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NB 111» Duminecă 19 (31) Maiu

susține Max Wirth, atunci nu înțelegemă acestă 
lucru, nu pricepemă de ce lasă a fi întrecuți pe 
tărămulă adevăratului liberalism!! și democratismă 
de acelă poporă, despre care susține totă den- 
sulă, că ară fi „egală în cultură cu Țiganii".

Ună esemplu :
Tocmai în filele aceste se ține la Clușiu 

sinodulă bisericei reformate maghiare din Tran
silvania și, după câtă afiâmă chiar din diarele 
maghiare, la acestă sinodă voră luă parte și de
legații preoțiloră reformați maghiari din Ro
mânia.

Guvernul!! din Bucurescl, care respectă în 
adevără libertatea culteloră, nu vede în partici
parea preoțimei maghiare din România la sino- 
dulu din Clnșiu o periclitare a integrității statu
lui română.

Superintendenții din Clușiu esercită o de
plină autonomiă eclesiastică asupra preoțimei și 
bisericei reformate din România și ministeriulă 
culteloră din România îi lasă în voia liberă de 
a lucră după cum credă de cuviință neîntrebuin- 
țândă nici chiar dreptulă de „jus circa sacra," 
ce i-lă acărdă potestatea. de stată.

De asemenea libertate și autonomia se bu
cură și catolicii din statulă vecină.

Ce ar dice conlocuitorii noștri unguri, când 
preoțimea nâstră română ar lua parte de dreptă 
și de faptă la sinodulă din Bucurescl, când 
preoții noștri români ar sta sub supraveghierea 
și disciplina metropolitului din Bucurescl, după 
cum stau preoții reformați și catolici din Româ
nia sub potestatea episcopiloră maghiari cu do- 
miciliulă în afară de România?

In casulă acesta conlocuitorii noștri ma
ghiari ar striga fără îndoială în lumea largă, că 
preoții români distrugă „idea de stată maghiară" 
și d. Wirth ar scrie pe nemțesce, că abusămă de 
„libertățile instituțiuniloră faimosului self-governe- 
ment maghiară."

------o------

Situațiunea cabinetului Gladstone.
Despre acesta cetimă ună articolă interesantă în 

(fiarulă vienesă »N. Fr. Presse* din care reproducemă 
părțile principale. Mai ântâiu .Presse» arată, că oposi- 
țiunea actuală englesă, când a văzută, că ună râsboiu 
mare cu Rusia pentru dominațiunea britanică în Asia nu 
se mai pâte ocoli, n’a făcută cabinetului actuală oposi- 
țiune, nici n’a făcută capitală politică din greșelele po
litice ale guvernului, ci c’ună adevărată patriotismă, în 
țața periculului esternă, a votată credințele ce le-a ce
rută ministrulă deși oposițiunea nu pâte încuviința poli
tica lui Gladstone nicî în Asia nici în Egiptă.

După ce s’a mai depărtată puțină pericolulă răs- 
boiului, oposițiunea conservativă l’a făcută pe Gladstone, 
ca să mai asude câteva âre, dăr oposițiunea nu i-a pu
tută strica nimica. In contra tuturoră așteptăriloră con
tinentale, că bătrânulă diplomată se va retrage, totuși 
stă încă cu tăriă Ia guvernă. Lumea credea, că senti- 
mentulă națională englesă se va revolta văt|endă că le- 
ulă britanică se retrage cu desăvârșire dinaintea pajorei 
rusescl. Sentimentulă națională englesă s’a espectorată 
numai în unele articule de (fiare și lordulă Gladstone 
a rămasă totă la cârmă. Macsima aceea, că fără de voia 
Angliei în Europa nu se descarcă nici ună tună, de 
multă s’a îngropată cu Palmerston și de multă s’a dată 
uitării. De când a înviată imperiulă germană nu mai 
păte (fice Anglia așa ceva și Gladstone, de când se află 
la cârmă a arătată Englesiloră, că cu acele vorbe nu se 
mai păte face parade. Când au bombardată Alexandria 
se arătă curagiosă, âră dinaintea Germaniei și a Rusiei 
s’a retrasă frumosă. Din cestiunea afganistană se pare,

Brașovti, 18 (30) Maiu 1885.
Autorulă „de ocasiune“ Max Wirth, spune 

la pag. 9-a a cărții sale descriind!! comorile Un
gariei, „că constituțiunea comitatelorîi ungare e 
cea mai liberală instituțiune de pe fața pămen- 
tului și că dintre tdte țările din lume numai 
Ungaria s’ar apropiâ de self-governementulu li
berală englesu."

Noi, cei ce trăimu de mai bine de optu- 
spre-cjece-anl sub multă lăudatulu regimă ungu- 
rescă, n’amă semțită de locă pănă astăzi bine
facerile libertății maghiare. In prigonire, în su
grumare, în nimicire a totă ce nu face parte din 
nobila rassă stăpânitdre, e adevărată că nu esistă 
în lume ună curentă mai sofistică și mai despo
tică decâtă celă „multă liberalăce domnesce 
a<jl în comitatele Ungariei și ale Transilvaniei.

Fișpanii (prefecții) în comitate (județe) se 
jăcă cum le place cu autonomia comitatelor!!. Pe 
lângă că impună limba maghiară în tăte aface
rile publice și particulare ale județului, dăr în 
ceea-ce privesce afacerile autondme ale comunei 
solgabirăulă (subprefectulă) e autocrată și se f«>- 
losesc.e cu prisosință de puterea nemărginită a 
gendarmului, care culminăză în cuvintele : „așa 
ve poruncescă, așa să faceți!"

Nu e de multă de când amă arătată ceti- 
toriloră noștri cele petrecute în comitatulă Sol- 
nocu-Dohâca, sub conducerea voinicosului Banffy 
și dăcă mai revenimu astădi, o facemu pentru de 
a prenenta cetitorilor!! o ilustrațiune a multă lău
datului self-governementă dela noi din țâră, despre 
care susține Max Wirth, că s’ar apropiâ în libe
ralismul de celă englesă.

Eacă ce scrie (Țarulh Iui Kossuth „Egyet- 
ărtăs“ în numărulă său dela 22 Maiu a. c.

„Adunarea generală a comitatului Solnocă- 
Dobeca țînută la 11 ale curentei a fostă liniștită 
pănă în momentulă, când valahulă Andreiu Me- 
dană a propusă a se înaintâ, o representațiune 
la ministeriulă de interne, în care să se cără ca 
numele proprii de boteză și de familiă ale Ro- 
mâniloră să fiă cu numirea loră originală indi
cate în scriptele oficiale maghiare. Mai mulțî va- 
lachî au susținută în limba română propunerea 
și unulă din ei a mersă atâtă de departe încâtă 
a declarată maghiarisarea numeloră române ca 
ilegală și ca siluire și a (jriu că acăsta ilegalitate 
și siluire ar ațîțâ poporulă la revoluțiune. Adu
narea a luată ună caracteră sgomotosă și preșe
dintele, adecă fișpanulă, a fostă nevoită ca cu 
putere armată să dea afară din sala ședinții pe 
ună valahă candidată de popiă.“

Amă dori acum să ne spună vestitulă au- 
toră Max Wirth, în fața celoră descrise mai susă 
de ună diaru maghiară, dăcă Englesii înțelegă 
astfelă self-governementulă ca chiar și numele 
Irlandeziloră să le schimosăscă, încâtă să 
dispară ori-ce urmă a libertății individuale, a 
autonomiei comunale și județene în Irlanda, cum 
procedă Ungurii în Transilvania?

Acestu soiu de „self-governementă liberală", 
care nu sufere ca cetățenii statului să ’și părte 
în deplină libertate nici măcară numele ereclită 
dela moși și strămoși se păte afla numai în Un
garia. In tăte celelalte țări, chiară și în cele ce 
nu trecă în rândulă țăriloru civilisate, este respec
tată libertatea individului de a-șl da și de a purtă 
numele, care îi convine mai bine.

Dăcă Maghiarii sunt așa da liberali, cum 

că s’a alesă cu acea învățătură, că este mai bine ca 
Anglia să susțină relațiunl amicale cu Germania. Din 
acăstă causă a trimesă Gladstone pe lordulă Rosebery la 
Berlin pentru ca să câștige din nou pentru Anglia pe 
principele Bismarck.

