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Este der mare resultatulă mo- I 
ralu dobândită prin alegerea de ; 
Mercurea trecută. s

La ună altă resultatu nici că. ' 
ne puteamu aștepta în timpulă de 
față, și sub împrejurările ascepțio- 
nale, în cari s’a severșitu acestă 
alegere.

Solidaritatea Româniloră întru
niți în Caransebeșu la ac,tulii elec
torală a impusă, negreșitu, ad- 
versariloră, cu tote aceste înse nu-i 
nici o speranță, ca ei se se gân- 
descă a’.șl schimba politica loru. 
dușmă.nosă naționalitățiloră.

li superă multă pe cei dela pu
tere. că esistă unu cercă electo
rală. de care nici că, se potă a- 
propia cu uneltirile lorii și cu mă
suri le loră teroristice. Ori cum 
ar fi înse, Caransebeșul ă reinâne 
totă numai ună singură cercă e- 
lectorală. care esprimă cugetările, 
mărci masse a celortl nemulțu
miți der nu o pote și representa. 

Și când (Jicemil nemulțumiți 
mi înțelegemă numai pe Românii 
bănățeni, ori pe bănățeni laolaltă 
cu frații lorii ungureni și ardeleni, 1 
ci vorbindă de marea massă a 1 
celoru nemiilțumiți trebue se în- 
țelegemă tote naționalitățile ne
maghiare.

Pentru ca dușmanii desvoltării 
și ai esistenței naționale a Nema- 
ghiardoră se fiă scoși cu desever- 
șire din pcrieulosele loră ilusiunl, 
este neapărată de lipsă ca se-șl dea 
mâna tote poporele asuprite, în 
scopă de a se apăra cu puteri ti
uite în contra uneltirilor^ de ma- 
ghiarisare.

Cu e.estiunea acesta importantă 
a ..solidarității tuturorh. Nautagbinri- 
loru~ se ocupă ună .,politică prac
tică-- într’ună remarcabilă articulă, 
publicată în „RomăniscJie Revue“ 
și în organulă națională ală Slo- 
vaciloră. „Narodnic Noviny-1 din 
Turoțft-St.-Martonu.

Autorulu memoratului articulă 
e de părere, că în lupta de apă
rare contra tendințeloră de des- 

, naționali sare popbrele nemaghiare 
, ară trebui se fiă aliate naturale, 

der cu tote aceste până acuma a- 
cea luptă a constată numai din 
nisce lupte singuratice ale diferi-1 
teloru naționalități, care împreju
rare a făcută cu putință succesele 
dobândite de supremația maghiară. 

După acesta constatare auto- 
rulil cerceteză căușele, pentru cari 
nu au înauguratil până acuma 
poporele nemaghiare o acțiune 
comună defensivă. Cea mai prin
cipală causă, răspunde elă, este 
dibăcia adversariloru în practica
rea (levisei lorii ,.divide ti impura". 
Certele bisericesc! între Români 
și Șerbi, interesele economice de
osebite între Sorbi și Șvabi, dife
rențele în opinimiile de drepții 
publică dintre Sași și Români, an
tipatiile politice între Slovaci și 
Germani, tote aceste le-a sciutu ■ 
esploata partida dela putere spre 
a înstrăina intre sine elementele, 
cari erau avisate la o comună, a- 
perare.

Este unu tristă adeverii, (Jice 
mai departe articuluhl, că popo- 

causa* nedreptățiloru, ce trebue să rele nemaghiare au lăsată a fi 
|e sufere. folosite umilă în contra celuilaltu.

Brașovu. •> Febniarie 1SSS-
Alegerea de deputată iu Ca- 1 

ransebeșii. despre care amil rapor
tată iu numerulă premergătorii ală 
t'oiei nostre, ne-a dată o nouă 
dovadă, că poporule română bine 
condusă și disciplinată pote stoice 
prin purtarea sa admirațiunea tu
turora.

Solidaritatea și buna înțelegere, 
ce a domnită intre miile de alc- 
getorl întruniți în (Jiua de 8 Feb. 
in Caransebeșu, este ună bună pre- 
semnă pentru viitorii și servesce 
tuturoru Româniloru ca esemplu 
de imitată.

Numai printr'o atitudine demnă 
si solidară Românii își potă câș
tiga respectulă cuvenită. numai 
astfelă voru pute ei se aducă la 
valore dreptele loru postulate na
ționale.

