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și în specială cu alu ministrului de esterne Ro- 
bilant, atunci rău serviciu face cabinetului actuală 
italiană organulă cancelariei germane, când în
dreptă atacuri așa de înfuriate în contra oposi
țiunei italiane și o amărăsce, dedrece acesta opo- 
sfțiune e încă fbrte puternică, și nu e în mo
dulă acela paralisată ca oposițiunea germană. 
Prin urmare lesne se p6te întempla ca contrarii 
lui Depretis și ai lui Robilant s’aji ngă stăpâni 
peste parlament și să-i răstdrne pe aceștia. Alianța 
cu Germania ar fi atunci compromisă și velva, 
ce se face conferindu-i-se contelui Robilant ordi
nulu Vulturelui negru și-ar pierde ori-ce însem
nătate.

Intr’aceea Italienii au destulă năcază cu no
durile, ce trebue să le înghiță din causa eeloră 
ce se petrecu în Massauah la țărmii Mărei roșie, 
unde i-a dusă și pe ei pofta de a câștiga nouă 
teritorii coloniale, Scimă că parte din trupele 
espedițiunii italiane au fostă amară bătute de 
Abisinienl, cari au făcută totodată și mulți pri- 
sonieri. Comandantulă trnpeloru italiene, gene- 
ralulă Gene, îngrijată de sdrtea acestoră priso- 
nieri, s’a decisă a dobendi liberarea loră în ur- 
mătbrele condițiuni: Sosise pentru Abisinienl ună 
transportă de arme, pe care l’au secvestrată Ita- 
lianii. Comandantulă oștirei abisiniene Ras Alu- 
lah a promisă, că va libera pe prisonierii din es- 
pedițiunea italiană, decă i se voră da afară pus- 
cile. Generalulă Gene s’a învoită a face schim- 
bulă, mai alesă după ce s’a convinsă, că pus- 
cile erau de sistemă vechili. Procederea coman
dantului italiană a produsă nemulțămiri în sî- 
nulă coloniei italiane și ministrulu de răsboiu 
din Roma s’a grăbită a-lă blama rechiămându-lă 
și numindă în locuia lui pe colonelulu Saletta. 
Cu tbte astea mai multe foi din Roma laudă pe 
generalulă Genă, dicendă, că elă s’a jertfită pe 
sine călcândă articulele de răsboiu și dândă afară 
armele, ca se scape pe prisonieri; acum, adauge, 
situațiunea în Africa este lămurită și după libe
rarea prisonieriloră săi Italia pbt.e procede drăși 
fără cruțare în contra Abisiniei. După ce s’au 
trimisă trupe auxiliare din Italia se vorbesce 
acum de-o acțiune mai energică în contra Abi- 
sinieniloru.

Nu puțină îi va fi ajutată prințului Bis
marck în tractările sale de alianță cu Italia și 
acăsta încurcătură a Italieniloru în Africa. Di
băcia cancelarului germană o dovedesce în deo
sebi împrejurarea, că elă scie se și-i facă prie
teni în același timpă și pe regele Italiei Um
berto I și pe l’apa Leone XIII, care încă și în 
dina de adî se consideră ca „captivă" în Roma. 
Vădut’amă cum a întrevenită Papa în favbrea 
septenatului, ăr cancelarulă la rendulă său îi va 
mulțămi încheiândă pacea politică bisericăscă -cu 
Curia română. Se crede că cardinalulă Galim
berti, care este trimisă de Papa spre a felicita 
în numele său pe împăratulu Wilhelm, va tracta 
în Berlină în persbnă cu prințulă Bismarck a- 
supra amendamentului episcopului Kopp, ce ur- 
măresce scopulă indicată.

Der și de Francia a încercată cancelarulă 
germană să se apropia, pilele aceste a visitată 
Berlinulu reimmitulă ingineră francesă d-lu de 
Lesseps, care a construită canalulă dela Suez și 
acum voiesce să severșdscă o asemenea operă 
grandidsă pe istmulă de Panama, și de acesta 
ocasiune s’a folosită prințulă de Bismarck spre 
a-i pregăti în capitala Germaniei o primire pe 
câtă de amicabilă pe atâtă de onorătbre- Im- 
păratulă, împărătdsa, miniștrii și tbte persbnele 
din cercurile înalte berlineze au îmbrățișată pe 
Lesseps cu deosebită căldură, așa că acesta a 
rămasă cu totulă încântată de primirea, ce i s’a 
făcută, care a contrastată multă cu obicinuita 
răcdlă respingătbre a Parisieniloră. In întrevor- 
birile ce le-a avută la reîntbrcere cu raportorii 

. foiloră francese <}’se Lesseps: „M’am convinsă,

Brașovu, 9 Martie 1887.
Mâne va fi mare serbare în Berlină. Optă- 

deci și cinci membri clin diferitele familii prin 
ciare suverane ale Europei voră încungiura pe 
împăratulă Wilhelm, care îniplinesce în 22 Mar
tie a. c. Honerfeci de ani, o etate pe care în cur- 
sulu istoriei puțini domnitori voru fi ajuns’o. 
Unu num&ru de peste trei sute înalț! demnitari 
și diplomațl din t6te țările voru aduce bătrânu
lui monarcliu felicitări în numele eeloră ce i-au 
trimisă. Și Papa va fi representatu c’ună tri
misă specială în persdna cardinalului Galimberti. 
Spectacolulă ce-lă va oferi lumei dina de mâne 
ne arată imperială germană în totă strălucirea 
puterei și a influenței, de care se bucură adi. 
Acesta posițiune îi impune Germaniei o grea 
răspundere, în aceste timpuri mișcate și critice, și 
cu îngrijire se întrăbă adi mică și mare, că 6re 
va sci ea să folosăscă puterea și influința sa 
spre binele popdreloru și ală stateloră europene?

Se vorbesce ărășl forte multă de alianța 
gerinano-austro-italiană. Intr’unu modă demons
trativă a făcută cunoscută Monitorulă imperială 
germană, că cu ocasiunea aniversarei d lei nascerei 
ce-o va serba mâne, împăratulu Germaniei va 
conferi ministrului de esterne ală Italiei, conte
lui Robilant, ordinulu celă mai de frunte pru- 
sianu alu Vulturelui negru. Și n’a fostă destulă 
cu acesta neobicinuită comunicare înainte de 
timpă, dăr mai vină și diare ca „Național Zei- 
tung“ și „Post" și susțină, că acea distincțiune 
este privită în cercurile autorisate ca lină semnă 
că alianța între Germania, Austria și Italia s’a 
reînoitii. Aceste foi mai adaugă, că nu e vorba 
de o alianță ofensivă, ci numai de una defen
sivă pentru a apăra status quo și a susțină pacea 
europănă.