Acum după ce Gladstone a trecută cu mari greu
tăți prin tăte periculele, ar crede omulă, că elă păte aș
tepta deschiderea parlamentului în tâtă liniștea și totuși 
nu este nicidecum așa. A scăpată de-o grijă și de-o ne- 
voiă când âtă, că vine altă pacoste pe capului: cesti
unea Irlandei, care a produsă chiar în cabinetulă 
lui Gladstone o mare desbinare, pentru că membrii ra
dicali din cabinetă Ghamberlain și Diike nu află nicide
cum compatibilă cu liberalismulă și cu constituționalismlă 
englesescă, ca o parte integrantă din Anglia să se gu
verneze prin legi escepționale său despotice șl ei pretindă 
ca să se caseze acele legi marțiale pentru Irlanda. Ei nu 
se sprijinescă numai pe ideile loră liberale, ci arată, că 
crimele politice și agrare s’au împuținată tare în Irlanda 
și de aceea măsurile escepționale nu mai potă avă ra
țiune de a se manține. Este într’adevără o contradicți- 
une flagrantă, ca ună ministeră liberală, ală cărui șefă 
s’a interesată tâtă viața pentru sărtea popâreloră asu
prite, a treia parte din țera sa propria să o guverneze 
după ună sistemă reacționară.

Dar este întrebarea dăcă e bine de a introduce în 
Irlanda constituțiunea englesă în tătă forma. Vice-regele 
lordulă Spencer negă cu totă deadinsulă acăsta. Elă 
conjură ministerulă să nu facă nici o reformă în admi- 
nistrațiunea actuală. Elă susține, că tocmai măsurile es
cepționale au împuținată omorurile agrarie și de aceea 
nu este bine, ca ministerulă să le caseze. Oposițiunea 
colegiloră lui Gladstone păte să fie pentru dânsulă fatală. 
De nu se va învoi Gladstone cu părerile loră atuncea ei 
voră eși din ministeriu și cu partida loră voră înmulți 
oposițiunea așa, că este întrebarea, că atunci va mai dis
pune Gladstone de o maioritate în parlamentă? Glads
tone păte să cadă din causa Irlandiei prâ ușoră, pentru 
că și pănă aci au scăpată de multeorl numai o maiori
tate, dăr acuma, când îlă părăsescă chiar colegii săi, 
cari încă dispună de ună grupă de deputați, fărte ușoră 
se păte întâmplă să catfii dela ministeriu, pentru că as- 
tăQI și ceealaltă oposițiune va face capitală politică din 
slăbiciunea cabinetului, ca în orl-care altă țâră constitu
țională europână.

-------o-------

SOIRILE PILEI.
Ună cerculară ală mitropoliei din Sibiiu face cu

noscută, că termenulă pentru depunerea esamenului de 
cualificațiune s’a fixată pe 1 (13) Iuliu și dilele următâre. 
Cererile pentru admitere la depunerea esamenului se aș- 
ternă consistorului prin oficiile protopresbiterale pănă la 
15/27 Iuniu, și suntă a se instrui eu carte de boteză, 
testimoniu despre studiile percurse, despre praesa învăță- 
torâscă și succesulă sub decursulă acesteia, atestată dela 
antistia comunală vidimată și de oficiulă parochială 
despre purtarea morală. Taxa de esamenă de 10 fl. se 
va alătura la cerere; cei ce voră dovedi, că suntă lip
siți, voră fi scutiți de taxă.

—0—
Programulă convenirei reuniunei române de cân

tări, ce se va esecuta Duminecă 19 Maiu v. în sala Ho
telului Nr. 1, este următorulă: 1. C. M. Weber «Rugă- 
ciunea din opera Freischutz* coră de dame și bărbați.
2. Beethoven «Sonata C-dur‘ partea I-mă piano solo.
3. I. Mureșianu «Doina iubirei* coră de dame și bărbați 
cu solo soprană și tenoră. 4. * * * a) Doina râsbunării 
b) Argeșulă, ambele arangiate de I. Mureșianu solo ba
riton. 5. I. Mureșianu «Baladă românescă Nr. I.* coră 
de dame și bărbați. 6. Declamațiune «Visulă lui Ștefană < 
poesiă de Bolintineanu. 7. G. Rossini .Corulă Nr. 6 din 
opera Guillame Teii* coră de dame și bărbați.

—0—
«Sieb. deutsch. Tgbl.« e informată, că în Cohalmă 

se va înființa o seâlă de stată, fiind ajutată inspectorulă 
școlară în eseeutarea acestui plană și de «conducătorulă* 
Româniloră de acolo Lungu, și de învățătorulă română
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Puica, care ar aspira să fiă numită la scâla de stată. 
Adevărată să fiă?

—O—
Adunarea generală ordinară a representanței comi

tatului Hunedora, se va ținea în Deva la 8 Iuniu 1885 
și filele următâre în sala de consultări a comitatului. 
Intre obiectele, ce voră fi puse la ordinea cjilei spre de
liberare suntă unele de importanță publică, eră altele de 
însemnătate specială comitatensă, între altele: alegerea 
de pretore în cerculă Baia de Crișă, alegerea unui ase- 
sorfi la sedria orfanală și a unui vice notară, eventuală 
suplinirea prin alegere a altoră posturi, ce ară veni va 
cânte; apoi faimâsa transcriere a comitetului reuniunei 
de maghiarisare din Glușiu ș. a. Credemă, că toți mem
bri voră fi presenți!

—0—
Ministrulă ungurescă de agricultură, industriă și 

comerță a concesă, ca în comuna Șercaia din comit. 
Făgărașă să se țină în fiecare Marți târgă de săptă
mână.

—0—
Amă comunicată, că la 22 Maiu s’a făcută aerba- 

rea regimentului 31 românescă, Mecklenburg-Strelitz, 
care a luată parte la bătălia dela Aspern, La acăstă 
serbare a luată parte și principele de corână Rudolfă 
împreună cu alți oficeri. După ce A. Sa a inspectată 
regimentulă, a așteptată venirea comandantului de corpă 
Bauer. Regimentulă a defilată înaintea lui. După ce s’a 
celebrată liturgia, colonelulă de Heillinger a ținută o vor
bire înfocată în limba germană și română. Mesele au 
fostă îndată întinse, și după ospătare s’a jucată «Călu- 
șerulă.« La acăsta serbare a luată parte o mulțime de 
omeni din tâte clasele societății.

—0—
In St. Petru, comit. Bistrița, ună copilă a arsă în 

legănă din negrijirea moșului său. Fumândă cu pipa, 
cădu în lâgănă o scânteiă fără să bage de sămă. Bă- 
trenulă se depărtâ din casă și copilulă arse.

—0—
In Alba-Iulia ună tânără de 17 ani, perindă în 

joculă de cărți banii ce-i avuse, de frica părințiloră s'a 
împușcată. Stă resultatele lipsei de educațiune solidă.

—0—
Pentru sesonulă de vără s a deschisă în Vâlcele 

(Elopatak) o stațiune telegrafică.
—0—

«Voința Națională* scrie: D-lă I. C. Brătianu, pre
ședintele consiliului, a trămisă a telegramă de condo- 
lență familiei lui Victor Hngo, în numele consiliului de 
miniștri. Simțământulă care a dictată acea condolență 
este împărtășită de tâtă inteligența română.

—0—
Același diară află, că d. V. Alexandri, ministrulă 

plenipotențiarii ală României Ia Paris, a presintată fami
liei Iui Victor Hugo o adresă de condolență în numele 
națiunii române.

—0—
«L’Indâp. romaine* află, că maiorulă Beresteanu 

va pleca la Essen, ca să primăscă tunurile Krupp de a- 
sediu, comandate pentru fortificările Bucuresceniloră. - 

—0—
Sarah Bernhardt a fostă oprită d’a jucâ în Strass- 

burg și Metz, din motivulă că artista s’ar fi esprimată, că 
numai când Germania va înapoia Alsația, Lotaringia și 
miliardele Franciei, va jucâ în acele orașe.

