare 
este forte reală cerința esprimată în programa 
nâstră noțională dela 1881, ca să ni să dâ ga
ranții mai temeinice pentru apărarea naționali
tății nostre.

Ne îndoimă că poporulă sârbescă este mul
țumită cu ceea ce a cerută conferența din Ki
kinda-mare; dâr chiar să fie, prin acâsta nu se 
pâte schimbă nimică din faptulă, că Românii 
sunt elementulă celă mai numerosă și mai pu
ternică după Maghiari și că au dreptulă și da- 
torința de a cere se fiă respectați și tractați după 
cum se cuvine.

Sciri telegrafice.
(Serviciul!! particulară ală >Gazetei Transilvaniei.»)

Viena, 11 (23) Aprile. — Invitarea Angliei la con
ferința pentru regularea cestiunii financiare egiptene încă 
n’a sosită, totuși se dice,’ că consimțământulă puteriloră 
deja s’a asigurată.

Agraină, 11 (23) Aprile. — Mâne înainte de amedi 
se deschide ală patrulea târgă croată de vină.

Pojunft, 11 (23) Aprile. — Mâne e târgu interna
țională de oi. Au sosită cinci mii jle oi.

FOILE T ONU.
0 păcălitură diplomatică.

Mănâncă sfinți și scuipă draci, dice poporulă despre 
celă fățară și șiretă. Și de multe oii în viață nu numai 
e fără păcată, dâr din contră ar fi mare greșâlă, cândă 
ai mâncâ sfinți și n’ai scuipă draci.

fir cândă te-au bătută stelele să fii diplomată, ori 
câți sfinți ai mâncâ, nu trebue se scuipi decâtă numai 
totă draci și încă draci de cei mai— împelițați!

Ce-i dreptă, nici n’are să se plângă draculu de 
noi! Nu numai cândă suntemă diplomat.!, dâr și ca 
omeni simpli, și, cum ai dice, de omeniă și cu crucea’n 
sînă, orl-câțl sfinți să mâncămă, scuipămă mai numai 
drăcșor I.

Dâr să lăsămă viața de a<|I. Se mergemă aprâpe 
c’ună secolă îndărăptă, să vedemă nu cunosciau âre și 
’naintașii noștri, ragou de sfântuleți și drăcșori.

La anulă 1788, erumpe răsboiu între Rusia și Tur
cia. Austria se aliâză cu Rusia.

în 10 Noembre 1789 prințulă Coburg întră în Bu- 
eurescl.

Austriaciloră de multă le lăsă gura apă după fru- 
mosa Româniă. De multă umblau să-i sucâscă gâtulă și 
s’o pună sub-suâră, ca pe o găină amețită. Ei pusese 
mâna pe ea la 1718, der la 1727 au trebuită să lase 
din gură dulcea bucătură.

în fine la 1789, cugetă Austria, că nu va mai 
scăpa-o din mână. împărțirea Poloniei îi ațîțase apeti- 
tulă. Și dâcă a putută înghiți Polonia, de ce să nu potă 
înghiți și pe România (Muntenia).

Prințulă Coburg îșl face divană cârmuitoră. Elă 
președinte, generalulă Eisenberg vice-președinte, secretari 
Markelius, consiliari: Mitropolitulă Cosma, episcopulă de 
Rîmnică Filaretă, episcopulă de Buzău Dositeiu, marele 
bană Dimitrie Ghica, marele vistieriă Scarlată Cornescu, 
marele vornică Radu Slătinianu, marele logofătă Radu 
Golescu, Ionă Damali, Constantină Drăgănescu, vistierulă 
Mateiu Falcoianu, Aga Scarlată Câmpinianu și Spătarulă 
Ionă Cantacuzino.

Celă mai iscusită dintre toți eră Ionă Cantacuzino. 
Elă sciâ dintre toți mai bine, ca diplomată, să mânce 
sfinți și să scuipe ună legionă de drăcșori.

Nemții începuse acum a tinde mrejile, ca după-ce 

au prinsă așa dicendă țâra, să prindă și învoirea di
vanului, ca așa dicendă să-și întemeieze și dreptă asupra 
țării.

Nâmțului nu-i destulă să-i dai lucrulă în mână, cere 
să-i dai și carte pe lângă elă.

Ast-felă Nemții după constituirea divanului le spu
seră Româniloră, că a doua di au să facă în scrisă jură- 
mântulă de supunere Austriei.

Românii cerură să se dâe formula jurământului ca 
să vecjă ce au să jure. Jurământulă îlă tradusese din 
nemțesce în românesce secretarulă Markelius, după nume 
Sasă din Transilvania.

Românii se înspăimântară cândă văzură jurămân- 
tulă, căci în elă stâ, că Nemții au luată țâra cu armele, 
Românii să jure pentru dânșii și următorii loră credință 
și supunere Austriei, ca unii ce au fostă odată tribu
tari regiloră Ungariei.

Ce erâ de făcută?
Să-se opună erâ peste putință. Să jure așa ei 

vândă țâră. Fără jurământă le dă drumulă din divană 
și-și pună pe alții. Prin urmare numai șireția putea să 
le mai ajute. Dâr cum?



Constantinopole, ii (23) Aprile. — Miraraar a 
sosita adi diminâță în Mudaniab. Princesa Stefania, 
din causa unei ușore indisposițiunl, n’a voitti să continue 
călătoria la Brussa. Prințulă de coronă, nevoindă să 
lase singură pe augusta sa soțiă, s’a dusă la Brussa 
numai suita.

Felicitări la adresa ndstră.
Fizeșă, 20 Aprilie.

Cu mare bucuriă vădii aparițiunea celui mai prețiosă 
tjiară cuotidiană. Gratuleză! și vă dorescă d'le îndelun
gate, ca să puteți luptă cu energiă ca și până acum pentru 
interesele poporului română.

înainte cu Dumne^ău și noi vă vomă urmă!
Ioană Hățegann, protopopii. 