De aceea s’a trăgănată dăr așa de multă 
crisa ministerială în Roma, rătnâindă în cele din 
ui mă totă cabinet.ulă Depretis, fiindă că se 
tracta de reînoirea înțelegerei cu Germania și 
de aceea oposițiunea italiană a năvălită cu atâta 
înverșunare asupra cabinetului Depretis, fiindă că 
voia să împedece reînoirea alianței cu Germania 
și Austro-Ungaria. Dăr și-o și capătă oposițiunea 
italiană dela „Norddeutsche allg. Ztg.“, care nu 
se sfiesce a susțină, că acăstă oposițiune, con
dusă de Crispi, este unu periculu pentru interesele 
conservative și pentru autoritatea monarcliică în 
Italia. Ba foia bismarkiană merge și mai departe 
si după ce ia în rîsu pe cei ce luptă pentru ideile 
liberale, numindu-i „democrația parlamentară" 
declară partida lui Crispi ca solidară cu nihiliștii, 
cu revoluțiunarii poloni și cu toți inimicii or- 
dinei monarcliice a stateloră. Metoda eeloră din 
Berlină e bine calculată. Dinastia italiană p6te 
fi spăriată numai îufățișându-i-se mari pelicule, 
ce ară aștepta-o din partea ligei revoluțiunare și 
a republicanismului. Francia e republică, e va
tra ideiloră revoluțiunare, pote esista prin ur
mare unu mai bună mijlocă spre a înstrăina pe 
regele Umberto de Francia, decâtă când 1 se 
<jice: oposițiunea italiană numai de aceea este 
contrară așa de hotărîtă a alianței italo-germane, 
pentru că planulă ei ascunsă este să răstdrne 
monarchia și să întemeieze republica în Italia?

In realitate nu se tractăză de a face revo- 
luțiune, nici de a se proclama republica în Italia, 
ci e vorba numai de a se pune stavilă tendin- 
țeloru reacțiunare, cari iesă la suprafață și cari, 
după părerea oposițiunei italiane, prin alianța cu 
Germania voru fi multă încuragiate. Tocmai de 
aceea strigă așa de tare foile oficidse germane 
în contra lui Crispi și a soțiloră săi. Unu bună 
sfată le dă însă „Neue freie Presse" din Viena. 
Dăcă — cjice ac<^8tă f6iă — în adevără i-a suc- 
cesu prințului Bismarck a încheia pretinsa „alianță 
pentru susținerea păcii și apărării intereseloră 
monarchice", cu concursulă cabinetului Depretis 

că în Berlină tdtă lumea voiesce pacea. Prin
țulă Bismarck precum și împăratulu au lăudată 
fbrte multă atitudinea ambasadorului nostru dela 
Berlină Ilerbette, care prin declarațiunile sale 
hotărîte, leale și sincere i-a liniștită. Bismarck a 
disă că întâiu a credută că t6te voră merge rău 
și că oștirea va trebui să mărgă la graniță, a- 
cum însă pericululă e înlăturată. Elă (Bismarck) 
doresce să trăiască în pace cu Francia, va do
vedi însă celă mai mare zelă răsboinicu decă 
Germania va fi atacată. Atitudinei acesteia are 
să mulțămăscă popularitatea sa în Germania; nu 
elă a cerută Elsația-Lotaringia, ci partida mili
tară a fostă convinsă că Metzulă și Strassbur- 
gulă suntă de lipsă pentru asigurarea graniței, 
împăratulțj Wilhelm pe care l’am găsită în bună 
sănătate ’mi-a disă între altele: „Noi ne batemu 
numai când suntemu atacați, fiiulă meu e de 
aceeași părere." împăratulă m’a asigurată, că 
stimăză pe FrancesI și se opune răsboiului, pen
tru că scie că Francesii ca și Germanii nu’lu 
dorescă și deorece diplomația lucră pe același 
terenă totă este posibilă o înțelegere. Impără- 
tesa ml-a clisă : „Nu mă ocupu cu politica, suntă 
însă fericită de-a vedă ună Francesu. Iubescu 
țăra vdstră frumdsă și ași fi fericită, dăcă Francia 
și Germania ar trăi în pace, cum e dorința îm
păratului și a mea."

In entusiasmulă său asupra primirei escelente 
ce i s’a făcută în Berlină d-lă de Lesseps a disă 
într’o scrisdre ce i-a predat’o vice-consululiilui 
francesă din Colonia, că „ Germania este amicalii 
naturală alu Franciei11. Interpelată fiindă în pri
vința aserțiunei acesteia, Lesseps a declarată, că 
acăsta este convingerea sa. Elă a asigurată că 
n’a mersă la Berlină în misiune oficială și vor
besce așa cum îi dictăză consciința. Germania, 
adause elă, este amiculă naturală ală Franciei, 
din causa vecinătății și a intereseloră identice. 
Pentru că Francesii au învinsă la începutulă se
cuiului acestuia pe Germani și aceștia și-au luată 
revanșa la 1870/1, să fiă 6re acăsta o causă, ca 
aceste două națiuni să trăiască în neînțelegere 
până la sferșitulă tuturoră veacuriloră? Rusia, 
dise Lesseps, pdte fi amiculă Franciei, dăr nu e 
amiculă ei naturală, pentru că e fbrte depărtată 
și din causa deosebirei moravnriloră.

Nu totă de acăsta părere suntă omenii re
vanșei în Francia, pe cari toile bismarkiane îi a- 
runcă într’o 61ă cu oposițiunalii din Germania, 
socială-democrați, clericali, Poloni ș. a. Acești 
campioni ai revanșei dau adi tonulă, ei formăzâ 
maioritatea precumpănităre în Francia și toți fără 
deosebire, republicanii ca și monarchiștii, Orlea- 
ni.știi ca și Bonapartiștii, conservativii ca și radi
calii, suntă încântați nu de amabilitatea împăra
tului Wilhelm, ci de marimmositatea Țarului 
Rusiei, căruia, după părerăa loră, are să i se 
mulțămăscă, că Francia a fostă scăpată de ună 
răsboiu. Mai multe (Jiare de frunte, ca „Națio
nal", „Liberte", „France", „Paris", aducă din 
incidentulă visitei lui Lesseps la Berlină omagie 
Rusiei, care „a adusă ună serviciu civilisațiunei" 
împiedecândă răsboiulă, pentru care lucru „Fran
cia îi va fi totdăuna recunoscet.6re“.

Opiniunea publică în Francia se pronunță 
atji în favdrea Rusiei și pressa francesă dă me
reu nutrementă acestui curentă pentru alianța 
cu puterniculă Țară, pe care îlă lingușesce necur
mată. Chiară „marele Francesă" Lesseps a tre
buită să-și audă imputarea, că a pusă la probă 
simțibilitatea rusăscă prin călătoria sa în Ger
mania.

Câtă pentru Ruși ei pară a fi deocamdată 
mulțumiți cu succesele ce le seceră politica loră 
în Francia și asupra tristului fenomenă ală aten
tatului contra Țarului, ce a fostă din nou plă
nuită și descoperită se mângăiă cu aceea, că și 
în alte părți nu e mai bine și că nihilismulă a 
devenită ună „anarchismă cosmopolită". Dealt- 
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niintrelea clin nou asigură foi o rusesc! autoritate 
că Țariilu și Giets suntu liotăriți se nu inter
vină în Bulgaria, și că Rusia nu vrea s6-ș! risi- 
peseă puterile espuindu-se la 110116 aventuri.