-------O-------

Dovedi de cultură,.
Clușiu, 25 Maiu 1885.

Domnule Redactoră! Publiculă română se va fi 
mirândă că din Clușiu , afară de unele minuțiositățl, de 
ună timpă îndelungată n’a mai aurită nimică din cen- 
trulă «culturei* maghiare ardelene. Unii voră fi dândă cu 
socotăla, că de când s’a înființată «Kultur egylet-ăl«, se 
va fi desvoltată o activitate însemnată pre terenulă cul- 
turei și scandaleloră obicinuite li se va fi pusă capătă cu 
totulă, ăr Românii locuitori aci ară fi acum tractați cu 
duhulă blândeții, și astfelă aflându-se toți bine, în pace 
și armoniă, nu au de a aduce la cunoscința publică ni
mică mai de însemnată.

Aceste combinațiuni ară fi însă false, căci Clușiulă 
totă coloritulă său celă vechiă îlă are și astăcji, scanda
tele se continuă mereu, ără bieții Români, de când cu 
»Kultur-egytet-ulă* încâce, suntă insultați și tractați pe 
4i ce merge mai rău, ba acum chiar și bătuți, precum 
s’a întâmplată de vre-o două ori, simplu din motivulă că 
încă mai cutâză a’șl vorbi limba strămoșâscă în publică.

In săptămânile trecute, câțiva tineri români mer- 
gendă cătră casa, au fostă bătuți binișoră de o câtă de 
«cavaleri*, cari audindu’i vorbindă românesce i-au ur
mărită și în piața mare le-au dată «dovedi de cultură*. 
Tinerii români au suferită și acâstă mișeliă ca multe al
tele, căci cașurile antecedente suntă ună puternică ar
gumentă, că dreptatea au luat’o în arendă «cavalerii*.

Asemenea a fostă bătută cam în 

ploiată română în cafenâua Orban, fiindcă a cutezată a 
număra românesce. D. Dr. Greg. Silași, prelângă că e 
în continuu insultată și calumniată, în săptămâna trecută 
a fostă provocată și la duelă din partea unui colabora- 
toră dela «Ellenzâk*, care s’a aflată vătămată prin răs- 
punsulă publicată de d-sa la interpelările făcute în 2 rân
duri în «Ellenzâk* falsificată în acâstă fâiă și reprodusă 
autentică în «Kolozs. Kozl.« Acestă răspunsă s’a refe
rită la o predică ținută de d. Silași în biserica gr. cat., 
despre care «deștepții* dela «Ellenzâk* și-au închipuită, 
că d. Silași ar fi predicată contra ,Kultur-egylet«-ului, 
pe când d-sa în acea Duminecă nici n’a fostă la biserică.

Mai în sările trecute câțl-va «cavaleri*, membrii la 
^Kultur-egylet*, au înscenată ună scandală mare pe o 
stradă laterală, bătândă ferestrile dela mai multe căsl, 
rupândă calocate și sfricândă totă ce le-a venită înainte, 
după cum spune acâsta chiar .Ellenzâk* dela 23 1. c., 
promițândă a face cunoscută char numele făptuitoriloră, 
pentru a nu fi blamată .— dice elă — întrâga junime 
universitară.

Scandate de tâtă forma se întâmplă aci în Clușiu, 
în o di ca în alta, âr Românii mereu suntă insultați, 
semnă că pentru răspândirea »culturei* mijlâcele tare 
bine suntă alese.

Mergândă «cavalerii totă așa înainte, nu mai încape 
nici o îndoială, că ei voră «civilisâ* Orientulă.

Munteanulu. 
------o------

l

Adunarea comit. Caraști-Severinu.
(Urmare și fine),

In ăstă modă trecu d’a rândulă obiecțiunile fie
cărui vorbitoră prin jugulă cuvenită ală șovinismului și 
ală despotismului, în fine reflectândă la nonsensulă d-lui 
vice-comite de «administrațiune patriotică* 4'se: Starea 
curiâsă a situațiunei politice din acestă comitată n’ar 
esista, dacă viâța publică s’ar manifesta în modă natu
rală. Voi ați creată în modă artificiosă representațiu- 
nile constituționale, corpulă oficianțiloră și tâtă influința 
în viața publică — cu oprirea adevărateloră simțăminte 
ale adevăratului poporă ală Româniloră din acestă co
mitată. Acâsta e stare curiâsă (sajâtlagos) cum a (|isă 
d. vice-comite, dar e mai multă, e nenaturală și provine 
din defecte morale, — de aceea cădâ-va sigură ca amină 
din tatătă nostru — dar nu va cădâ ca ună mără coptă> 
ci ca ună mără putredă.

Administrațiune patriotică e firma unei sisteme 
prâste. Amă audită de administrațiune bună, grabnică, 
corectă etc., dar că administrațiunea cu drumurile, cu 
darea, cu socotelele comunali, cu vitele etc. să fie pa
triotică, asta numai la Unguri se pote. Apoi d. Ta- 
baydy și d. Jakabffy d’aceea trage plată, ca să facă 
«spirită maghiară* — dacă n’avețl poporă în acestă co
mitată, apoi spiritulă maghiară nu pote avâ trecere, de 
câtă la acelă complecsă de oficianțl, cari din interesă 
personală și ca să-și apere pita luată din gura Româ
nului compună partida vâstră. In acâstă sală apărați 
hurtele vâstre, afară d’acâstă sală nimică. încheierea a 
fostă cam acâstă:

Sciut-amă, că o să vă folosiți d’acâstă propunere 
ca să faceți enunciațiunl de admirațiune a d-lui Tabaydy, 
— dar starea periculâsă în carea v’a adusă față cu po- 
porațiunea română dela carea trăiți v’ar impune în modă 
intețitoră, ca singuri să respingeți acâstă direcțiune des
potică și desastrâsă, căci nu noi, ci voi aveți mai mare 
lipsă a mulțămi sutele de mii de Români, căci în tim
puri critice vă va părea rău că n’ați făcut’o. — Aveți 
simță și tăriă a face acâsta? bine! faceți-o pănă nu e 
încă târziu, dacă vomă trăi și mai departe: voi ca stă
pâni, noi .ca robiți

Rezeiu încă răspunse, la tâtă rabulistările și scre- 
măturile spirituali ale contrariloră noștri, încâtă aceștia 
amuțiră ca oratori, dar cu atâtă mai mare svonă făceau 
strigândă: să votămă 1 să votămă 1 Tabaydy voi să-și âsă 
din firea-i cutezătâre — dându-și aerulă deplinei demni
tăți, dar cătjfu la a treia vorbă în personalități și insulte 
încâtă îi vedeai turbarea spumegândă pe buze. ț)ise: 
Nu eu, ci Rezeiu și Brediceanu suntă turbarătorii bunei 
înțelegeri, — părintele Roza are mai mare merită pen
tru națiunea română decâtă Brediceanu — (ună rîsă ne 
mai aurită isbncni în sală.) Eră Tabaydy (Jise: D. Bre
diceanu totdâuna sbiară (kiabâl) când vorbescă eu, — 
la ce Brediceanu sculându-se dtee: eu suntă omă civi- 
lisată — și când mă eșofeză într’o causă strigă, dar nu 
sbieră, însă dacă ai lipsă de sbierături, trămită după 
sluga mea și-ți voi face plăcerea prin elă. Tabaydy: 
«kiâltani* a .striga* a voită să dică.

Rezeiu în replica sa personală arată d-lui fișpană 
casulă concretă, că elă a cassată pe ună Junkovits (Un- 
gură) fostă protoesactoră pentru fărădelegi și necredință, 
apoi mai târziu âră l’a denumită, ce trebue dar mai ca
racteristică atitudine decâtă acâsta. Tabaydy recurtesce 
acestă faptă necontestabilă și punândă propunerea d-lui
Rezeiu la votă, acâsta cade. Ăstmodă s’a terminată și

14 Maiu ună am-1 a doua încercare legală și constituțională d’a scăpa acestă

comitată de flagelulă periculosă, ee-lă sbiciue neconte
nită.