Acesta e clară și toți suntemă 
gata a recunosce, că multă ve(Jă 
și multă onore și-au câștigată con
ducătorii Româniloru din acele colt 
alo Bănatului prin priveliscea îm- 
bucurătore. ce ne-a oterit’o alege
rea de Mercurea trecută.

llesultatulă, ce l’au dobândită 
dânșii prin procederea loră, se cu
prinde în cuvintele pronunțate după 
alegere de cătră președintele lin
gură alu biroului electorală, care........ .
a (Jisă, că decă Românii voră con
tinua a se purta totu astfelă „voru 
resări și pentru ei timpuri mai 
bune."

Este însemnată resultatulă mo
rală. ce 
români 
prin 
țională.

luteiulă alesă ală cercului, d-lă 
generală Doda, a fostă declarată, 
precum sciinu. dietei unguresc!, că 
nu ia parte la deliberațiunile oi, 
nici la mandatulu său de depu
tată nu renunță. D-sa a motivată 
acesta, cu starea abnormală în care 
se află, poporulă română în tim- 
pulu de față, fiindu nulificată po- 
liticesce în modă artificiosă și 
astfelă tiindă scosă din eadrulă 
constituțiunei ungare. După ce 
n'a intrată în dietă nici după a 
doua provocare, s'a anulată man
datul ă d-lui Doda și s’a ordonată 
o nouă alegere, la care în sensulă 
legiloră din vigore d-lă Doda nu 
mai putea fi realesu.

Adversarii credeau, eă d-lă ge
nerală Doda va tace cu tote aceste I 
se fiă. alesă, spre a demonstra 
numai. Se vede înse că d-lă Doda 
nu e amică alu demonstrațiuniloră 
nefolositore, de aceea a recoman
dată alegetoriloră săi ca de ren- 
dulu acesta sâ alegă pe vredni
cul ă protopopu ală Orșovei. d-lă 
Mihaiu Popovici.

Așa s'a și întâmplată și ale
gătorii români din cereulă Caran
sebeșului prin alegerea cu acla- 
înațiune a numitului protopopii nu 
numai că au dovedită încrederea 

ce o au în condnceto- 
der au mai documen-

l'au câștigată alegătorii 
ai cercului Caransebeșil 

atitudinea loră solidară na-

v ----
sebeșului prin alegerea

nmnai ea 
cea mare 
rulu lorii,j ni «.i i --
tată prest-e acesta înaintea lumei, 
e.ă și poporulă cugetă așa cum 
cugetă generalulu Doda. că și elu 
este pătrunsă de amărăciune din

Fiecăruia dintre aceste popore i 
se pote imputa, că conducătorii ’ 
săi au paetată cu guvernulă pe ■' 
coiitulă celorlalte, ori celă puțină, 1 
că n’au ținută umilă cu altulă, 
când cereau interesele comune. 
Spre paguba loru propria cetă
țenii nemaghiarî mi s’au ținută 
de axioma.: unirea dă putere. 
Numai in vieța municipală și co
munală s’au văijută orecari semne 
mai bune. Aceste suntă înse nu
mai nisc.e slabe începuturi.

Trebue se se găsescă o formulă, 
(Jice „politiculă practică,*1 care să 
esprime gravaminele și postulatele 
comune ale Nemagliiariloră și se 
indice direcțiunea acțiunei loră co
mune politice. Căci decă este ca. 
lupta pentru egala îndreptățire se 
fiă continuată în Ungaria poliglotă 
cu prospecte de succesă, atunci 
partea cea mai mare a poporațiu- 
nei, partea, asuprită, trebue se fiă 
consciă de aceea, ce numai prin- 

[ tr'o comună acțiune se pote do- 
i bendi.

Cu alte cuvinte propune a se 
formula într’ună programă ..soli- ' 
ilaritatea tuturoră Nemaghiarilor-*, 
pe care înse o numesce în modă > 
neesactă „națională**, deorece e 
vorba de legătura între diferite 
națiuni: <|ice, că decă nu se va 
face acesta delăturându-se micele 
neînțelegeri, invidii și particula
rități, atunci lupta poporeloră ne
maghiare pentru asistența națio
nală și pentru interesele loru cul
turale și politice va fi încă multă, 
vreme zadarnică, și urmată mimai 
de desastre.