Bucurescî, 10 (22) Aprile.
Salutămă aparițiunea dilnică a celui mai vechiă 

și mai românescă națională de peste munți. Tot-
dăuna vomă fi cu voi și pentru voi.

Membrii Societății „Carpații.“

Sân cel ă, 7 (19) Aprile.
O dorință generală ni s’a împlinită; inimile ndstre 

palpită de bucuriă la vestea, ce ni-o dațl. Vă gratulămă 
în greua întreprindere și vă dorimă succesă strălucită, 
precum și aceea ca cjiarulă cuotidiană .Gazeta Transil
vaniei/ ai cărei redactori cu frunțile senine au sciută 
apără dreptele ndstre pretențiunî, să nu lipsescă din nici 
o comună unde este suflare românescă, căci numai așa 
ne vomă pute cunosce și în unire a ne apără interesele 
ndstre, cari nu vatămă dreptulă nimărui.

Ionii Frățilă, proprietarii Nicolau Rusalia.

Alba-Iulia, 6 (18) Aprile.
Vă adreseză acăstă cordială și căldurdsă felicitare, 

eșită din adenculă inimei mele, pentru neobosita-vă în
treprindere plină de speranță, spre deșteptarea bietului 
nostru poporă, prin transformarea .Gazetei Transilva
niei*  în diară cuotidiană. Dorescă, ca să străbată prin 
tdte căscidrele pre asupritului nostru poporă. Ajuie-vă 
bunulă D-cjeu de a vă vedă scopulă realisată și - națiunea 
fericită ca ună membru ce-o iubiți și obosiți multă pen
tru ea. I. Popu.

*) Stimabilii noștrii confrați au anticipată diua iubileului. 
Acâsta încă n’a sosilu der suntemfl în ajunulu ei. De cerulO că 
atunci cândă va sosi, atâtu noi câtă și confrații noștri să ne pu- 
temfi gratula de binele națiunei, care astădl nu-ltt avemQ.

Confrații noștri dela .Luminătorulii*  din Timi- 
șoră ne salută prin următdrele căldurăse și adevărată 
frățesc! cuvinte:

»Gazeta Transilvaniei*  din Brașovă în 1.5 
ale cur. și-a împlinită ală 50-lea ană ală esistenței și 
vieței sale și în acăsta di a începută a fi diară ce apare 
îri fie-care di de lucru. Se vede că provedința i-a făcută 
parte de o frumdsă și rară bucuriă la iubileulă său de 
50 de ani,*)  o bucuriă ce să revărsă și asupra tuturoră 
Româniloră curațî la inimă și bine simțitori.

Ne bucurămă și noi din inimă de acestă progresă 
ală .Gazetei Transilvaniei*  și o felicitămă cu bucuriă, 
urându-i progresă totă mai mare și totă mai multă, atâtă 
în cele materiale ale sale, câtă și în cele naționale ale 
tuturoră româniloră.

O recomandămă totăd’odată onor, publică română, ca 
s’o părtinăscă și aboneze chiar și__din recunoscință pen
tru îndelungatele ei lupte și fatigie din trecută și pre- 
sentă pentru deșteptarea și apărarea simțului și intere- 
seloră naționale române.

Multele felicitări ce i s’au descoperită și cu graiă 
viu și prin depeșe telegrafice din tdte părțile însuflețescă 
și încurăgieze pre actualii ei conducători, ca să mergă 

totă înainte și totă pe calea bătută, căci toți fii buni ai 
mamei române o însoțescă și o scntescă.

Să trăiască și să înllorescă!
Miilțămindu din totu sufletulu pentru aceste 

încuragiatore dovedi de simpatia, dorinii! ca 
urările ce ni se facti să fie făcute într’unu ciasu 
bunii-!

Nru. 66 1884.

Dela comitetului electorală periuaisentă 
ală partidei naționale roiaâue.

Apropiându-se timpulă convocărei conferinței gene
rale, a partidei nostre, rugămă pe acei d.d președinți 
ai conferințeloră din cercurile electorale, cari încă nu 
ni-au raportată, să binevoiescă a ne comunică câtă mai 
curendă resultatulă alegeriloră de delegați la acea con
ferință, arătândă numele, posițiunea socială, locuința șl 
posta ultimă a fiecărui delegată și a eventualiloră suplenți 
aleși.

Sibiiu, 8 (22) Aprile 1884.
Comitetulu electorală permanentă alu partidei naționale române,

I. Cosma Anania Trombifaștl
președinte. secretarii!.

Cronica evenemintelorâ politice.
Se vorbesce din nou despre întrevederea ce- 

lorîi trei împărați. Până acum însă nu se 
scie nimica sigurii despre particularitățile întâl- 
nirei plănuite, despre locuiri și timpulă acestei 
întrevederi. Se dice cu tdte acestea că terminuhl 
nu e departe și că întâlnirea va fi în Germania 
sudvestică.

w •K-
*

Corespondentul!! din Petersburg ală diacului 
„Pol. Corr.“ comunică despre misiunea genera
lului Grurco în Polonia că, dedrece guvernulu 
rusescti trăesce în liniște acum cu Germania, 
generalulfi. a primiți! instrucțiuni, ca să curețe 
județele ruso-polone de acele elemente care sunt 
bănuite că conspiră în contra Rusiei și că au 
planuri ascunse în contra ordinei sociale a im
periului. E vorba aci de rusificarea cu totu dina- 
dinsulu a Poloniei rusesc!.

„National-Zeitung“ dice că G e r m a n i a și Ru- 
s i a nu consâmtfi la o conferință egiptenă în 
Londra, sub cuvântă. că s’ar putea atinge acolo 
și punctele egiptene ale cestiunei orientale. Mai 
departe pretinde a sci că Rusia cu Germania 
voeseu sâ susțină pretențiunile Porții în privința 
dominațiunii sale în Egiptu.