După acâsta amă fostă surprinși c’o propunere ne- 
întrodusă în programa obiecteloră de pertractare, făcută 
de d. Makay, ca să votămă d-lui Tisza felicitare* pentru 
că l’a lăsată D-<jeu a guverna 10 ani țâra.

Hațeg, Rezeiu, Brediceanu combătură acâstă pro
punere și cestă din urmă, arătândă prăpăștiele în cari a 
înpinsă acestă ministru țâra, propune o adresă de con- 
dolență cătră patriă, carea a avută nefericirea a suferi 
10 ani de despotismă și despoiare.

Caracterului maiorității i-a convenită mai bine a- 
dresa de umilință și lingușire a d-lui Makaț, pentru ca
rea s’au sculată 2 Români: Iuliu Petrică abia agrațiată 
din cercetare disciplinară și popa Nemoiană celă scosă 
din sinodulă eparchială. Se vede că Ungurii nu se mai 
mulțămescă cu desbrăcarea simplă de orice simță, — ci 
sumuță la mușcare, pe cei ce-i țină legați în lanțulă 
loră. O nouă aparință în viâță renegatismului.

Celă mai mustosă obiectă de desbatere a fostă sta- 
tutulă pentru înființarea unui fondă de pensiune pentru 
amploiații comitatensi. Pentru acestă fondă cereau stă
pânii noștri 60,000 fl. v. a. dare. Rezeiu arată părțile 
cete mai slabe ale statutului și făcu pendentă votulă său 
dela strămutarea disposițiunei din stătută, ca congrega- 
țiunea comitatensă numai prin 5 membri să fie repre- 
sentată în comisiunea carea va avâ dreptulă a distribu 
pensiunile, precum și a devinculării fondului de pensiuni, 
altcum nu primesce statutulă de sub întrebare.

D. Brediceană dice: Pensionarea amploiațiloră în 
sine luată e în totă casulă ună mijlocă pentru mărirea 
zelului și câștigarea independinței în oficiu. La noi acestă 
scopă nu se pâte ajunge cu nici o jertfă materială, căci 
voința personală a comitelui supremă domnesce peste 
lege și despotismulă nu pâte lipsi acolo, unde terorismulă 
e isvorulă întregului aparată ală administrațiunii. E pă- 
cată de totă cruceriulă ce s’ară vota pentru acestă fondă. 
Noi și d’aceea nu putemă votâ vr’o dare, necum 60,000 
fl., căci nu amploiațiloră li-amă vota-o, ci elicei domni- 
târe, căci amploiații cu cualificațiune, onestitate, ba chiar 
binemeritați pentru comitată au fostă dați afară din o- 
ficiu, numai pentru că au fostă Români. E curiosă, dâcă 
nu nerușinată, a pretinde, ca și noi să ne învoimă să se 
bage în posunarulă nostru mâna aceea după bani, care 
a lăpădată Românii noștri din funcțiuni și a dată pânea 
acelora la âmenl de mai slabă cualificațiune și neprobați, 
numai fiindcă sunt Unguri.

Apoi credeți că mai pâte suportă poporulă nouă 
sarcine? Eu nu o credă, fiindcă vădă cumcă și pentru 
dările grozave de pănă acum au începută a se vinde rea
litățile âmeniloră. In fine principiulă de alegere pre ună 
timpă nu se vijeșce cu stabilitatea, cu chiemarea pe 
viâță, carea e principiulă pensionării și e curiosă, ca 
congregațiunea să alâgă pre 6 ani amploiați și să gri- 
jâscă ca după serviciu de 10 ani să capete pensiune.

După Brediceană, carete respinge proectulă, a vor
bită Michailă Besană not. pub. accentuândă într’o dicțiă 
.magyarosan* cu pipă cu sujtâs, ce o pârtă ca simbolă 
ală simțămintelpră sate și care în însuflețirea sa pentru 
citațiunea întrebuințată »ubi bene ibi patria* și ,extra 
Hungariam non est vita*, vrâ ca nu 60,000 ci 100,000 fi. să 
se stârcă dela poporă, căci toți domnii trebue să trăâscă 
bine, âră poporulă să se prăpădâscă pentru că nu are 
altă scopă în secolulă ală XIX ală civilisațiunei.

Majoritatea votâză și-statutulă se primesce cu unele 
modificări, între cari și cete îndegetate de d. Rezeiu.

Celelalte obiecte ale congregațiunei au decursă pre 
lângă asistința a 8—10 membri, dintre cari ai noștri s’au 
ținută pănă în sfârșită cât și unde s’a putută ca teii și 
au și eluptată mai multe resultate favoritâre părțiloră, 
între cari trebue să amintimă căușele orașului Caran- 
sebeșă.

Ăstă modă s’a terminată acâstă congregaținne me
morabilă. Noi ne-amă susținută posițiunea cu bărbățiă, 
trebue însă să se alâgă — cei aleși, cari voră pricepe 
dâră că îngrijirea nu se' înlătură nici cu lamentare, nici 
cu declamare, nici cu desperare, ci cu luptă.

Luptătorulu.

Pregătiri pentru înmormântarea lui 
Victor Hugo.

Telegrame din Parisă, cu data de 25 Maiu și pu
blicate de diarele vienese, spună că corpulă lui Victor 
Hugo va fi așezată adi Sâmbătă sub Arculă de Triumfă. D. 
Charles Garnier, cunoscutulă architectă, care a făcută 
■planulă Operei din Parisă, va închide Arculă de triumfă 
din trei părți și-lă va lăsa deschisă numai despre câm
piile Elisee. Cosciugulă va fi așezată într’ună spațiu în
altă de 22 metri și împresurată cu negru presărată de 
argintă. Ună catafalcă colosală va fi rădicată pănă la 
înălțimea arcului de triumfă, âr cosciugulă va fi împre
surată de nenumărate însemne și candelabre. Poporulă 
nu va putâ decâtă să defileze pe dinaintea cosciugului. 
Lucrările nu voră pute fi sfârșite decâtă Joi, și de aceea 
înmormântarea nu se va putâ face mai înainte de Dumi
necă. Gortegiulă funebru va pleca Duminecă la ameaeji
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o sumă în- 
acâstă sumă 
care amil iu- 
mare on6re 
de supremă

în josă spre Bulevardele cele mari. Cântăreții dela Operă, 
dela Opera comică și dela Conservatoră voră cânta pe 
piața Republicei ună imnă, care a fostă compusă de 
Shnt-Saens în onârea lui Victor Hugo. Era vorba la 
începută d’a opri cortegiulă pe piața Concordei lângă 
statua orașului Strassburg. S’a renunțală însă la acăsta 
ideiă din motive politice. Partea musicală a serbării va 
fi esecutată de 250 cântăreți și 200 instrumentaliști. De 
pe piața Republicei cortegiulă va apucâ pe bulevardulă 
Voltaire spre cimiterulă Pere.Lachaise. Corpulă lui Vic
tor Hugo va fi transportată, conformă dorinței repausa- 
tului. într’o căruță destinată pentru clasele cele mai să
race. Numai o singură cunună de imortale va împodobi 
cosciugulă.

«Le Temps* spune că d. Lockroy, întrebată ‘ fiindă 
cum se va pute concilia suprema voință a lui Victor 
Hugo,—d’a fi transportată la cimitiră în carulă destinată 
săraciloră,—cu înmormântarea națională, răspunse aslfelă:

»Când Victor Hugo a scrisă acele câte-va rânduri 
pe care le cunosceți, nu se gândea nici deeum la în
mormântarea națională ce Francia voiesce a’i face. Elă 
’și-a 4's0 numai: «Familia mea va cheltui 
semnată cu înmormântarea mea; voiu ca 
să fie dată nenorocițiloră, și pentru mine, 
bită atâtă pe săraci, pe suferind.1, va fi o 
d’a mă duce în carulă loră spre câmpulă 
ordine.* Trebuie să respectămă acâstă din urmă dorință 
a celui pe care l’amă perdută. De altmintreli acestăcar 
ală săraciloră va fi consacrarea vieței sale. Ore n’a fostă 
elă în totdâuna advocatulă desmoștenițiloră, miserabililoră 
dela Quasimodo și pănă la Jean Valjean ? Și âre, la mor- 
mântă, nu va fi urmată elă mai cu deosebire de afec
țiunea acestoră legiuni de nenorociți, cari sciu câtă de 
multă îi iubea elă? Aslfelă dâr, va fi ună simplu cară 
ală săraciloră, fără flori, fără draperii, pe care se va a- 
șe(Ja coșciugulă când va porni de la Arculă de Triumfă. 
Și făcândă astfelă, ne supunemă lui, ne deplinimă da
toria. Cât pentru restă, Francia va pută face ce va voi. 
Victoră Hugo se ocupa forte puțină de rămășițele sale 
mortuare; dâr partea lui nemuritâre: geniulă său, ope- 
rile sâle, acestea nu-i aparțină. Tâte acestea aparțină 
Franciei, care va putea să înșire după modestulă cară 
ori câte căruțe încărcate cu flori, orî câte onoruri va 
crede că trebuie să facă celui care va fi cea mai sublimă 
gloriă a sa.‘

Din tâte unghiurile Franciei sosescă însciințări de 
participare la înmormântare.