Așa vorbesce ..politiculă prac
tică-* și bine vorbesce, în principiu. 
FI vorba numai cum se se apuce 
lncrulă ca se se realiscze „solida- 
ritatea** propusă de elă. In totu 
easulă va fi bine decă acesta so
lidaritate va prinde rădăcină îna
inte de tote în sînulu fiecărui po
por u în deosebi. Solidară odată 
în sînulu seu, elă pote fi solidară 
și în alianță, cu alte popore.

Tu înțelesul acesta ne felicităm 
de trumosulu și rarală esemplu de 
solidaritate, ce ni l'au dată grăni- 

i terii generalului Doda.

bi convorbirile ce d. Sturdza a. a 
vntu la Viena și la Friedrichsruhe este 
sigurii că. n’a fostă vorba d’a garanta neu
tralitatea României.

Acesta este ună pilim desiderium, 
care a fostă de multă timpă părăsită. 
In adevără, România a înțeleși că. decă 
cerea pură și simplu garanția neutrali
tății sale, s’ar lord de dorințele Germa
niei și Austro-Ungariei. Cele două im
perii voiescă să aibă în ea o aliată de 
valiirc, cu adevărată folositdre, și care 
se se apere însăși fără a le impune nici 
o sarcină. T)er nu este mai puțină sigură 
eă a fostă vorba de. sltuațiunea României 
m ras de. conflicte; și Impresiunile. pe cart 
ministrulă le-a dusă la București permită 
d’a se crede că, in rasă de. luptă, ea dare 
se rentână, isolată.

Decă Rusia ar voi se năvălescă pe 
teritorială seu, fiă numai pentru a șl forța 
o trecere în Bulgaria. România ar res
pinge imvasiunea prin puterile aliate, 
care nu o vor lăsa se fiă

I). de Bismark înse, 
totdeuna se se folosescă 
mai multă de aliații săi .și se 
sarcinile ce ar putea se 
Germaniei, a sfătuită pe 
sfătuesce pe 
da deceni din 
se, inarnta din 
sfată a fostă 
d-lui Sturdza.

In t-otă casulu acesta dovedește, că 
România compteză de ari înainte In Eu
ropa Ș< ca marile pateri redă trebuința <Ta 
se înțelege cu densa.

sdrobitâ.
care caută în 
câtă se pote 

micșoreze
apese asupra

România, cum 
toți ceilalți aliațl ai sei, 
ee in <, mai tare, adecă da 
crescută. pană ’n tălpi. Acest 
repetată acuma în mană

dela 1 1 
cores- 
urmă- 
datată

..Călătoria d-lui Sturdza ".

Sub acestă titlu „Correspon- 
dance de l’Est** publică urinătd- 
rele:

Față cu observ ați miile provocate de 
nota pe care amă publicat’o cu pri
vire la călătoria d-lui Sturdza. suntemă 
obligați a completa infonnațiunile pe caic 
le-am dată în acestă privință. România, 
fiindft asigurată că interesele sale suntă 
identice cu iuteresele alianței austro-ger- 
inane, a voită să se orienteze asupra si- 
t.uațiunei actuale. Nu ne vomă înșela 
stabilindă ună raportă directă între a- 
cestă dorință și călătoria, d-lui Stimdza.

Când ministnilă română a venită la 
Viena. M. S. împeratulă a. esprimată do
rința de a-lu vede; și la Berlină co
rnițele Herbert de Bismark a întrebată 
la Friedrichsruhe, decă d. Sturdza 
se fiă primită cu plăcere. In urma.

Tratatele de alianță
ah* Italiei rn Germania și Austro-l'ngaria.

.,Neue t’reie Presse'* 
Februarie n. publică (lela
pondentulă său din Roma 
torea interesantă seri soro 
dela 8 Februarie:

Nisce comunicări ce mi s au tăcută 
adl și a eărorft veracitate nu pote ti bă
nuită. ine puuft în posițiă de a ve in
dica punctele de căpetenia ale tratate- 
torti de alianță, ce le-au încheiatei Aus
tria și Germania cu Italia pentru asigu
rarea situațiunei europene creată prin 
pacea dela. Berlină.

Tratatul ti încheiată intre Austria și 
Italia obligă :

1. Pe Austria la o neutralitate bine 
voitore în casă când Italia, ar fi impli
cată într’uu resboiu în contra Franciei.-

2. Pe Italia la. aceeași atitudine în 
casulu unui rSsboiu ală Austriei contra 
Rusiei.

3. In considerația acestora învoieli 
Austria se mai obligă de a promova pe 
câtă îi va sta în putință interesele Ita
liei în Marea Mediterană. și a 
prinde nimicit în Peninsula 
fili'ă a se pune mai nainte în 
cu Italia.