('unt se porte Sașii din Ardealu?
In „Leipziger Geselschaft." publică Karl 

Bicibtren unu articula despre „greșelele ger
mane ale Sașiloru ardeleni" și le face imputări 
pentru atitudinea lorfi față cn purtarea stă pa 
nirei unguresc!. Etă ce scrie autorulu arti
colului, pe care îlu reproduceam după „Pestei 
Lloyd" :

»E adevărată, că timpurile vechi au trecută, când 
bărbatulă era cu inima la locă și era hotărâtă a merge 
la cstremă. decă i se amenința onărea și naționalitatea. 
Conlederațiloră din Stedingerland și Dithmarschen li s’au 
tăcută mai puține nedreptăți în administrațiune și jus
tiția, și a le răpi limba maternă, celă mai prețiosă bună, 
celă puțină nimănui nu i-a trecută prin capă Der ei 
n au suferim acesta și mai bucurosă s’au luptată unulă 
contra douătjecî. Der că și țăranulă sasă o va scdte la 
eapOlă cu doi Maghiari ori Români — elă se va lăsa 
totă mai departe s6 i se pună cătușă ca homo prudens 
et circumspectus, căci casa și curtea îi suntu doră de 
mai mare preții decâtii onorea și naționalitatea. Oricărei 
opuneri, oricărei tenacități in resistență pacinică, 1 se 
va pune intr’o di capătă prin forța fățișă a stăpânilo- 
riloră. Numai enormulă sprijină morală ală patrioțiloră 
din imperiulă germană, numai elă a ferită până acum 
pe Sași de a merge la estremu. Der decă nu se în
tâmplă mari răsturnări istorice, nici acesta nu va mai 
pute mântui catisa peidută. Căci perdută este, di că o- 
mulu se dă cu lașitate înderetu de a merge la estremu. 
Celă ce caută să determine mersulă eveniment eloră nu
mai prm vorbiri și plângeri, celui ce i se pare o ne- 
buniă ideia că ară li și alte mijloce — acela să dă în
suși perdărei.

„Nu vreu se urmezu mai departe aceste notificări, 
nu vreu sâ întiu in aceea, câtă ue favorabila ară pute 
sta raporturile Sașiloră ardeleni — printr’o alianță cu 
România — nu vreu să compară câtă de mu tă s’ar 
pute preface în easulă din urmă în ajutoră directă pu 
terniculă sprijină ală publicului germană, în vreme ce 
rasse mai slabe in numeru au încercată sub împrejurări 
mai favorabile, fără orice sprijină din afară, lupta eroică 
pentru libertatea și esistența loră naționala în contra 
unoră inimici multă mai puternici.

Acesta niciodată nu se va încerca în fundulă re
gim Trăimă intr’o eră materialistă iubitore de pace, nu 
în „tlie brave days of old“. Sașii mergă spre peire fără 
a se mai opri. Cală timpă opunerea și lăudăroșia pline 
de vorbe cu „sciința germană» mai pole dura, până 
atunci biurocrații din Sibiiu își voră susține cu energiă 
rolulă loră conducăloră. D6r sosindă odată diua in care 
se dice: Ori peritT, ori vg supuneți, ori ve puneți înjociî 
virta si sângele pentru germanismul" vostru, pe care di- 
ceți că-lă iubiți mai presusă de tolc—atunci, da atunci! 
Numai cumpănindu-se aslfelă de raporturi se cunăsee 
câtă de susă slă inlunecatulă evă mediu in simțâmentulă 
de onore și in adeveratulă idealisniă peste noulă timpă 
luminată, in care lupta de nimicire se portă cu vorbe, 
er nu cu fapte. împilarea Sașiloră este încă țSrmuîilă 
in marginile tiraniei legale. Acte de violență directe Ire- 
bue să urmeze și eseentarea legei scoleloru medii, pană 
acum încă numai în modă platonică, va pune definitivă 
căluș! limbei germane. De sigură germanismului din Ar- 
dealu i se va cânta vecinica pomenire, deșt nu în tăcere. 
Ccccr celă ce nu ’șl ajută elă însuși, aceluia nici l)um- 
nedeu nu ’i ajută. Și dâcă Sașii răspundă: »Ce putemă 
tace noi 250,000 de omeni (cari insă locuescă in liniă 
strînsă și uniți laolaltă) contra forței de stată maghiare? 
Amă fi perduți toți" — atunci se se răspundă liniștită: 
„Cugetă, că voi prețuiți germanismulă vostru ca vieța 
vostră? Și acesta e in faptă deplină adevărată. E alătă 
de înrădăcinată în voi acestă ideă, încâtă cu germanis- 
mulă, care formeză fa’a și puterea vOstră, a ți perde iotă 
ce vă face vieța prețidsă. Ș’î cu tâte astea voiți, fără 
se ’ncercați a merge la estremu, se primiți spiritualicesce 
și moralicesce lovitura de mârte? Vieța fisică și și ma
teria vi este așaderă nesfârșită mat iubită, decutu totă 
renumitulă vostru idealisniă germană? Ei bine,' atunci 
duceți-ve perdării! In locă de iuptă gloriosă și peire fi
sică, încă îrtdoiăsă, alegeți peire morală și spirituală 1 Căci 
înaintea acestei alternative și așa Iotă sunteți voi puși 
și ora vdstră va sosi. Der atunci nn ve va pute mântui 
grecesca și latinăsca, nici reuniunea pentru sciința țării 
Ardealului, ci vrednicia trainică și practică și destoinicia 
de a vă însufleți".

„Pester Lloyd" <J,ce d. Karl Bleibtreu e 
unCt nebunfl în folio și că (le sigurii nici ună 
otirii nu se va găsi în fundulu regiu, care ar avă 
plăcere să urmeze astorfelu de palavre, prin care 
acelu individă provdcă cu atâta vitejiă pe alți

Proeosiilu <Ie calnmniă
contra d-lui E. II. Longinu, advocată in Deva. 

(Urmare din Nrii 49, 50 și 51).

Aeusatiilă în (ine declară, <-ă totă investigațiunea 
și peste totă procedura ce s’a in.-.cenatu în acestă causă 
a fostă pusă pe o ba-ă greșita și ilegală și că prin ur
inare tragerea lui înaintea acelui tribunaiă este incorectă 
și nelegală.

După acesta a urmată ascultarea martoriloru. Mai 
âtileiu s’a ascultată martorulu Alesandru Gzura, apoi 
Henrich Sehopkesz, ambii oficiali la tribunalulă reg. din 
Deva. Acești martori — ascultați și în decursulă inves 
ligațiunei, — s’au ascultată despre afacerea dintre acu- 
saioră și acusată dela 22 Noemvre 1883.