Aprdpe 2,000 studențl, c’ună drapelă în frunte; au 
defilată astăzi pe dinaintea casei mortuare a lui Vic
tor Hugo.

■o-------

CORESPONDENȚA NOSTRADIN COMITATE.
Mediașu, la 28 Maiu 1885.

Autjimă că d-lă Simionă T Ianculescu, notară cer- 
cuală în Ibisdorfulă săsescă și membru ală comisiunei 
esaminatâre pentru notarii cercualî ai comitatului Ter- 
navei-marî — ună bravă fiu ală munțiloră apuseni — 
intenționâză a concură pentru postulă de notară comu
nală în comuna mare Țînțari, îi urămă succesă bună și 
fericimă pe acea comună și poporulă, care are în frun
tea administrațiunei comunale pe ună atare funcționară.

Numitulă deși încă tânără este unulă dintre cel 
mai distinși și harnici notari ai acestui comitată. Zelulă 
și activitatea sa e cunoscută și de cătră superiorii străini. 
Dreptă acea dorința nășiră generală ară fi totuși că na- 
mitulă, sciindă câtă de bine e primită între puțina inte
ligență română din Mediașă și giură, să remână în pos
tulă său actuală; de ârece locuitorii români din comuna 
memorată după lupta fârte lungă și grea, abia acuma 
au putută ajunge a avea în postulă de notară ună tă- 
nără română energică și demnă de chiămarea sa. La 
casă însă de reușire a numitului Domnă la ținta sa, do- 
rimă poporului română din Ibesdorfulă săs. rehabilitarea 
postului 
mitului.

notarială prin ună demnă următoră ală nu- 
S. —u

■o

în

VOCI DIN PUBLICU.*)
Domnule Redactorul

numărulă 108 ală prețuitei foi ce redactați sub
rubrica »Voci din publică* găsimă ună comunicată, prin 
care se divulgă dinaintea cetitoriloră ună incidență de 
natură cu totulă privată, ba chiar individuală, și la care 
trebue să reflectămă prin acâsta.

Interesulă bine înțelesă ală tuturoră persâneloră 
participante Ia acesta incidență pe câtă de regretabilă, 
totă atâtă de inofensivă, ar fi reclamată, ca să fie uitată 
sub vălulă discrețiunei, âr dâcă scriitorulă aceloră rân
duri, care după tâte trebue că s’a simțită atinsă de men- 
ționatulă incidență, s’a credută îndatorată să-și ia o sa- 
tisfacțiune, ar fi trebuită s’o câră dela persâna respectivă 
și să nu complice în acestă afacere corpulă întregă ală 
tineriloră comercianți, căci nu credemă, că ar fi dispusă 
a cere dela întregă corpulă satisfacțiunea cavalerâscă, pe 
care este gata a i-o da nu numai tânărulă respectivă, ci 
ori care altulă dintre colegii săi.

Brașovă, 18 Maiu 1885.
Președintele comitetului tineriloră comercianți.

*) Pentru cele cuprinse sub acostă rubrică redacțiunea nu 
este responsabilă.

DIVERSE.
Unu casu raru în sciința medicală, — «Drepturile 

omului* din Bucuresci citâză următorulă casă curiosă 
medicală: «Unulă din cașurile cele mai curiâse s’a pre- 
sentată acestea la spitalulă Colțea: S’a adusă ună
copilă de patru <țile, fărte robustă și cu șanse de a trăf, 
pe ală căruia nașă este grefată, în partea dreptă, ună 
embrionă de omă, care și elă este cu viață. Elă trăește 
ca unu părăsită pe corpulă copilului. Embrionulă presintă 
doi saci, cu câți-va negei. Se dice că acestă casă este 
uniculă în sciința medicală. D. dr. Severeanu a adusă 
pe acestă monstru care va fi supusă operațiunei, pentru 
a-i detașa de pe obrază pe tovarășulă său puțină comodă. 
Se pretinde ârășl că acâstă operațiune nu va amerința 
întru 
luată 
titori

nimica viața copilului celui venită la termină. S’a 
fotografia monstrului. Vomă ținâ în curentă pe ce- 
despre reșultatele ^operațiunei.«

• , , e a . ** *
Ministrulă Angliei arestată în Viena, — Săptămâna 

trecută, cțice «Imparțialulă*, ministrulă Angliei eșindă să 
se plimbe cu doi câni fără botnițe, fu oprită pe stradă 
de doi hengheri, cari voiră a-i luă cânii; ministrulă se o- 
puse și fiindă că unulă din hengheri voi a-i luâ cânii cu 
forța, dete în elă cu bastonulă. Atunci veni ună ser- 
gentă de stradă, care învită pe ministru a merge la po- 
lițiă; cu tâtă opunerea sa, cu tâte că își arată carta de 
visită, fu silită a urma pe sergentă la polițiă, unde după 
aceea fu liberată.

îfc * *
Monede romane. — D-lă Sandulachi Giușcă, prima- 

rulă comunei Avrămescl și proprietară din aceea comună, 
a găsită înt’ună locă din pădurea sa ună numără de 88 
monede romane de argintă. Inscripțiunile tuturoră mo- 
nedeloră’ suntă fârte legibile, ușoră de descifrată. Se 
vădă cam următârele inscripțiunl pe reversurile loră: 
lulius Germanicus, Opinus-Aug. Pius, Diva Faus- 
tina, Hadrianus, Antonius Pius, Marcus Antonius 
Augustus, Antonius Augustus Pius, Aurelius Caesar, 
Vespasianus, etc. etc. Aceste monede presintă ună a- 
devărată interesă istorică pentru noi Românii în particu
lară, mai cu sâmă că ele au fostă găsite într’o pădure 
din România, care se vede că a fostă sigilată cu osă- 
mintele strămoșiloră noștri Romani.

* *
Brigandagiulu din Turcia. — O crimă oribilă s’a 

comisă la 9 Maiu împrejurulă Brusi între satele Mupol și 
Baladari. O bandă de brigandi armată pănă în dinți a 
pătrunsă în grajdulă unde dormeau șâse păstori, dintre 
cari doi Bulgari și patru Greci, și legându-i i-a martiri- 
sată într’ună chipă ne aurită, spre a-i decide să declare 
unde au banii. Deși tâlharii sciau, că suma de care dis
puneau bieții păstori nu este mare, totuși ei i-au legată 
împreună și ungându-i cu gază le-au dată focă arcțândă 
și ne mai rămânândă din ei decâtă âsele. Și tâte aceste 
pentru 110 piaștri. Poliția, pusă pe urmele brigancțiloră, 
i-a descoperită și prinsă într’o pădure de-alături.