„Standard“ dice că nu tote puterile au cori- 
semțitu se se țină acâstă conferință, și p6te că 
tocmai Germania și Rusia suntu care se opună.

In prima ședință de după Pasci a camerii 
comunelortt din Londra s’a vorbitu despre c e fi
ți un ea egiptână. Gladstone a foștii silită 
să adeverescă că situațiunnea în Sudarift e fdrte 
critică și că e necesară o înțelegere cu puterile 
pentru resolvarea greutății financiare. „Repu- 
blique Franșaise44 combate cu energie orl-ce pro
tectoratul seu anexare din partea. Angliei. Foia 
parisiană oportunistă crede că va sună ora când 
tote puterile, care au interese mari în Egiptu, 
vorîî trebui să-și ridice glasulu. Europa are nu 
numai dreptulă, dar și datoria d’a interveni în 
Egiptă în casă când s’ară pune pe tapetă ces- 
tiunea protectoratului.

„Blașiulti."
Sub acestă titlu scrie „Ellenzâk44 dela 

16 Aprile a. c. nr. 88 următdrele:
Am spusă în umilă clin minierii noștri din Ianu

arie, că »Blașiulă tace.*  Foile naționaliștiloră estreml au 
adoptată frasa acâsta și până în dina de astădi își spargă 
capulă, că ore ce va să dică acea tăcere, — de dre-ce 
și ei înși-șl an observată, că Blașiulă în adevără tace.

Acuma deja suntemă în stare a spune grozavele 
cause ale acestei grozave tăceri, Etă-le I

Blașiulă a .jucată ună rolă fdrte însemnată în 1848. 
Adunarea din 15 Maiu va remâne vecinică memorabilă 
înaintea naționaliștiloră români. Punctele programului 
statorită pe »Câmpulă Libertății*  au devenită »Tatălă- 
nostru-lă*  domniloră extremiști. — Blașiulă sub absolu- 
tismă a fostă focar-ulă (centrulă) tuturoră inișcăriloră. 
Tote demonstrațiunile de aici plecau. Demonstrațiunile 
antipatriotice ale tinerimei încă și pe timpulă regimului 
Ldnvay erau svfircolirl forte însemnate.

Metropolitulă, betrânulă Șuluțiă, a făcută din acestă 
orășelă o Meccă a Românimei. E dreptă, că din acăstă 
Meccă lipsia mormentulă profetului; dâr mormentulă 
profetului eră înlocuită pe deplină prin Câmpulă liber
tății. Știință și dimpreună cu Știință Blașiulă representâ 
o ideă. însă nu acea ideă, pe care o propagă adi’ domnii 
estreml.

Poporulă română, ținută în sclăviă cum eră, do- 
ria libertate. La adunarea din Blașiă poporulă a cerută 
drepturi, pe cari a vr’ută să le eserceze, și se elupte 
posiția de omă și pentru sine. Drepturile aceste s’au 
proclamată în Blașiu. Der Românii naveau lipsă se le 
proclame, pentru că corpurile legiuitdre ungurescl pe de 
altă parte au decretată chiar ele însă-și eliberarea.

Idea acesta, idea eliberării a representat’o Blașiulă.
Apoi, după ce egalitatea s’a decretată, Blașiulă, 

sferșindu-șl misiunea, s’a făcută din ce în ce mai tăcută. 
Valurile politicei începură a nu-lă mai atinge, și elă se 
ferea totă mai multă de ele. Naționaliștii începură a nu 
se mai simți bine în Blașiu, sângele a începută să Ie 
circuleze mai încetă. Metropolitulă Vancea și-a înțelesă 
forte bine chiămarea, și a simțită forte multă greutatea 
responsabilității, ce-i apesă pe umeri. Elă a sciută forte 
bine, că tinerimea, încredințată conducerei sale, e forte în- 
dărăptă, și pote remâne încă și mai îndărăptă, dâcă elă 
și-ar îndreptă atențiunea la fluctuațiunile politice. Me
tropolitulă Vancea și-a petrecută și-și petrece timpulă cu 
creșcerea, cu educațiunea tinerimei, de ce în prima liniă 
are lipsă poporulă română, are lipsă patria.

Ecă pentru ce (ace Blașiulă. Lasă ca alții se facă 
politică, er nu tinerimea. Profesorii, canonicii și preoții 
nu se ocupă seriosă cu politica pentru aceea, pentru că 
ddcă s’ar ocupă, atunci neapărată ară tîrî după sine și 
tinerimea și ară face-o să se amestece în politică. Și 
apoi chiar pentru gimnasiu nu este cu cale, ca tinerimea 
să facă politică.

Laudă i se cuvine Blașiului pentru aedstă tăcere. 
Elă păzșsce o comoră, și aceea comoră este asigurarea 
viitorului. Ilecă acesta e molivulă pentru care tace, atunci 
bine face; și este sigură de recunoscință poporului ro
mână.

Der ce dică, ce facă estrernii? Ei nu voteză nici 
o recunoscință Blașului ce tace, ci din contră lovescă în 
elă cu cea mai mare necruțare. Pentru ce? Ecă pen
tru ce?