De cumva vomă lua în considerare posițiunea aces
tora martori, că adecă ei suntă subordinații președintelui 
Tribunalului reg. din Deva și că deci viitoru.lă loră, in 
mare parte, pote depinde dela densulă, îndată pulemă 
pricepe „genarea- ce i-au cuprinsă, când au fostă ascul
tați, precum de escusată [iotă fi și pentru alegerea es- 
presiuniloră, cu cari s’au încercată a netedi adevărulă 
fapteloră. Fața și gesturile loră au oglindată în deajunsă 
’upta internă față cu «dilicata* posițiune in care se 
allau.

Cu iote aceste din fasiunile acestoră martori s’a 
adeverită, afară de tătă îndoidla, că acusatulă in mai 
multe rendiirl a declarată președintelui Solyom, că a sa
lutată, când a intrală in oficiu, deci —• se vede — nu 
a avută intențiunea, de a se purta neurbană față cu pre 
ședințele tribunalului, prin urmare președintele nu a mai 
avută și nu a mai putută ave motivă fundată, ca să 
atace pe acusată, așa precum l’a atacată.

Va să (Jică s’a dovedită, că Dr. F. Solyom Fekete 
a căutată nodă in papură și că d-sa a trecută peste li
mita, ce-i compete.

Tolă din fasiunea acestoră martori se vede aprială, 
că președintele tribunalului, cu acea ocasiune, a fostă

Omeni ca printr’o alianță eu România — se 
se revolte contra patriei loră. Foia ungtirescă în- 
elh i.i dorindii ea „Sașii se ’șl scuture mâneca și 
s6 scape de nenorocirii loră amici literali".

SOIRILE plLEL
t Georgiu Laslu, președinte de tribunaiă in pensi 

une și advocată, a încetată din viăță Duminecă în 8 (20) 
Martie a. c. in etate de 60 de ani Reposalulă in totă 
limpulă activității sale ca judecătoră in Făgărașă, Turda 
etc. s’a distinsă prin iubire de dreptate și consciențiosi- 
lale, care i-au fostă rău răsplătite de cătră cei dds pu
tere. Georgiu Laslu a fostă ună fiu devotată națiune: 
sale, pe care a iubit’o și pentru care gata a fostă lot- 
deuna a aduce jertfe pe câtă in putință i-a fostă. Adre- 
sămă condolențele nostre neconsolatei sale consorte, care 
plânge perderea nobilului ei soță !

—x—
Cfctimă in .Românulă": „Aflămă cu plăcere, că 

guvernulă nostru este hotărită a nu încheia convențiune 
comercială cu imperiulă austro-ungară, decă nu se va 
asigura României într’unu modă certă esportulă cerea- 
leloră și mai cu setnă ală viteloră.»

—x—
Același diară e informată, că comisiunea militară 

română s’ar fi pronunțată pentru adoptarea mitraliezeil 
Mannlicher, inventatorul^ puscei cu repetițiă pentru ar
mata austro-ungară. Se dice că asupra puscei nu s’ar fi 
esprimală favorabilă.

—x—
„Albina", institutuiă de credită și economii dir 

Sibiiu a iăeută o nouă emisiune de scrisuri fonciare de 
5°/0 sorțibile in 30 ani, de (>°/0 nu se voră mai emite 
și cele esistente se voră retrage pe incelulă.

-x—
D-iă Justiniană Grama, comisionară în Btașovă, a 

deschisă in Pesta, Waitzner-Boulevard Nr. 16 etagiulă 1. 
ună biurou de afaceri cu producte, comissione și pe- 
troleu, păstrându’și în același timpă și biurou lă seu din 
Brașovă. Ii doiimă suceesă și 111 Festa, unde d-sa e sin- 
gurulă Română cu aslfelă de afaceri,

—x—
In comuna I ingard de lângă Șăbișă surită incluse 

de doi ani de dile școlele din causa difleritei. Afară de 
lunile Decemvre din 1885 și Ianuarie din 1886 nici ună 
cursă nu s’a mai ținută, pe lângă aceea că .și in 1884 
au fostă in parte incluse. Numai in cursulă acestei erni 
au murită 56 copii și difterila continuă a secera nouă 
jertfe. Cu măsura unilaterală d’a se țină numai șcălele 
închise nu e mirare, decă nenorocita comună își va vede 
înmormântați toți copii români, sași și unguri.

—x—
In Spania s’a introdusă căsătoria civilă. La cununia 

bisericescă va asista ună judecătoră de pace seu ună 
altă funcționară civilă, f/i căsătoriile neeonliadate bise- 
ricesee, stalului ii recunosce biserica dreplulă, a constata 
valabilitatea loră amă urată legiloră stalului.

— x—
Milionarnlă Kelch din Berlină a fostă arestată, 

fundă că a bătută gravă pe propria sa soră, care-lă vi 
sitasc pentru aplanarea unoră afaceri de moștenire.

forte iritată și <ă e.șindă din odaia espeditoriloriă intor- 
cendu-se cătră umilă din martoil, anume câiră 11. S<-hoj>- 
kesz, t-a <ji-ă : „Deci acusatulă va mai mira aici, fără 
ca să salute, să lă dat afară (utasllsa ki)’.

hitrebalu liindă acusatulă, că ce obiecționeză la 
fasiunea martoriloră, răspunde, că marlorulă din urmă 
numai in citarea cuvinteloră lui Solyom a greșită, in- 
< âtă — după acusată, — Dr. Solyom a (jisă mai multă 
șt anume: că marlorulă să fă dea’ pe acusată afară «cu 
haiducii,» Der — dice acusatulă, — pentru ună advo
cată șt otntl cultă, concepfulă de a da pe cineva afară 
(kiutasilani) nu multă se deosebesce de partea a doua, 
ce adecă susține acusatulă.

Din fasiunea acestoră martori s’a mai vădită și 
aceea, că acusatulă a avută cause de regulată și in es- 
pedtlura tribunalului și că totdeuna s’a purtată cu cea 
mai mare urbanitate, față de oficialii, cu caii a avută 
atingere.

Este deci evidentă, că D lă Dr. Solyom Fekete, 
președintele tribunalului reg. din Deva, la 22 Noemvre 
1883 așa s’a purtată cu ună advocată, precum unui 
președinte de Tribunaiă nici intr’ună casă, — nici după 
lege, nici după regulele bunei cuviințe, a se purta nu 
i-a tostă ertată, — prin urmare iritațiunea, rușinea și 
amărăciunea acusatului și-o păte închipui fiă-cine, încă 
și acela, care numai in parte cunăsce antecedințele acelei 
afaceri.

Ca să se pătă înțelege mai ușoră mersulă pertrac
tării și fasiunile martoriloră, cari au urmată, trebue să 
aminlimă tnai ântăiu următorele:

După cum a dtsă și acusatulă, intre elă și preșe
dintele tribunalului reg. din Deva, din mai multe și varie 
motive, de mai mttlți ani a esistată o înverșunare și o 
luptă necurmată.