* **
Amazone indiene. — Se anunță din Londra, că 

gina mumă din Baroda capitala statului Guicovar, în
dustană, a informaiă pe vice-regele Indieloră, că în casă 
de răsboiu între Anglia și Rusia, ea va pune la dispo- 
siția guvernului englesă ună corpă de Amazâne compusă 
din dame din socieiatea înaltă și pe care-lă va echipa și 
întreține singură. Statele Guicovarului suntă lăcuite de 
Mahrați, populațiune fârte răsboinică, cari locuiescă dis
trictele muntâse ale Indiei centrale și cari în primele 
timpuri ale campaniei engleze, formau ună regată 
puternică.

re- 
In-

* **
Răpirea unei bunice. — Curierulă Stateloră-Unite 

anunță, că d-na Lena Voghel, mumă a patru copii și bu
nică a 15, a fostă răpită de unii nepoții ală ei, de cu- 
rândă sosită din Germania. Ea e măritată cu ună mi
noră din Pitsburg, Pensilvania, cu care trăia în armoniă 
de vr’o 30 de ani. Acâsta femeiă de 50 de ani, slabă 
ca o momiă și sbârcită ca o smochină, a lăsată lumea 
în uimire când s’a aflată că s’a găsită și pentru ea ună 
răpitoră și încă răpitorulă să’i fie și nepotă! Bărbatu- 
său Voghel, se arăta fârte mulțumită că a scăpată de o 
asemenea societate, este însă desperată de disparința a 
1000 livre sterlinge, sumă ce abia a putută agonisi în 
tâtă viața lui după nenumăratele cjile de muncă și pri
vațiuni.

o

ULTIME SOIRI.
Din Sofia se comunică, că f6ia „Makedonsky 

Grlass“ provdcă poporațiunea Macedoniei la re
voltă, (Jicendă că Rusia va fi silită să-i dea a- 
jutoru.

Din Pristina se scrie, că toți conducătorii 
Arnăuțiloră au ținută o adunare în Stanovici 
lângă Pristina, unde au luată hotărârea să rdge

printr’o deputațiune pe Sultanulă, ca să dispună 
a se alunga câtu mai repede trupele de ocupa- 
țiune din Bosnia și Erțegovina. Ca membrii ai 
deputațiunei s’au alesu Suleiman Alisza din Dja- 
covar și Aliaga Așipșay, vestitulă conducătoru 
ală Malissoriloră. Totdeodată s’a hotărâtă, ca 
în casu de înaintare a Austro-Ungariei spre Sa
lonic să i se opună resisiență cu armele.

Foile polone din Lemberg suntă informate 
sosită acolo 
plecată la

din Varșovia, că Jules Ferry ar fi 
incognito și după o scurtă ședere a 
Petersburg.

„Pol. Corr.“ e informată din Alexandria, 
că la granițele Tripolisului se observă isbucnirea 
unei revolte ca a Sudanesiloră. Este constatată 
că Mahdiulă primesce pe acâstă cale arme și 
nițiuni.

mu-

tri-
ad-

Reuniunea artistică cehă din Praga a 
miau la Paria unu membru din comisiunea 
ministrativă, ca în unire cu artiștii cehi de acolo 
să depună o ramură de palmu cu panglice în 
coldrea națională cehă pe coșciugulă lui Victor 
Hugo, a cărui înmormântare s’a fixată pe Luni 
la 10 6re a. m.

o

(Assigurazioni Generali.) Pe pagina inserateloră a 
fâiei năstre publicămă darea de sâmă pe anulă 1884, 
adecă ală 53-lea bilanță dela Assicurazioni Generali fon
dată în anulă 1838, care nu numai că este celă mai 
vechiu, dar și dintre cele mai mari institute de asigu- 
rațiune. Intrările totale pentru premii și tacse din anulă 
trecută a fostă în suma de 13,758,097 fi. 20 cr. în tâte 
branșele, iar 1,200,518 fi. 65 cr. a incursă pentru do
bânda capitaleloră plasate. Despăgubirile plătite în anulă 
1884 facă 8.637,596 fl. 13 cr., prin urmare a plătită Generali, 
de când s’a înființată pentru 558,581 păgubi 178.423,338 
fl. 51 cr. Din profilulă abundentă, ce s’au arătată în 
suma de 1.644,965 fl. 26 cr. s’au transmisă după pre
cauta prescriere a statuteloră din profitulă efecteloră de 
316,296 fl. 09 cr, la reserva pentru variația cursului, 
care astfelă s’au urcată la suma de 845,574 fl. 93 cr., 
iar 300,000 s’au înregistrată la reserva imobileloră, care 
prin acâsta s’au urcată la 707,145 fl. 65 cr. De și din 
branșa asigurării în contra grindinei, întregulă profită 
este numai de 154,247 fl. 38 cr., totuși s’a întrebuin
țată o sumă rotundă de 200,000 fl. pentru crearea unei 
reserve în contra grindinei, cari să servâscă dreptă o aco
perire parțială contra mariloră păgubi, ce se ivescă în 
unii ani la acâstă periculâsă branșe de asigurare. — 
1.100,200 fl. 30 cr. face suma sporului ală reservei pre- 
mieloră, așa că acâsta cu 31 Decembre 1884 formâză 
suma de 20.176,592 fl. 39 cr. Tâte mijlâcele de ga- 
ranțiă ale institutului se înmulțescă astfelă cu 1 974,521 
fl. 94 cr. și facă 31.490,875 fl. 83 cr. Capitalulă în 
acții și reserva în numărariu după cum arată bi- 
lanțulă suntă plasați cu îngrijire în valori bune. Pe 
lângă sporirea tuturolă reserveloră, institutulă a mai 
fostă in stare a distribui o dividendă de 300 franci egală 
120 fl. în aură pentru fiecare acțiă plătită cu 315 fl. 
Desvoltarea mai departe a afaceriloră institutului se ușu- 
râză fârte prin marele stocă de asigurări ce și-a dobân
dită. Portofoliulă premieloră în branșa elementară, ce 
au a încurge după ani mai târdiu este de 21.066,641 fl. 
33 cr. iar asigurările de capitaluri din branșa asigurării 
pe viață, ce se .aflau la 31 Decembre 1884 în vigâre, 
s’a urcată la 83,174,458 fl. 98 cr.

Bursa de Bucuresci.
Maiu st. v.

Gump.
Cota oficială dela 16

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6%) 
oraș. ~ 
fonc.

>5
>
>

Buc. (20 fr.) 
rural (7%)

» (5°/o)
urban (7%)

» (6%)
» (5%)

ei

Renta
Renta

> 
împr. 
Credit

>
>
>

Banca națională a Români 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

* » » Națională
Aură...............................
Bancnote austriace contra aură

Snraulu la bursa 
din 29 Maiu

Rentă de aură 4°/0 . . . 98 10
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.05 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 146.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . .

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 123.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 108.— 

Bonuri rurale ungare . . 103. — 
Bonuri cu ci. de sortare 1C3. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

1885. 
vând.

89%
92%

84
1165
278%
225
10.91%

de Viena
st. n. 1885.
Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................—.—
Imprumutulti cu premiu 

ung................................. 116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.50 
Renta de arg. austr. . . 82.40
Renta de aură austr. . . 108 10 
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  860 —
Act. băncel de credită ung. 288 50 
Act. băncel de credită austr. 287.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.85
Napoleon-d’orI................9.86
Mărci 100 împ. germ. . . 61.05 
Londra 10 Livres sterlinge 124.40

97.50

Editoră: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
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3485368

Gessmml

4036256

2 40664

863383 33

99824 7B

2234866 1"
280611 38

2234806
280611

__  59328 50
21520170 92

18135927
3 811 

22G277 
351437

38843 
58103
13315 34
5180 17

13154 99 
3547 18

528248 08

704128 30 
îsiăToi ;«2

18315 G3
5180 24

13JA 17
3517 99

468016 56
—509417 «5 2202!»578 17

11687 51
61452 26

3548 -j
351175 24

BILANZ pro 1S84
©eirinu- und Verlust-Reoluiung der Bilnnz A) (1884) auswang

AS^ICLRAZIONI OEJINEFtAXjI
JECENGJA.K'Gt.

Benennung der Post
1. Pr&raien-Reflerve des Vorjahres:

a) Fenerhuauche.........................
b) Transportbranohe . . . .

2 Reserve lfir Sohadon welebe amSl.Dec. 1383nooh 
schwebend waren ;

a) Feuerbranohe......................... ...............................
b) Tra»6portbranche...................................................
c) HagelbrancJie..............................  . . . .