Amintirămu, că Blașiulă a representată o ideiă, a 
fostă centrulă tutuloră demonstfațiuniloră naționale. As
tădl a încetată de a mai fi acelă representanlă și în 
întregă statulă ungurescă nu mai esistă orașă, care ar 
representâ ideea acest oră aspirațiunl. în Sibiiă vedemă 
pe Metropolil.uiă gr. or. cu păreri diametrală opuse. în 
Brașovă sunt puțini Români, cari facă politică; Gherla

Episcopulă Filaretă, Cornescu și cu Cantacuzino se 
consultă în secretă ce-î de făcută. La orele 7 dimineța 
Românii se adună toți să-se înțelegă, căci la drele 12 
av6u se depună jurămentulă. Atunci se sculă Can
tacuzino și le grăi în chipulă următoriu:

»Vedeți, frațiloră că, nu-i chipă se ne împotrivimă. 
Der’ de ce nu putemă scăpă cu puterea să scăpămă cu 
șireția. Adevărată, Nemții sunt preveclătorl, der noi să 
le arătămă că suntemă isteți. Ei sciu împăturâ cartea, 
der noi să le dovedimă, că scimu să-i împăturămă pe ei 
cu carte cu totă. Să ne arătămă cu voie bună și se 
nu avemă nimica împotriva jurământului. Noi însă să 
aruncămă jurăinântulă ce ni l’au dată ei și să ne scri- 
emă altă jurămentă, după cum cere binele țării. Să 
dămă apoi jurămentulă mitropolitului și cândă va fi să 
jurămă mitropolitulă să-lă scotă din sînă și să ne jure 
pe elă. Nemții și așa nu pricepă nimică. Er câtă pentru 
Markelius, care a tălmăcită jurămentulă românesce, cei
lalți boerl, să se dâe pe lângă elă, să-lă țină cu vorba, 
să facă sgomotă, ca să n’audă ce jurămă noi.«

Așa au făcută boerii și au păcălită pe nem- 
țulă!

De atunci Austria ține minte diplomația româ
nescă !

Episcopii noștri să fie FilarețI!
Diplomații se imiteze pe Ioană Ca n tăcu ziuă!

Ar. T).

$ntnlik cu comorile.
Novelă poporală.

(Urinare.)

Cândă vorbiâ Alexandru astfelă, începură unii din
tre jurați: /Taci, măi ștrengarule, ori de nu te așecjămă 
la umbră pe pat.rudecl și optu de cesurl. Toți din tdte 
părțile strigară cu ună glasă să .acă.*

Der Alexaudru respunse:
, Putere aveți să m’așeciațl la umbră, der și eu am 

putere să vă cliiămă înaintea legei. Dâcă voiu descoperi 
acolo trebșorele vdstre, o să vă ticnâscă mai rău ca mie 
la umbră și o să vă strepeijâscă dinții din gură. Er voi. 
toți, dovediți-mî că nu vorbescă adeverulă seu că cleve- 
tescă! întrebați-vă consciința: a crescută ori s’a prăpă
dită averea comunală? întrebați-vă consciința: v’ațl îm
bogățită ori v’ați mai sărăcită, întrebați-vă, mai este între 
noi sinceritate și încredere, mai este între noi temere de

D-dău, și iubire cătră de aprâpele, nu âmblă fie-care numai 
în dâra sa. nu este între noi numai simță de cămătăriă, 
stricăciune, înșelăciune, prefăcătoriă, jurămentă strâmbă 
și inimi negre? Și decă consciința vdstră nu are limbă 
se grăâscă, atunci priviți ruinatele vdstre case și grajdi- 
urî, înțelenitele vdstre câmpuri și grădini, pungile și lă- 
dițele vdstre gdle, vestmintele și cămeșile vdstre rupte....
Acestea sunt martorii mei înconlra vdstră. Priviți ser- 
manii voștri copii părăsiți, ei sunt, dovezile mele contra 
vdstră. Voi mai multă grijiți de vitele, de porcii, de ca
prele vdstre, ca de copiii voștri; și vitele, porcii și ca
prele nu le iubiți așa tare, cum iubiți îmbuibarea, jo- 
culă, întrecerea în mâncări și beția. ‘

Alexandru eră să vorbescă și mai departe, der po
porulă, «trigândă cu turbare, îl dete josă de pe pălră și 
nu-lă mai lăsa să vorbescă. Unii voiau să’lă prindă de 
guleră, der elă îi apuca cu mâna-i vânjdsă, îi aruncă 
asupra celoră-lalți, de mi ți-i culcă potlogă la pământă. 
Luă apoi în mână o prăjină, și amenința, că celu-ce se 
va apropiâ de elă, dintr’una îlă doboră. Sgornotulă în 
contra lui eră totă mai turbată. Unii au începută a a- 
dunâ pietri. Alexandru, curăjosă, cu prăjina’n mână, 
trecu prin muțime și se duse cătră casă.

Atunci veni la elă Irina, galbină ca mdrlea, cu 
ochii udați în lacrimi și-lă întrebă:

,Alexandre, cum te afli?' 



este orașă armenescă, er Românii din Gherla sunt pă
trunși de duhulti patriotismului (hazafias szellemuek); Clu- 
șulă e totdeuna destulă de dibace a sugruma isbucnirl 
de aceste (mișcări naționale române. Red) încă până sunt 
în germene; Turda n’are intelegință română: Alba lulia 
(Bălgradulă) asernea; Abrudulă a încetată de a mai fi 
estremă; Năsăudulă își teme fondațiunile câștigate pe 
ușoră, fondațiuni, cari potă încă deveni problematice etc. 
etc. Numai în Rlașiu să mai puteau face tdte fără măr- 
tori. Punctulă acesta e acuma perdută. —

Nu mai este locă, nu mai esislă orașă, care ar 
pute merge în frunte.

Acesta e durerea elementelor^ estreme. Lovitura 
după lovitură i-an nimerită. Retragere pretutindenea. Pe 
Sârbi n’au de ce se răzîmâ. Pe întregu terilorulă sta
tului ungurescă numai acei puțini estremi mai sunt, cari 
să sîmtă, ca slândă afară de cerculă conslituțiunei (un- 
resci?

Nu ne mirămu deci, dâcă membrii acestei fracțiuni 
a partidei sunt în tâtă privința furioși.

Noi le-amă sci dâ ună «fată fârle hună, în câtă 
fie-care Ungură (magyar ember) s’ar bucură. Dâcă esislă 
între Români o partidă guvernamentală română, for
meze eslremii români o partidă o p o s i ț i o n a 1 ă inde
pendentă (flîggetlensâgi, ellenzeki), pună-se pe basă 
legală! Desfacă-se de tradițiunile trecutului, facă-se con
stituționali și elupte-și posiția, ca voturile loră se apese 
greu în cumpănă). Căci așa cum stau acuma nici ună 
poporă nu simpatiseză cu ei, ci stau singuri, isolațl, de 
batjocura lumii.