In urma acestei lupte, acusatulă încă la anulă 1881 
erăși după unu atacă vehementă, s’a plânsă la fosttilă 
ministru de justiția, arătându-i, la ce șicane a fostă elă 
espusă de cătră președinrele tribunalului și peste tolă 
din partea tribunalului reg. din Deva.

lolodală acusatulă a descoperită și respective a 
denunțată ministrului mai multe iregularități ce a obser
vată elă și alții la tribunalulă din Deva și la președin
tele său și a arătată și aceea, că ce opimuni s’au ma
nifestată peste totă asupra procedurei și a fapteloră pre
ședintelui tribunalului reg. din Deva, dreptă ce a rugată 
pe ministru, ca s6 se ingrtjeseă de curmarea releloră, 
eventuală sg trimită pe cineva, ca s6 afle, intrucâtu cele 
arătate suntă seu nu adevărate.

Intr’o plânsore de acelea, — de care acusatulă a 
înaintată mai multe, — acusatulă a atrasă atențiunea 
ministrului și la împregiurarea, că președintele tribuna
lului rtg din Deva Dr. F. Solyom Fekete, cu ocasiunea 
alegeriloră din anulă 1881, s’a dusă în mai multe rân
duri in cerculă alegătoră ală Daiei de Crișiu și pe acolo 
a corteșilă, pentru ca să liă alesă fratele s6u, inginerulă 
Sigismund Fekete. C.orleșia acesta a bătută forte la ochi 
și in publică și deci se desaprobau în publică pașii pre
ședintelui.

Nu peste multă și mai alesă după ce fretele preșe
dintelui a reușită ca deputată față cu ftă ertalulă Sig. 
Borlea, sa ventilată și prin diare corteșia d-lui Solyom, 
mai apoi a apărută o epistolă volantă anonimă tipărită 
in limba maghiară, in care autorulă cu frase bombastice 
glorifica învingerea lui Sig. Fekete asupra lui Sig. Borlea 
și totodată desonestândă in modulă celă mai scârbosă 
pe cei cari aparțină partidei naționale române, specială 
pe cei cari au participată la conferența electorală din 
Sibiiu la 1881 — numindu-i trădători de patriă, — se 
încerca a dovedi, că învingerea lui Sig. Fekete se atri 
buc singură energiei și activității d-lui Dr. F. Solyom 
Fekete, președ. trib. reg. din Deva. Acusatulă deci a 
trimisă și aeelă pamlletă ministrului și i-a arătată că 
etă ce se vorbesce și se scrie despre președintele tribu
nalului reg. din Deva, de I — (Jicea elă — ar fi tim
pulă și necesitate imperativă, ca minisfrnlă sg văijă, ce 
este adeveră din tote acestea și din câte să votbeseă 
despre subalternulă său.

In urma acestei denunțări ministrulă — așa se 
vede, — a provocată pe președintele tribunalului reg. 
thn Deva, să se justifice. D-lă Dr. F. Solyom Fekete, 
dreptă justificare, a trimisă ministrului o adeverință, sub
scrisă de mai mulți jucji comunali și alte persone, din 
amintitulă cercă electorală. In atestatulă din cestiune — 
care(a servit de basă la unul din punctele pentru carejacusa- 
tulă s’a pusă pe banca acusațiloră, și care nici de pre- 
sentă, nici sub decurtulă investigațiunei nu a fostă și 
nu e la acte (!) — se dfice, că președintele Solyom, la 
alegerile din 1881 nu a fostă in respectivele comune, ai 
căroră judi seu locuitori au subscrisă său pară a fi sub
scrisă aceiă atestată.

Allându-se mai târziu, că în favorulă lui Solyom 
s’a făcuta ună atestată de cuprinsulă arătată, cei cari au 
sciulă și au fostă convinși despre neadevărnlă ce cu
prinde acelă atestata au incepută în publică a critica și 
procedura acesta a președintelui Solyom.

Pe astă cale a aflată și acusatulă, că in ce modă 
și cu ce s’a scusată Solyom la ministru și acestă impre 
giurare a tîmbrat’o, când a fostă provocată a da dovecji 
(jicăndă că atestatulă acela — după cum i s’a spusă — 
nu s’a subscrisă in faptă de toți aceia ale căroră nume 
figureză pe acelă atestată și că decă atestatulă acela con
ține adevgră, atuneia e neadevferă acea ce a vorbită pe 
atunci tătă lumea, e neadevără ceea ce au serisă cele mai 
multe (jliare și s’a tipărită și în amintita epistolă volantă, 
nedesmințilă de Solyom, — 6r decă atestatulă din ces
tiune nu conține adevărulă, atunci președintele tribuna
lului reg. din Deva, d-lă Dr. F. Solyom Fekete, s’a jus
tificată cu ună atestată, despre care insușl scia, că nu 
conține adevărulă și acâsta nu se pote considera de lucru 
strălucită

Pe acâstă declarațiune și respective dovădă se ba- 
seză punctulă întâiu, In care procurorulă crede a des
coperi delictulă de calumniă. Ală doilea punctă mai 
gravă — asemenea după procuroră — ar fi deciara- 
țiunea și respective deducțiunea, ce o face acusatulă
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relativii la emiterea unui biletă scrisă de mâna propriă 
a d-lui Dr. F. Solyom Fekete și predatâ unui individa, 
menita a fi deținuta și escortată la Devași cu ala cărui 
ajutora respectivula a și scăpata de închisdrea pusă in 
perspectivă. Acesta bileta, la timpulă său a dată ansă 
la multe vorbe, combinațiuni și declarațiunl [in comita- 
tnlă Huniădorei, până ce în fine a ajunsa chiară și in mâ- 
nile comitelui suprema (îeorge Pogâny. Ală treilea 
punctă gravă ar ii o salciă tristă, luată fără soirea și 
învoirea stăpânului, — despre care asemenea s’au vor
bită multe în Deva și giurh. (Va urma.)

Din munții apuseni.
Câmpeni, 18 Martie 1887.

Domnule Redactoră! Una din dorințele cele mai 
ardătore ale poporului din munții apuseni s’a împlinită 
„Auraria“, cassa de economii, societate pe acții în Abrudă 
se pâte considera de înființată. — lntregă capitalulă de 
acțiuni s’a subscrisă într’o di, din care s’au și plătită 
1O°/0 eră în adunarea constituantă de erî primindu se 
proieclulă de statute, numai decâtă s’au alesă și mem
brii direcțiunii și ai consiliului de supraveghiare in per- 
sonele celoră mai competențl bărbați din Abrudă, Câm 
peni, Buciumă și Boșia. — Totă erî s’a solvită încă 
2O°/0 din capitalulă de acțiuni, și așa ne putemă aș
tepta în timpulă celă mai scurtă, ca statutele să fiă 
aprobate și firma protocolată prin tribunalulă co
mercială.