3. Prămion, abiftgUcli Riatorai 
al Feuarbranche . . .
b) Transportbranoha . .
c) Ilagelbraaoho . . .

4. Policen-Gebtthreu •
a) Feuerbranohe .
b) Transporlbranohe
c) Hagolbranobe .

5. ErtrfcgnLflg dor Capitals-Anlagea :
a) Zlnsen von VorschUsaan auf Eflfecte» •
b) „ und Diyid. v. Staats-u. sonstig. Warthp
c) Weohsol-Bscompto, Conto-Corrent Ziuaon und

Agi o..........................................................................

6. Gewina-Saldo au? verachdedeuen R ali<irnugen
7. Mehrworth der Staata- und sonBt gen Werthpapiere

berechaoț zum Oourae vom 31. Dooember 1831.

Ia dea Betrăgen der Feuerbranohe elnd jene der 
Spiegelglas-VerBiohorwag inbegriffen.

Zasammen

i 1
24G247 61 

10281 4q 
77832

F
4450 8! 

2188 '3 41

597%4 98

633648 90
179028 97

4644 03

6437204 47
12 84’G oi
245c09o 88

I
1766333 85
110477 75

1814817

a. (kr 1 i. 'kxl
ftsshân

1876811 KJ

VSFfflOg.

-

817121 » 1—

10095706 «0 - -

3841861 39 -

282989 2
75482 47

69391 37

817191

10005706

834861

69391

282989
75482

13124 01 32 427863

Gewinu- u o ci V or 1 u

Benențung der Post

Geswmt

58

90

86

39

20
47

37

36

i.

2.

8.

Ruckverslcherungfl-Prămle»:
a) Feuerbranche - . .
1>) Transportbranche . .
c) Hagelbrahche . . .

Sohăden:
a) Feuerbranohe bezahlte Schădan 0.2.5’5.087.01* 

............... „ -•61.721.25
fi. S9l.703.6l 
_ 17.r».837.8 I

Reaerve f. nochnioht boz. w 
b)Tran0portbranche bez. achăden

Reserne f. nooh nioht bez. „

c) Hagelbranelie bezahlte Schăden 
Reserve f. noch nicht bez. „Beserve f. nooh nioht bez.

rrSmien-ReserTe filr xm 31. 
feude Veraiohorungen:

a) Feuerbrxnahe \
b) Transpoitbranobe j frel

„ Ccschâfl
2JP3344 89

495684 ni (
060331 60

3009811 29
I,

567611 52

14 8905 51

Deoenicer 1884. lau-

Ton jeier Belastnng

4.

6.

7.
8.
9.

846536.) 59

4986256 38

2040664 07
ProTislonon:

a) Feuerbranohe .
h) TranBportbrftnche 
o) Hagelbranohe .

Verwftltungfikoaten:
a) Fcuerbranche . .
b) Transportbianche .
o) Hagelbranohe . .

Steuern und Gcbtlhren S
a) Feuerbrancho . .
b) Tranaportbrancha .
c) Hagelbranche . .

778'36 63

4• • • •
• a « •

654179 71 
87672 41 

121531 18 r 
1935 9 36 

2578 14 
28583 72

803383 33
I

Zinaen der Pensiona, und Verflorgungfl-Caflae 
Abachreibnng auf dublOae Forderungen . 
Abachreibung auf Inventar..........................

Gevriun .
Zusammun .

225671 22 225G71 22 
11687 54 
61452,28 

3548 - 
11153'3 44 

“427863 W 135518G4|ÎI

st-Oonto der Illlanz. II) Lebenavoraloborungt-Abtlmilung (1884.)
■ ■ ■ ~ — - S — — ------- ■ • —-- . - — ț. . 1J , ra.rirtR» serviri 99824 78fIn Bnarum1. RUGkversioherungs-Prăruien

Zahlungen Hlr fttlllge VeraiolierMng- 
i im AblebenafaH........................... •

< im Erlebenefall .............................
I Reuten ..................................................

17199580
308892

51
75

I I
1G091187 76 

239965 77

II
3281827 05'

46202 40
380701 53

1. Pramien-Reserve des VcrjahYee ...
ab : Roserve anf abgcgebene RuckverBich'?r.

Rcserve fur âchwebendo Sc Adun.......................
| Ablebonafall ....

PrtlnHGn-Eiunahnie \ Erlebonsfall......................
\ Renteu............................

Policeu-Gobllhten...................... ..... ...........................
5 Prfimîon •Reserve auf abgeg^beuo Riickversicherng,

Ertrăgnisa der Capitala-anlagen :
a) Zinacn von Hypothekarfordârungen . . .
h) B von Vorfiohu^8on anf Efîcoton . . .
o) B von Staatfl-und Bonsfcigen Werthpap.
dl „ in Conto-CorrentB...................................
e) RHnertragnMs der luimobilion......................
f) Zinsen von Voracbtheen auf Labensverflicho-

rungs-Policon........................................................

2.

3.

•I.

6.

7
8.

Zuaammen
Tvovon nach Abzug der norm Doca ion d. Reav. 

verloibon . .
Gowlnn-Saldo nne vorechiedenan Realisirungen 
Mehrwerih dei StaaU- und sonatigen Werthpap. 

borechl et zum Gaurae vom 31. December 1831

Zusammen . ■

18

2747518 
453549

8 758

16891187
238965

76
77

2.

6)
86
59

107024 
4273 

417665 
23188

257439

31
72
83
53
ol

3281827
46202 

329761

05

■l>

53

732220 41

52
45
41
■ ‘4,

107637
917529
732226

“185303

21520170 92

04
89

046904 72

509417 65

3.

ab: RUckversicherunBen

Policen-RUokkliufe

4. Prflmien und | Versicher.im Ablebfl 
Kosten-Reserve > „ « Erlebfl.
zum Vortr. pr.l885J Rentenveraicherung

1219034 59
62G551 84
133944 57 

1879531'—
14000 — 

1805531 — '
I

Reserva ]
7i
44'

54

12889232 
4G12578 
1194341

18696152

79
67
64
10

732320 41
1853 3 04
77209 89,

24G9 14 73

22 >29088 5T

Zuaammoa . ■
ab : Ergănzungaraten...........................

Netto-Reserva . ■ 
fbozablt imLaufe 

'des Jahroa

5. Arzt-Honorara
6. Proviaionen
7. Spe-on V
8. Steuorn u. Stempel (
9. Gcwinn-Anthell der Leb^nsversich.

10. Zins. zu Giinat. d. Lobeuavers-in. Gew
11. „ „ w „ Tontlfinversichcr.
12. Abschreibung auf dubiOse Fordcrung.
13. n „ Inventar . i . .

Gewinu . . .
ZnBammpn . .

324246 
15491 

1177
480335
mo_» _

_ 369335 111 
1865531 “

Kostonrea. 
2731G1 i3 

32170 20
__— | —

295337 23 
18G9G152 54 
18991489 77

8555G3 85
J8I35O27 42

34841 92 
226277 56 
351487 11

38813 50
58162 50

VRIAMâGKNSSTATWD > > i > < a,<..cr;RAZIONl GHNKRAL1. qm 31. De/.ember 1S84-------- --------
------------------------ ■ ----- ■ A. I B. 1 Total

Gnldcn In|(»nblon kr Gulden krACTIVA

») 
b)

Gmantirbo 3chiildnch.oine der Aoiionăte............................
Imniobiliar-Benitz :

a) Siădt. Grunditacke............................................
b) Lîlndlichtt BoAitaungou (sammt Inventar)
e) Lan hvirtliHChaftlichc, am 81 Dec. 18 4 nooh un- 

vorkauftr! Erzeugnfas6 ana d. Besitiungen d Aust 
Darlahen auf LtibensverHicherunge-Policen d, Gesollsc hxft 
Kostenprais von activen Lrdbrenton und ion duroh Ilypo- 
thek siahergostollten, bcim Ableb.-n der VcrBicharton 
zu erbebenden Capitalioa . . ’.......................................