Adunarea aîegetoriloru români în Oravița.
Conferința electorală pentru cerculă Ora

vița, comitatulu Carașiu-Severină, s’a ținută în 19 Aprile 
a. c. st. n. luând parte aprdpe 300 de alegători. Con
ferința a declarată cu mare entnsiasmă că aderă la pro
grama naiională din Sibiiu, pre carea toți cei presenli o 
ținu de unica mântuilâre pentru poporulă română.

Față cu alegerile viifâre de deputată dietalăs’au făcută 
pregătiri pentru o acțiune intensivă și resclută, ce se 
probeză prin tăria de caracleră și energia probată a 
bărbațiloră aleși în comitelulă electorală conslituită,

S. Mangiuca, E. Traila, N. Munteanu, A. 
Ghidiu, I. Poppă, 1. Bislreanu, N. Ta tu cu, I. 
Mateserană, M. Stofa, I. Botoșiu, M. Fome- 
tescu și .1. Lepa, fuseră aleși unanimă in comitelulă 
elect or al ă ală acestui cercă: A. Ghidiu și N. Mun
teanu sau alesă membrii în comitelulă centrală ală 
partidei naționale din comitatulu Carașiu-Severină, âră 
ca delegați pentru conferința generală din Sibiiu tolă 
D-nii A Ghidiu și N. Munteană. Popul ați unea 
curată românâscă din acestă cercă sufere greu de inge
rința Sociatății căiloră ferate austr. ung. carea s’a făcută 
și maghiară adeca violentă, necruțătâre și desconsideră- 
târe. Cum va fi dâcă seva întârce foia? Vomă vedea!

DreptnlH IMilorft în statnrl cu naționalitate micstă.
(Urmare.)

U ia guri a.
Corporațiunea representativă a municipiului este co- 

mitetulă municipală alesă de poporațiune, care comitetă 
se întrunesce în adunarea generală sub președinta pre
fectului (jugelui regiu, căpitanului seu primarului supremă). 
Cu administrațiunea este însărcinată corpulă amploiați- 
loră, magistratulă municipală. Celelalte comune, cari 
nu-să înzestrate cu drepturi municipale, ori sunt ori nu 
sunt provădute cu magistrate, se subordineză comitatului. 
In fruntea representanței alese de ele însăși stă numai 
ună primară.

Față cu acestă autonomiă întinsă a municipiiloră 
și a comuneloră legislatorulă a trebuită mai nainte de 
tâte să se gândpscă, casă se creeze cautele (garanție,) pentru 
ca să se eviteze, pe câtă să pote, diferințele limbisticel 
cari ducă la diferințe naționale în comunicațiunea auto- 
ritățiloră între sine precum și cu partidele. Spre scopulă 
acesta legea a apucată ună drumă pe câtă de ingeniosă 
pe atâtă de practică, cuprindândă în § 4 următârea 
disposițiune: „Iurisdicțiunile se potă servi în 
corespondința loră reciprocă seu de limba 
statului seu de una din limbile acelea, care 
este acceptată ca limbă protocolară în se
ns u 1 ă § -1 u i 2 în j ur is d ic ți u n ea, c ă t.r ă care 
e adresată actulă. (Nici o literă din acestă dispo
sițiune nu mai corăspunde realității. — Red.). Norma 
acesta, care se întinde prin tâtă legea ca ună firă roșiu 
și în §-ii 1.5, 16, 22 și 23 se întârce eră, are binefăcă- 
torea urmare (vai de acea naționalitate său persană, in 
favorulă căreia e menită acea binefăcătore urmare! — 
Nu ne îndoimă de locă, că nu va fi întru nimică mai 
rău fără de ea. — Red.), că nici-o autoritate nu este 
molestată cu acte seu memoriale în altă limbă afară de 
iinba protocolară propria. (Piramidele faraoniloră -nu-să, 
mai mari decâlă neadevărulă acestai aserțiuni. — Red.), 
fără ca — mulțămită reciprocității stabilite în principii — 
din causa acesta să se potă plânge o naționalitate pentru 
o vătămare a egalei îndreptățiri a limbei.

Altă efeclă practică, la care anume s’a țintită, 
constă în aceea, că prin asta teremulu limbei statului 
în care pretutindinea trebuescă a se primi acte, este 
fățită fără a se mai luâ măsuri coercitive; pentru-că 
fiecare fiindă pusă în alternativa de a se folosi său de 
altă limbă, străină lui, seu de limba statului, în cele mai 
multe cașuri va face usă de cea din urmă. Gumcă pe 
tăremulă funcționărei interne se consideră esclusivă limba 
statului, după cele spuse nu mai e de lipsă a aminli 
n modă escepțională însă se concede (după § 5) amploiați- 
loră a se folosi de limba protocolară a jurisdicțiuniloră 
Din contră amploiații jurisdicțiuniloră au a se folosi între 
marginile jurisdicțiunii loră în comunicarea cu comunele 
și cu privații după putință de ămba acestora. (Ofi 
Domne! bine ar fi, cândă ar fi așa! — Red.) La ju
decătorii (tribunale) fie-care locuitoră ală Ungariei, pote 
căută dreptate, de cumva elă (§. 7) cere scutulă legii 
fără intervtțiimea unui advocată, în personă seu prin- 
tr’ună pienipotențiată, și adecă: a) la judecătoria comu
nală, după cum acesta este a sa propriă seu străină, în 
limba sa maternă seu în limba protocolară a respectivei 
udeeătorii comunale; b) la judecătoria propriă de cercă, 
în limba protocolară a comunei sale; c) la alte judecă
torii în limba protocolară a jurisdicțiunei aceleia, de care 
se ține respectiva judecătoriă. Resoluțiunea din partea 
judelui (§. 8) urmeză în limba suplicei (cererei); Totă 
asemenea are judele să fac-ă ascultările și să săverșăscă 
alte funcțiuni judecătorescl în limba partidelo’ră încur
cate în procesă, îespective a persâneloră ascultate; pro- 
tocâlele pertractăriloră însă sunt a se purtă în limba 
aceea, care partidele o alegă cu unanimitate dintre lim
bile protocolare ale jurisdicțiuniloră. (Nici o iotă nu se 
observă din citatulă paragrafă. Dovedă este casulă cu 
judele de cercă din Brașovă, care a mânată pe martoră 
în România, decă a cerută a fi ascultată în limba ro
mână, și în Germania, fiind-că a pretinsă a se luâ pro- 
t.ocolulă în limba germană. — Red.) Numai cândă nu 
se pote ajunge la unanimitate, stă la bună voința jude
lui se alegă una dintre limbile protocolare ale jurisdic
țiuniloră. Totuși în casulă acesta, ca și în acela, 
cândă ună documentă mai importantă ală procesulu, 
ar fi scrisă înlr’o limbă neînțelesă de partide, ju
dele are se îngrijescă de esplicarea de lipsă, even
tuală acvirândă și ună dragomană. Citațiunea are 
se urmeze în limba maternă a partidei, de cum-va 