Deși timpulă era ploiosă și — ca de comună sub 
administrația nostră, în ținuturi românescî — drumu
rile nepracticabile: acțiunarii totuși s’au înfățișată în 
numără completă la adunare constituantă; ba s’au in- 
făți.ată chiară și neacționarii, cari au asistată în totă 
decursulh desbaterii statuteloră.

lntregă inteligență din ținută, advocați, protopopi, 
preoți, mediei și proprietari de mine, întreprinzători și 
comercianțl au fostă representați in aceste adunare. — 
0 regretabilă și totodată neesplicabilă eseepțiune a fă
cută numai unulă din cei doi advocați români din Abrudu. 
care nu numai că n’a participată la înființarea acestei 
inslituțiuni cu menirea de a scăpa poporule nostru din 
ghiarele nemilose ale ușurărilor^; ci se dice chiar, că 
șî-ar fi îmbiată sucursulă la înființarea unei bance un
guresc! eu sediulă aici in Abrudă; ba o personă dâtnnă 
de totă credința ne spune, că respectivula Domnă ad
vocată tocmai în diua adunărei constituante a -Aură
riei», ar fi ținută discursuri ungures.i in adunarea estra 
ordinară a comunității din Abrudă.

Din incidentulă pretinsei ,,irredente“ — Ungurii 
aducă miliția pe capulă biețiloru Români din Abrudă; 
n’au cu ce acoperi enormele spese puse în spinarea a- 
cestui opidă, și totuși se găsesce ună Română, care în 
adunarea comunității face causă comună eu instigatorii 
acestei calimifăți. —

Nu scimă ce scopuri urmăresce acestă domnă ad 
vocată; îlă putemă însă asigura apriori, că aci în munții 
apuseni numai cu noi și prin noi p6te ajunge la ceva 
și nici deetim eu aceia, cari pănă acum l’au desprețuilă 
âră astă<|i voiescă a-'ă folosi ca instrumentă în contra 
nostră. — ' Moțul ii.

Academia Românii.
Sesiunea generală din anulu 1887.

Raport ii) u secretarului generalii asupra Incrăriloru făcute în 
anală 188(1—87.

(Urmare.)

Cuvintele M. Sale Regelui ne-au mișcată adâncă 
pe toți, căci ele ne-au arătată cu câtă profunditate Ma
iestatea Sa a pătrunsă in amănuntele nevoiloră națiunii, 
și câtă suntă de vaste cunosr-iințele sale sciențifice, în’ 
câtă a caracterisată în puține cuvinte programa întregă 
a studiului limbei nostre.

Academia în unanimitate a însărcinată pe d-lă B. 
P. Hașdău a realisa dorința mărâță a Maiestății Sale. 
Nieî că era ună altulă mai competentă pentru acăstă lu
crare, decâtă colegulă nostru, celă mai ageră scrutătoră 
ală limbei românescî, aprețuită și cunoscută de lumea 
învățată, și cu ale cărui cercetări adânci și ingeniose de 
multă timpă ne mândrimă.

Astăzi avemh înaintea nostră înteiulă volumă ală 
Marelui Etimologicii. Din acestă volumă putemă vede, 
judeca și aprecia atâtă însemnătatea ideii Maiestății Sale 
Regelui, câtă și erudițiunea, pătrunderea, și munca pe 
cari d-lă Hașdău le pune în executarea acestei lucrări.

Magnum Etimologicum Romaniae nu este ună 
simplu dicționară, redactată după modulă dicționareloră 
de pănă acuma. E!ă este o lucrare unică în felulă său 
D-lă Hașdău a cuprinsă înțelesulă infimă ală ideii. M. S. 
Regelui, și a concepută ună plană de executare forte 
vastă și cu totulă nou și originală. Cuprinsulă lucrării 
este precisată chiar pe titlu prin cuvintele: »Dicționarul^ 
limbei istorice și poporane a Românilorii, de unde se vede 
că Magnum Etimologicum Romaniae va cuprinde în sine 
totă limba română în manifestările și formele ei istorice 
poporale și dialectale, așa după cum se găsesce în căr
țile vechi, în literatura poporană scrisă și nescrisă și în

vorbirea vie a poporului. Acesta este fondulă comună, 
este basa din care se formâză limba literară destinată a 
exprima Iote cugetările și Iote manifestările civilisațiunii 
naționale.

Din relațiunile pe cari d-lă Hașdău ni le-a presen- 
tată în cei doi ani precedențl amă vădută cum s’au strînsă 
materialele din cari se formeză ac-âstă lucrare monu
mentală asupra limbei nostre.

Cele patru fascicole publicate pănă acuma arată 
cum lucrarea se execută.

Din partea publicată se vede că Magnum Etimo
logicum nu cuprinde numai însemnarea cuvinteloru, cu 
arătarea etimologiei loră. Fie-care cuvîntă formeză o 
monografia, în care suntă înșirate originele și istoriculă 
întrebuințării lui, precum și tâte funcțiunile lui în ob- 
servațiunile, obiceiurile, credințele, superstițiunile popo
rului, de unde resultă că acestă dicționară este o enci
clopedie națională a poporului română, în care suntă a- 
rătate și explicate tote manifestațiunile spiritului poporu
lui nostru. Astfelă lucrarea d-lui Hașdău ocupă în stu- 
diele nâstre filologice ună loch de o însemnătate forte 
mare. Prin ea se va da unh impulsă puternică a stu
dia în tote direcțiunile epsichologia poporană a Româ- 
niloră.

Ușoră se va înțelege acum, de ce Marele Etimo
logicii trebuea să se deosebâscă de forma obicinuită a 
dicționarului. In Dicționanilii d-lui Hașdău fiecare cu- 
vînth este tractată în forma unei mici monografii, care 
pâte fi cetită și înțelesă de fiecare. Prin acesta Mag
num Etimologicum va deveni o carte instructivă în care 
ori cine va pută găsi explicări asupra ori cărui cuvântă, 
acestă lectură va contribui forte multă la răspândirea cu- 
noscințeloru drepte asupra limbei și asupra poporului ro
mână și la înlăturarea multora idei greșite cari suntă 
răspândite chiar între Români asupra manifestăriloru spi
ritului națională. Der Magnum Etymologicum va mai 
ave ună altă resullath, o cunoscință esactă a tesaurului 
limbei românescî și a întrebuințării lui.

Avendh înaintea nostră întâiulh volumă ală Mare
lui Etimologică, și aprețuindă marea însemnătate pentru 
națiune a acestei publicațiunî, precum și onorea ce ea 
face țării și Academiei, se deșteptă în noi simțăminte de 
adâncă recunoscință și de nemărginită devotamentă cătră 
M. S. Regele, Auguslulh Președinte și Protectoru ală 
Academiei, care a concepută idea lucrării și a dată mij- 
ioce ca să se real seze, precum și simțăminte de iubire, 
de stimă și de mulțămirl cătră colegulă nostru B. P. 
Hașdău, care șl-a pusă totă activitatea sa spre a realisa 
acăstă lucrare care va fi, cum a disO M. S. Regele, 
„ună monumenth neperitoră’ pentru limba și cultura 
română.