Zinatragonde, hypothukadscli sichergestelltn Oapitals-Dar- 
lehcn auf Realitatea mit Ausschkm derjenigon der 
Hypotbokai-Abiheilnnu (Statut Art. 1. lit. o) - - -

Darlehen anf hint-'rlegte Stnats- und oonat, Werthpapiere 
Siaata- und soustige Werthpapiere (Beilage A) - - -
Effectsn im PortefouiEa
Vorgcbîîsse an die Hypothekar-Abth. (Statut Art. l,lit. o) 
Gelder im Canto Corr. bei verschled. Bankan und Cr.-Instit. 
Buar-Caseabestaud in den Casecn der Diraationew in Triest 

und Yenedig ------------- - 
Desgleichen in doo Casseu der Filialen - - - - - -
Salde au8 den BochnuTigen mit den Rfickversiche era - 
Saldo aus den Recbuungeu mit den Filialen der Anstalt 
Saldo des Conto-Corrents dar Bilanz A. ------ 
al Debitoren ftir vcrscliiudene Tilol -
b) Dapots als Garaatien und Cautîauan ------ 
Prfl.mien-Reservo auf abgegebeno Labens-Bftokverfiieherng 
Mobiliar und eiserue Casseu in Bâinmtlichen Bureaux der 

Anstalt, Schilder, Papier und Druckeachen - - -
Veraus bezahlte Provisionen uud OrgauiBationflkosten

Aia 81. Dezembor 1884 în Kraft befludlioke Prăjnienecheine 
fUr 4ie felgenden Jahre i. 21.0W,641.33

B.__ |_JTotal
i “TîJZJ'/V. i j — 7. P A S S I V A

— 16250 ' - 5250 0 —
1070369 76 1010324 37 2110694 13

232284 43 613294 5 845574 08
200 0 ' — — ■— 20 000 —

— — 707145 65 707145 65
40 ’i 0 — 4 um)0'— 800 01—

81663.5 — 315635 — 831270 j—

2040604 97 _ !_ 2 -40604 9T
— 18185927 42

1
18185921 dk

641690 13 641696 1«
— •Ț 869385 1-0 369335 10

_ _ _ 478567 50 47856T 50
— 120296 73 120296 7J

91952 13 — — 91952 li
149906 0J — 1 — 1499(16 69

— — 1 1539 92 101522 02

8 tain iu-Capi tal -
CapitulisirtB Gewinn-RoBerve - -- -- -- -- -
Reaerve fftr CoursBch-wankungen der Werthpaprere - - 
Ha el-Resorve - -- -- -- -- -- -- -- 
lmmobiliar-Resorve .  . .............................................. - - -
Reservefond fhr dublbse Ausetăndo ------- 
AusBerordentliche verfCigbare Gewinn-Reservo - - - - 
Prâmian-Reflorve d r an) 31. December noch Iaufendoi

Yereicherungeu : Bilanz A--------- 
Bilanz B---------

Reaerve fftr angemeldete und am 31. December nioht bo- 
zahlte SehMen : _

Bilanz ft-----*--- 
Bilane B--------- 

DividendenfondB ftir die Lebensversicherung mit Gevrlnn- 
antheil - -- -- -- -- -- -- -- - 

VermOgen der VII. Tontinen-Abtheilung mit Zinsgaranhe 
VermOgen: a) der Pensions-Oasse 1

b) der Vereorgungs-CaMBe/ der Bcamtea - -
Hypothekarische Gl&ubiger (*)
8aldo ana den Rechnungen mit den Bttckveralaherern 
Saldo aus den Rechnungen mit den Filialen der Anutalt
a) Creditoren fur Yerechiedeno Titol
b] Depots fir Garantien und Cautioneu 
Saldo des Uonto-Correnta der Bilan» B 
Gidoni’sche Sftftung

A. B. I Total s 
IGuâion ~kr GnldenTkr Guldon kr e.

18375 0

119144 09

18875 0 — 
I

4015152 58
3103829 14

36750 iu —

7718981 72^

1
118587 03

1 1

1926924 41:
1

1942237 23
253431 44

11
i1

5 
G
7
8

9

113587
1878916

53007

1912237
133987

' 3
91

5»

23
35

4131281; 55 9351400 G5 13482G87 2)
405573 30 — — 465573 30

411127 54 411127 54 10
1317436 01 178192 87 1495G28 88

11
48560 17 33205 97 81760 14

1 3129 53 27095 46 130224 99
511350 92 8902 66 523253 58 13
805917 40 199G49 75 1005567 24 13

542701 r2 542701 02 14
376745 61 ‘240224 11 610969 72 15
5925 9 21 326916 11 919425 32 10

329701 53 329761 53 17
1 18

— — — —
— ““ ■

__ __tl 19
!

10312453 88 253 2395 41 35631848 20
1
i i 1 ' I

Deschiderea băiloru

A. TotalB.
Vortheilbaror Gew. fl. 687.316.70 i. 101.343.41 fi 781.669 16 
Ab ; Uebertrag anf die
boafigliche Gewinn-Rea. 38.797.17 , 19 228.03 . 58.0i3.55

fl 4?8.528.26 , 212 115.33 . 73'.«41.61
______ ,____________ ... t
* Beatbetrag dos KaufschiUinga far dxa Gesellsobafts S- 

gebdude in Trieat [bnzahlt im Fobrnar 18V..]

596246
14 44 

665642 
592509 
542701

5071

43
89
561 
ai 
02
58

38616 17
9698 88

16 008 77 
326916 11

682862 «
28743 ft 

825846 M 
919425 SI 
£42701 (4

6071®

488528 28 24S11S 7306tfn
In don folg. Jahren fUl. Feuerveraiche: -Prim 2 0 661133 șms 12452 88 25322395 41

♦ TI A n »1A 4 .1 n o IZ A .1 111 ... -.1 4^71 V fin U 1111 u o h n t?' ——
I 1 I

85634848

, , —.... t---------- ------------------ --- . ..
Br. I Mnurogonato, Baron Jos. v. Morpnrgo, Ainbr. Barou v. Ralli, V- Scgre, I)r. R. Cnlnbl, Leop. v. fiel 
fieneral-Agentgebiift filr Utignrn iu Budapest: im IIoiihc der Anatalt, DorotlieagaBS. Nr. 10.

Dări de sămă detailate și însemnări despre păgubi stau spre disposițiă la subsemnata agentură din Brașovil. Totă acolo să păte 
luă ori ce informațiuni și face asigurări în contra focului, grindinei și pe vieță cu condițiunile cele mai culante și premiile cele mai 
eftiae- Agentura principală: KarI .Tekelius.

Central-Direotlon der k. k. prlv. Assicnrazioni Generali in Triest: 
aebiniedt. General-Socretalra : Mmco Besao

din Scheiu ce se află din susu 
de băile de aburu, în numita 
grădină a lui Vasilaclie, pro
prietatea D-lui A. P o p o v i c I, 
provădute cu băi calde de pu
tină, două basenuri, dușii și 
băi reci, cunoscute ca fdrte 
plăcute, și la cari cu începere 
dela 1 Iuniu st. n. învită pe 
onor, publicu pentru la o câtu 
mai numerdsă cercetare.

Admiiiîstrațiuiiea

.ievoi verii
(JEcritoir),

■

Tipografia ALEXI, Brașov
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cu 1 fi. —
t

ne mai pomeniți) pănă acuma în 
istoria anunciurilorft, oferu eu pentru ântâia- 
dată on. publicu.

Eu dau adecă unîî revolveru în mări
mea naturală pentru 9 patrdne mm. cu patu, 
țăvă și casa năgră pentru 6 patrăne, poleitu 
finii și niclielatu, numai ch 1 fl.

Acestii revolveru minunată este decdre 
nu numai pentru salonulă milionarului, ci și 
pentru cea mai simplă locuință din clasa 
mijlocia. Elă conține o cerusă (crayon, 
Bleistift) ună păstrătoră de condeie și unu 
cnțitașă de o construcțiă rară și frumdsă.

De observată. Nu vg speriațl de acestă 
mică cheltuială și comandați câtă mai iute, nu mai am 
multe în deposită și v’asiguiă că dăcă vețî posede ună 
asemenea revolveră nu’lă veți mai da nici cu 50 fi.

Trimiterea prin rembursă său cu bani gata prin 
firma: IIECHT

Komissions- und Importhaus in WIEN, 
INNERE STADT, KOLOWRAT-RING Nr. 9.