acâstâ se pâte eruâ îndată, âră hotărîrea judecăto- 
râscă în limba pertractării. Acâstă hotărîre însă este 
a se publică fiecărei partide în limba ei, cerândă ea a- 
<âsta, respective a-i se și traduce. In procesele apelate 
(§. 12), decă acestea nu sunt purtate în limba maghiară 
și au ajunsă la judecătoria de instanța ântâia, este a se 
comunică resoltațiunea, hotărîrea sâu sentința tribuna
lului de apelă fiecărei partide singuratice la cererea ei 
în limba oficială a judecătoriei seu în altă limbă proto
colară a jurisdicțiunii. (Der unde se mai părtă astădî în 
totă Ungaria procesele într’altă limbă afară de cea ma
ghiară? — Pâte veni d. Fischhof cu lampa lui Diogene 
diua la ameda-mare se caute dintr’ună colță până în ce- 
lalaltă ală Ungariei, și suntemă siguri, că nu va află o 
localităte în întinsulă regată ală sântului Ștefană — fă- 
cândă escepțiune de Croația, Dalmația și Slavonia, — 
unde legea, resp. paragrafii legii favorabili naționalități- 
loră, se află în deplină conformitate cu pracsa. — Red.) 
Resoluțiunî său estrase din cărțile funduare, cari sunt a 
se purtă numai și numai în limba oficială a respectivei 
judecătorii (firesce în cea maghiară, căci după conceptulă 
Unguriloră numai acesta este limba oficială. — Red.) 
sunt a se liberă partideloră la dorința loră în limba un
gurescă seu într’una din limbile protocolare ale jurisdic
țiunii respective. Limba oficială a judecătoriiloră denu
mite de guvernă (§. 1.3) este numai cea maghiară.

(Va urma.)

Diverse.
Unii copilă de ună ană și jumătate spânzurată. 

In sătulă Rotbavă, în apropierea Brașovului, o familie de 
țărână (Sași) întorcendu-se acasă au aflată copilulă loră 
spânzurată în mijloculă casei. îlă lăsase adecă că de obi- 
ceiă dormindă în copaie (albiă) ce era atârnată de o 
sfâră grosă. Copilulă, care era legată cu o chingă peste 
mijlocă, ca se nu cadă din trocă, deșteptându-se și vâ- 
dându-sâ singură pe semne a începută să plângă și să 
se svârcolescă și a alunecată din trâca în care se afla, 
er chinga îi ajunse la gâtă și-lă sugrumă. Bieții părinți 
au fostă înmărmuriți de spaimă la tristulă spectacolă ce 
li se presentă In reîntârcere.

Mare furtă. Locuitorului din Câmpeni, Sigmundă 
Lowy, i s’au furată în absența lui de acasă, spărgen- 
du-se ușile, haine și efecte de valore. Paguba face 
300—4-OOfl. v. a.

Sinucidere. în Viena s’a împușcată la 19 ale c. adv. 
de curte și de tribunală Dr. Iosifă Bach, în etate de 62 
de ani. El cumperă înainte de ame^i munițiune pentru 
revolveră, apoi se retrase în odaia sa și-și dete un glonță 
prin tâmpla dreplă. Nefericitulă omă a fostă numai decâtă 
ună cadavru. Repausalulă a fostă fratele ministrului de 
odinioră Dr. Alexandru Baronă de Bach, părintele abso
lutismului austriacă. După părerea mediciloră elă s’a 
sinucisă în urma unei repentine vesănii.

Circuli! Sidoli. Alte amănunte ce ne sosescă din 
Bucuresci spună că din causa îmbulzelei celei mari iscată 
în circă, în urma căderei bârneloră pe care era întinsă 
pânza, aă murită o femeiă și un băâtă. Două femei se 
dice că ară fi înebunită, alte persâne contusiosnate aă 
fostă duse în spitală. Mare parte din publică a fugită 
fără pălării. De unii particulari cari au venită din Bucuresci 
se vorbesce, că și-ară fi perdută viața vr’o 20 de persâne.

Candidați! la deputățiă. — Suntemă informați din 
isvoră demn de t<5tă încrederea că D. lână Mețianu 
din Zârnesci n’a avută nici odată intențiunea d’așl pune 
candidatura de deputată în județulă Făgărașului.