III. Publicațiunile Hurmuzaki și cercetări istorice.
In budgetulh statului pe anulă 1886—87 s’a tre

cută, pentru continuarea și completarea colecțiuniloră is
torice Hurmuzaki, o sumă totală de 33,000 lei; ad că 
suma de 15,000 lei, care s’a acordată Academiei In ul
timii ani pentru cercetări și publicări istorice s’a unită 
cu suma de 18,(00 lei pe cari statală ii acordă anuală 
pentru publicațiunile Hurmuzaki. Prin acăsta s’a putută 
da o întindere mai mare decâtă în anii Irecuți publicării 
de documente și culegerii lori de prin archivele străine.

Lucrările făcute în acăstă direcțiune în decursulh 
anului suntă urmăldrele;

1. Din Documente privitdre la istoria Românilorii 
s’a publicată volumulh V partea II (de XXVI și 406 pa- 
gine). In acăstă parte se cuprindă 375 documente din 
anii 1650—1699, adunate din archivele statului dela Ve
neția, din biblioteca St. Marco, și din câteva colecțiuni 
din Roma. Volumulh se termină cu ună indice alfabe
tică generală pentru documentele cuprinse in amândouă 
părțile lui.

2. S’a începută tipărirea părții II a volumului III, 
in care se voru publica documente adunate totă din Ar 
chivulă de stată dela Veneția pentru anii 1576—1600, 
spre a se completa printr’insele colecțiunea de documente 
din aceiași ani adunate de Hurmuzaki și cuprinsă în to- 
mulă III deja publicată. In acestă volumă s’au tipărită 
pănă acuma 150 documente.

3. Din Fragmente zur Gescliichte der Rumanen s’a 
publicată volumulh V (de XIV și 473 pagine), în care 
se tracteză istoria Principateloru române și a cestiunii 
Orientului în generală dela 1724-pănă la 1782. Cu acestă 
volumă se termină studiile fragmentare redactate de e- 
muritorulă Eudoxiu Hurmuzaki, mai rămânendă a se pune 
în ordine și a se publica mai multe note și excerpte, cari 
se mai află in hârtiile sale.

4. In relațiunile anilorh trecuțl am avută onârea 
a vă arăta hotărîrea comisiunit publicațiunilorh Hurmu
zaki în privirea completării colecțiunii de documente pen
tru epoca mai veche a istoriei nâstre, adecă înainte de 
anulă 1575.

In decursulh anului încetată s’a tipărită ântâiulh 
volumă (de XXX și 701 pagine), cuprindândh 553 do
cumente estrase din diverse publicațiuni și privitâre la 
anii 1199—1345, adecă la cea mai veche epocă docu

mentată a istoriei nostre. Documentele reproduse în acestă 
volumă s’au controlată în diferitele edițiunl în cari au 
fostă publicate. Unele au fostă colaționate chiar cu origi
nalele spre a se ajunge astfelă la ună textă autentică cu
rățită de tâte greșelile străcurate în alte edițiunl. La 
sfârșitulă volumului s’au pusă cinci stampe litografice pe 
cari suntă reproduse facsimile de diferite numiri proprii 
precum și câteva citate ale căroră textă este contraver- 
sath. Acestă volumă, prelucrată de d-lă Nic. Densușianu, 
s’a tipărită cu îngrijirea d-sale, și formâză ântâiulă vo- 
lumh ală colecțiunii Hurmuzaki.

Continuându-se ac-âstă lucrare, se va completa în 
modă documentalh partea mai veche a istoriei nâstre, și 
studiile istorice se voră pută face de acum înainte pe 
base sigure și necontestate, er colecțiunea Hurmuzaki de
vine astfelă din ce în ce mai multă ună corpă completă 
ală documenteloră privitâre la istoria Româniloră.

_________ (Va urma.)

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 21 Martie. — Secretarulu de stată 
Alexandru Wekerle a fostă alesă unanimă de
putată dietalu în cerculă electorală Boaro.

BERLINtJ, 21 Martie. — Comitetulă came
rei senioriloră a făcută esențiale modificări în 
proiectulă bisericescă politică, prin care legile 
din Mai se desființăza totală și se permite ărăși 
a se reîntdree tâte ordinele și congregațiunile es- 
pulsate.

DIVERSE.
Morte șoreciloru. — .Gazeta Sătenului’ reco

mandă pentru a se sterpi șoreeii cei mari, ce facă atâtea 
stricăciuni prin magazii etc. următârele două mijlâce 
forte bune, mai alesă pentru cei ce — cu dreptă cu
vântă — li e temă d’a-i sterpi cu otrăvuri ca: strihnină, 
arsenich (.șoricioică) și fosforă. Aceste mijloce suntă: 
1) A se pune prafă de vară nestinsă amestecată cu 
făină seu și cu zahară. 2) A se înmuia in grăsime bu
căți de burete și după ce se usucă a se pune pe unde 
bânlue șârecii. E nevoe a se pune împrejură vase cu 
apă. Șoreeii mănâncă buretele seu varulă, se ducă de’.și 
potoleseu setea și crăpă Cine nu crede facă probă!

Succesulu fracului roșu. — Se scrie din Turinh : 
0 reformă de multă timpă plănuită de domnit noștri în 
monotona și necolorata toaletă bărbătâscă de bală a în
vinsă in Zilele din urmă ori-ce piedecă. La ună bălti 
ală contelui Sambuy apărură după o întrevorbire la vreo 
sută cavaleri totă unu și unu, într’ună costumă, care 
nu îndrăsnise a se depărta cu desăvârșire de îndatinata 
și venerabila formă a fracului, însă înlocuia eeremonio- 
sulă negru c’ună roșu înfocată. Pantalonii negri, giletca 
de pichetă albă și cusută, precum și încălțăminte fină cu 
catarame de argintă întregea costumulă. Noua colâre 
modernă a fracurilor^ dă salonului de bală ună aspectă 
multicoloră și animată, deși nu se pâte nega, că roșu 
deschisă descopere oehilorh multe mici defecte în des- 
voltarea corporală și în ținută, pe cari le acoperea dis- 
cretulu negru. In Genua Milanh și Roma, s’au văZulă în 
carnevalulă acesta multe fracuri roșii și numai încape 
îndoială, că carnevalulă viitoră va vede plăcutuih roșu ca 
co'âre obligată a îmbrăcămintei de gală bărbătesc!, (bine 
înțelesă în salonele de bală.)