Cursulfl pieței Brașoviî 
din 17 Aprile 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc . . . .. . . » 9.20 9.22
Napoleon-d’orI............ . . . « 9.60 9.62
Lire turcescl.................... . . . « 10.83 > 10.85
Imperiali..................... . . . » 9.83 » 9.86
Galbeni..........................' . . . « 5.60 » 5.62
Actiunele Albinei . . . ,, . . * --- > —
Scrisurile » . . . . . . . « 101.— » 101.50
Diseontulă » . . . . , . . 7—10 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobtt Mureșianu. 
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

De durere n’a putută vorbi mai departe. Alexan
dru o mângăiâ și, mișcată, o strînse la piept ă.

5. Alexandru prigonitu. Cum se apără în contra dușinaniloru?

Din diua de cândă a vorbită în comună, Alexandru 
avea neplăceri peste neplăceri. Tineri blăstâmați îi spăr
geau peste nâpte ferestrile cu pietri. într’altă nâpte îi 
smulseră șâse pomișori din grădină. De altă dată îi fu
rară sălata din straturi.

Și cândă se ducea Alexandru la judele satului și 
se plângea, acesta îlă luă în rîsă di cândă: «ai fi meri
tată mai mare pedâpsă decă ne-amă fi purtată cu tine 
cu tată stricteța. Cară-te de aici gură slabă!«

«Decă față de mișei nici nu me apărați, nici nu-mi 
dațl dreptate,« dise Alexandru, «atunci, faceți în sată 
cunoscută, că mă voiu apără eu singură și, că fie-care 
să-și păzescă pielea.«

Neamicii lui însă nu încetară a-lă necăji și mai 
departe. Dâr o pățiră. Pentru că odată, sciindu-lă în 
moră, se furișâră în grădină să-i strice tote. Atunci d’o- 
dată se audă două împușcături din ferestra lui. Blăste- 
mații o tuliră la fugă înspăimântați, credândă, că elă are 
pe necuratulă de pază în casă. în credința asta se în
tăriră și mai multă, cândă, în fugă, întâlnescă pe Ale
xandru, care se întorcea de la moră și punândă mâna 

pe unulti din ei, strigă cu glasă puternică :J» De ce ați 
vrută să întrați în grădina mea, tălhariloră!« Cu tote 
astea nu le făcu nimică.

Altă dată nisce pierde-veră, vrândă se-și bată jocă 
de densuld, după miecjulă nopții, fiindă și ceva cam che- 
fuițl, săriră peste gardulă cu țape ce-i încunjurâ grădina 
der rănindu-se Ia piciâre, începură a strigă de durere și 
abia putură sări afară peste gardă.

Acestea și alte istoriore împrăștiau grâză în co
mună și nime nu mai cuteză a se apropiâ noptea de 
casa lui Alexandru.

Elă însă se arătă totă prietinosn cătră fie-cine, ca 
și mai nainte. Unuia îi dâ sfată bună, pe altulă îlă 
ajută cu bani, și alte. îlă durea însă forte de starea 
cea ticălosă din comună. într’o di se duse la preotă, 
de se plânse.

»Eu sunt preotă,« dise acesta, «și n’am să po- 
runcescă aici. în trebile vâstre nu me mestecă. T6tă 
nefericirea comunei vine de acolo că omenii s’au dedată 
a trăi în noroiu ,și necurățenia. Ei nu se întocmescă 
după sfânta scriptură și, unde numai potă, îmi scurteză 
venitele. Der îi va ajunge mănia cerului și îndelungă 
răbdarea lui D-clfiu nu le va mai suferi păcatele.«

»Părinte,« întrerupse Alexandru, se mă ierți, dâr 
d-ta, dâc’ai vrea, ai pute face multă pentru mântuirea 
comunei. Inima acestoră âmenl este sălbatică, pentru că 

mintea le este întunecată. Cândă d-ta te-ai interesă de 
scolă și te-ai nisui a cresce tinerimea în moravuri bune 
și învățături creștinesc!, ca să se deprindă a iubi virtu
tea și a urî păcatulă, — de sigură că s’ar îndreptă 
omenii.

«Asta e chiămarea învățătorului, nu a mea,« res- 
punse preotulă. «Am și așa destule pe capulă meu, nu 
mai am răgază și pentru lucruri de acestea. însa-șl co
muna portă vina, că nu are învățătoră bravă, pentru că 
nu-lă plătesce cum se cade.«

«Părinte,« Zise Alexandru la acestea, «păstorulă 
bună, care-și pasce turma cu credință, se înteresâză și 
de fie-care din oile sale. Omenii sunt ce e dreptă ne- 
învățați și adese facă rău din nepricepere, nesciinAă a- 
decă cum să se ajute și cum să-și întocmescă lucrurile. 
Decă acum, D-ta, cândă n’ai alta de lucru, ai într â prin 
casâ, acum la unulă, acum la altulă, și ai vede nepri
ceperea biețiloră omeni, cari de multe ori se rușinâză 
numai Iiindă că nu sciu cum să-și ajute, — ai vede, 
cum sermanii se dedau pe încetulă cu stricăciunea și 
ticăloșia loră, până sunt scoși din casă și din curte, — 
ai vede, cum copii, lăsați de sine, ca nisce orfani, de 
locă nu potă fi mai buni, pentru că nu vădă, nici nu 
audă de câtă blăstămății și vorbe rele, O! părinte, dâcă 
odată...«

î(Va urma.)



Banca generală de asigurațiune mutuală „TRANSILVANIA."
Comptulu încheiată alu secțiunei I-a pro 1883.

Venituri fi. cr. E ș i r i fi. c,r.

Fondulă de premii din anulă 1882 ............................. 6213 07 Premii pentru reasigurare.............................................. 23078 39
Premii după detragerea storniloră ............................. 61174 60 Salare, spese, timbre, tipărituri, spese de călătoria dare etc. 14001 06
Tacse ,, ,, ,, ............................. 5150 80 Amortisare de mobilii..................... fi. 154.14 cr.
Reservă pentru daune ex 1882 ...................................... 325 16 Amortisare din spesele de intemeiare „ 927.41 „
Venituri diverse................................................................... 353 10 Amortisare din" pretensiuni dubidse . „ 204.30 „ 1285 85

Interese după obligațiunile fondului de intemeiare . . 3401 50
Reservă de premii........................................................... 6577 44
Daune plătite, detrăgendă partea reasigurată .... 22504 87
Provisiuni........................................................................ 1632 13
Reservă pentru daune pendente.................................. 265 ■
Profită pro 1883 ........................................................... 470 49

73216 73 73216 73

Comptnlu încheiată alu secțiunei Il-a pro 1883.

V enituri fi.

Fondulă de premii din anulă 1882 .............................
Transportulă premieloră din anulă 1882 .....................
Premii după detragerea storniloră..................................
Tacse „ „ „ ..................................
Cașuri de mdrte insinuate ex 1882 .............................
Tacse de administrare dela tontine, arvune precludate etc. 
Interese și venite dela casa propria etc............................

148254 78
7451 02

79230 83
2640 80
4920 —
1024 83
8420 55

251942 81

cr. E ș i r i fi. cr.

Sume asigurate plătite..................... fi. 32907.07 cr.
Reservă pentru cașuri de morte insinuate ?! 4767.53 î?
Plătiri pentru tontine contra-asigurate ?! 260.— ?! 37934 60
Sume pentru zestre asigurate plătite 4800 —
Premii de reasigurare..................... 2105 86
Provisiuni de acuisițiune................. fi. 424.97 cr.
Amortisarea din provisiunea capitalisată ?! 3724.97 ?! 4149 67
Provisiune de incasare..................... 2396 98
Salare, spese, timbre, tipărituri, dare, spese de căletoriă etc. 19202 38
Polițe rescumpărate......................... 5778 : 31
Premii rebonificate ... .... 895 13
Amortisare din mobilii..................... fi. 154.14 cr.
Amortisare din spesele de intemeiare ?! 927.41 7!
Amortisare de pretensiuni dubidse . . !? 102.17 3? 1183 72
Onorare medicale............................. 1784 86
Interese după obligațiunile fondului de intemeire . 3401 50
Fondulă de premii pro 1884 . . . fi. 160015.20 cr.
Transportă de premii pro 1884 . . ?! 7516.38 ?! 167531 58
Profită pro 1883 .............................. 778 22

251942 81

Bilanțti în 31 Decembre 1883.

Activa
Obligațiuni needate ...........................................................
fi. 23800 rentă în bancnote . . . . ă fi. 79.05 fi. 18813.90 

20400 prior, ale I drum de fer trans. ă „ 93.90
5000 acții ale I drumă de fer trans. ă „ 169.—
7650 obligații rurale transilvane ă„ 99.50
6900 losuri pentru regul. Dunăriiă „115.75
3000 acții ale drum, de feră nord, ă „ 2530-—
4000 înscrise dela inst. fonciară

din Sibiul emisiune . . . ă„103.— „
4000 înscrise dela inst. fonciară

din Sibiu III emisiune . .
3000 losuri de stată 1860 Vi . .
1100 „ . „ „ „ ’/6 . .

900 priorități ale drum, de feră
Lembergă-Cernăuți I emis, ă „ 95.70

700 rentă în argintă . . . . ă„ 79.70
300 losuri de stată 1864 p6 . . ă„167.—

1400 losuri pentru regulareaTisei ă „110.50 
1000 înscrise fonc. cu sorți de 3°/o

ale inst. f. austr.................. ă „ 97.50
200 obligațiuni rustic, galițiane ă „ 99.75
100 losuri de stată reg. mag. â „112.80

?! 

?!

?!

!!

?!

?!

?!

Ti

Ti 

n 

?!

??

?!

?!

ă „102.— 
ă „134.25 
ă „141.50

!?

?!

?!

?!

?!

?!

!?

7!

7?

?! 

n

n

Portofoliu de cambii..................... ...
împrumuturi pe efecte.....................

11 H polițe ......
„ „ polițe de tontine . .

Pretensiuni la agenturi.....................
Anticipațiuni la inspectori etc.
Debitori diverși.............................
Mobilii, table firmale și tăblițe . .
Spesele de întemeiare................. ...
Provisiuni capitalisate.................
Realitatea în strada Cisnădiei Nr. 5 
Cassa......................... ........................

?!

?!

?!

X

P a s s i v a cr.

170800

4120.—

»

861.30
557.90
501.—

1547.—

19155.60
4225.—
7611.75
7986.75
7590.—

4080.—
4027.—
1556.50

975.—
199
112

fi. 160015.20
„ 7516.38

fi. 300000.— 
„ 5700.—

fi.

536865 21

Fondulă de întemeiare . . .
subtragendu-se amortisarea .

Fondulă. de premii sect. I . .
ii ii ii n U •

Transportulă premieloră sect. II 
Rcservă pentru cașuri de mdrte insinuate . . . .

„ „ daune de incendiu insinuate . . .
Fondulă de reservă. pentru tontine.........................
Interese neridicate . . . ...........................................
Fonduri de profită reservate ex 1881 și 1882 . .
Fondulă de garanță sect. I......................................

Profită sect. I pro 1883

294300 —
6577 44

167531 58
4767 53

265 —7
52459 05

2283 47
2618 05
1380 32
3434 06
470 49
778 22

.50

.80 83921
2717
8344

45400
4468

46749
4780

40716
10981
16693
55970
42000

3320

50
63
53
87

96
70
32
05
46
67

52
536865 21

Wilhelm Bruckiier m. p.
Conturile de susti și bilanțulu s’au aflată în consonanță cu registrele respective 

Sibiu, în 28 Martie 1884.

Dr. A. Brote m. p,

Iosif Scliuster, m. p. 
consiliarfi de fin. în pensiune.

C o mi te tul ă de revisiune: 
Georg Mike m. p. 

directoră la direcțiunea fin.
Tipografia Alexi Brașovă.

Dr. Ioană Nemeș m. p.
advocată.