Răsboiu în aeru. — Tâtă lumea se’ntrâbă: Fi-va 
răsboiu? Pănă acuma nimenea n’a putută da ună răs
punsă sigură la acestă întrebare. Cu atâtă mai multă 
însemnătate câștigă din causa acâsta simplulă sătulețh 
siavonică Vidovec în apropiere de Warasdin, deârece se 
comunică de acolo despre ună răsboiu, carele celă pu
țină în aeră s’a și purtată. Acăstă comunicare este din 
cuvântă în cuvântă urroătâre: In Zilele trecute avură oca- 
siune locuitorii satului Vidovec, depărtată o oră de 
Warasdin, a observa 3 cjile dearendulă ună fenomenh 
admirabilă, o fata morgana Pe șesulă din fața satului 
care se întinde pănă la Warasdin, se văZu ună mare 
despărțământ^ de infanteria, la care se deosebeau șepcile 
cele roșii, pe când celelalte părți ale uniformeloră erau 
întunecate, fără o colâre anumită. Trupele făceau eser- 
cițiu. In mijlocă sta ună colosă de comandanth, care 
prin semne cu săbii conducea exercițiulă. Când comanda 
elh „la pămânfh“, când >fugă«, cea ce se esecuta cu 
precisiune. In fine după o durată de mai multe âre se 
întrerupse esercițiulă și misteriâsa câtă dispărti. Acesta 
se repeți 3 Zile dearândulă. Intrâga populațiă era în pi- 
ciâre fiă-care voia să vaZă misteriâsa armată. Mai mulți 
âmenl cu inimă, între cari și 2 gendarml, se duseră spre a 
constata, dâcă nu au lăsată semne aceste evoluțiunl, 
der nu descoperiră nici cea mai mică urmă. O frică su- 
perstițiâsă îi cuprinse pe omeni și fiăcare jura, că acâsta 
ar fi ună semnă prevestitorh de răsboiu.

Editorh: lacobă Mureșiann.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșiann
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vJuriiuJti la buraa de Vlon» 
din 19 Martie st. n. 1ȘS7

. 101 50 i Bonuri croato-slavone . . 101.50
Despăgubire p. dijma de

' vină uug.........................
Imprumutulil cu premiu 

ung.................................... 120.75
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului . 122 75
Renta de hărtiă austriacă 80 55
Renta de arg. austr. . . 8130
Renta de aură austr. . . 11315
Losurile din 1860 . . . 133.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  876 —
Act. băncel de credită ung. 295.75
Act. băncel de credită austr.285.50 

Galbinl

I 98.75

Rentă de aură o0/, . .
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89 30
împrumutul,! căilonl ferate 

ungare........................ 150 —
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 89.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorO ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 124 —

Amortisarea datoriei căi
lor ti ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 115 25

Bonuri rurale ungare . . 104.25 I___________
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— ' Argintuld _
Bonuri rurale Banat-Ti- _ împărătesei .... 6.00

miști............................. 104.25 Napoleon-d'orI .... 10.10
Bonuri cu cl. de [sortare 104 25 | Mărci 100 împ. gerrn. . . 62 62
Bonuri rurale transilvane 104 20 Londra 10 Livres sterlinge 127.80

ISiarsa de Itueiirescl.

Cump. vend.

Gota oficială dela 7 Martie st. v. 1887.

Renta română 5%) 90\'a 91 —
Renta rom. amorl. (5°/0) 915a 92 —

» convert. <6°/0) 84— 85—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35— 36—
Credit tone, rural (7°/0) . 99— 100—

> »! >> (.b°/o) . 82’/< 841/*
» » urban (7°/0) . 96— 97—
* • » (fio/o) • 90— 91—
» • (5»/o) . 78— 79—

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 18.— 18.’/*
Bancnote austriace contra aurii. . 2.01 2.02

Cursulu pieței BrașovO
din 12 Martie st. n. 1887

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.44 Vend. 8.48

Argint românesc . . . . . . » 8.40 • 8.45

Napoleon-d’orl................. . . > 10.08 • 1012

Lire turcescl..................... . . • 11.30 • 11.40

Imperiali.......................... . . > 10.30 • 10.40

Galbeni.............................. . . » 5 95 . 6.—

Scrisurile fonc. > Albina > . . > 101.— • 102.- -

Ruble RusescI................. . . • 113. . 114.—

Discontulă . . . » 7—10°/9 pe ană.

Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se iveseu iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătnreze ADMINISTli. „GAZ. 'I RANS“

ABONAMENTE
la

„gazeta transilvaniei"
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactă arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este’.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni...........................................3 fi. —
„ șăse luni...........................................6fl. —
„ unu anii.........................................12fl. —

Pentru România și străinătate:
pe trei luni ......................................10 franci
„ șese luni...........................................20 ,,

,, unu anii...........................................40 ,,

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

,,ALBINA,“ institute de și de economii în Sibiiu.Bilanțulu anualu
din 31 Decemvre 1886 alt societății.
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P. Cosma m. p., 
directorii esecutivii.

Active
Cassa în numeraru..................................

ti. cr.
75,993.56

J
P a s s i v e:

Capitală socială
fi. cr.

Monetă .............................. 3,581.84 3000 acțiuni â fi. 100..................... 300,000.—
Cambie de bancă .... 1,340,037.38 Fondulă de reservă ală acționarilor^ 52,992.60
împrumuturi pe liipoteee: Depuneri pentru fructificare................. 2,089,131.35

a) în scrisuri fonciare 1,039,997.77 Scrisuri fonciare în circulațiune . . . 970.200.—
6) în numeraru .... 79,239.— 1,119,236.77 Scrisuri fonciare eșite la sorți în circu-

Credite fixe.......................... 117,406.50 lațiune ............................................... 1,900.— 972,100.—
Avansuri pe efecte publice 77,123.80 Fondulă de pensiuni ală funcționariloră 20,774.06
Credite de cont.u-curentu 99,765.77 Dividende neridicate.............................. 2,820.—
împrumuturi pe producte . 16.179.52 Cambie de bancă reescomptate .... 57,070.—
Cassa institutului și diverse realități de Interese anticipate pto 1887 ................. 17,437.77

venQare .......................... 129,412.82 Diverse conturi credităre..................... 22,861.87
Efecte publice..................... 137,481.65 Profită curată........................................... 45.710.16
Efectele fondului de garanță ale scrisu-

riloru fonciare................. 318,597.15
Efectele fondului de pensiun ale func-

ționariloru institutului 20,652.90
Depuneri la diverse bănci . 20,218.42
Mobiliar.............................. 6,661.64

după amortisare de . . . 666.16 5,995.48 •
Diverse conturi debităre . . • . . 99,214.27

fi. 3,580,897.81 fi. 3,580,827.81
Sibiiu, 31 Decemvre 1886.

G. Barițiu m. p., I. Popescu m. p.
membru ală direcțiunei. membru ală direcțiunei.

Iosifu Lissai m. p.,
comptabilă.

Subsemnatulă comitetă amu esaminatu bilanțulu presentu și confront.ându-lu cu îegistrele principale și ausiliare ale societății ținute
în buna regulă, l’am găsită în

Sibiiu, în
consonanță cu aceleași și esactă.
14 Martie 1887.

Comitetulu de supraveghiere’.
Michaelu Kabdebo m. p. Cornelius Tobias m. p. N. Frateșiu m. p. I. Crețiu m. p.

'Ăi Zțî ap- Ă.’- Kk' rf ? .'r; b*? țeâ am S? ffl

Tipografia ALEXI, Brașovă.