Trata tul ă dintre Italia și
este făcută în scopulă menținerei auto
nomiei și libertăței naționale. Cu asi
gurarea solemnă, că nici una din părțile 
contractante nu va rupe pacea. în modă 
arbitrară, ele 'șl promită ca în casă când 
una. ori alta, dintre ele ar fi atacată 
Franeia se-șl dea. ajutoră una. alteia, 
întrega loră putere urmată până la. 
cheiarea. păcei în comună acordă.

O clausă adăugată tratatului și sub
scrisă de representanții Italiei, Germaniei 
și Austriei stabilesc?. în fine, ca în cașul 
când Frâu ia și Rusia ar voi să între

nu intre- 
Balcanică 
înțelegere

Germania

are
- , r6s* 
punsului afirmativă ală? cancelarului, mi- 
nistruhl s’a dusă la (lînsulă în sera de 
*28 Ianuariu și s’a reîntorsti Duminecă 
la Berlină.

de
cu 
în-
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prindă în comunii un resbelu de ofen
sivă contra Austriei și Germaniei ori și 
numai contra Germaniei, întrega putere 
armată a i-eloră trei state aliate va fi 
întrebuințată pentru a întâmpina acestă 
atacă și de sine se înțelege, că pacea se 
va încheia numai în acordă comună si 
după o înțelegere prealabilă reciprocă.

Decă susă pomenitele interese ita- 
liane din Marea Mediterană icarl con
sistă adl in menținerea posesiunilor^ re
ciprocei suntă indicate mai precisă, a- 
cesta nu mi-s’a spusă , cler mi-s'a 
accentuată espresă. că stipulațiunile prin
cipale de mai susă ale tratatului suntă 
complectate prin învoell speciale ce s’au 
făcută intre Italia. Austria și Anglia, pen
tru a apăra costele austriace și italiane 
contra orl-cărei încercări de debarcare 
din partea inimicului.

ATITUDINEA SPANIEI.

Corespondentulfi <]iarului ,,L’In- 
depenilance Helge” scrie acestui 
<|iaru din Madridu următorele:

D. Castelaru. marele oratori! Casti- 
liaml. a pronunțată Marți în camera Cor- 
tesiloră unu discursă mare. în care a des- 
volvată pe largă ideile sale asupra situa- 
țiunei generale în Europa. Acestă rnă- 
reță espunere a produsă asupra camerei 
o împresiune mare. Niciodată d. Cas
telani n'a fostă aclamată cum a fostă 
Marți. Miniștrii, deputății republicani și 
chiar conservatorii s’au scoborîtă în he- 
miciclu pentru a'lil felicita ș’a-i strînge 
mâna când s’a scoborîtă dela tribună.

Punctul A esențială ah! discursului 
d-lui Castelani a fostă comparațiunea re
gimului industrială, care prevaleză în cele 
două Americl. ș’a regimului militară, care 
apasă pe Europa. D. Castelaru a de
monstrată că America întrece pe Europa, 
pentru că Europa conservă o stare de 
resbelă care o necinstesce și o slăbesce. 
D. Castelani atribue reulu europeană po
liticei răsboinice și de cucerire. care a 
pusă pe împeriulu germană în oposițiune 
cu politica liberală inaugurată în Emoția 
în 1830, mulțămită înțelegerei dintre Fran
cia și Englitera. Pentru nefericirea t"fu
rorii, dela 1870, acesta politică a încetată 
d'a mai domina.

Oratorulil a preconisatu neutralitatea 
Spaniei și desinteresarca sa intr ună eon- 
/lictă europeană. Elă spuse că gucernulu 
treime să. rămână neutra, der opiniunea pu
blică trebuie se ceră desarmare.a și redarea 
Alsaciei și Lorenri Fraudei, cari simtă ți
nute pe nedrept".

Propune d a considera ca o dogmă 
națională integritatea imperiului niaro- 
chianu. de care nimeni nu trebuie se se 
atingă îucepându cu Spania.

I). Castelaru a apărată apoi Înțelege
rea cu Francia asupra cestiimet africane: 
elă critică modulă d’a lucru ulă Italiei, in
trarea ci iu alianța puteriloră din Nordă: 
der laudă , din contră , forte multă pe 
Italia pentru libertatea ce dă astă-di Papii, 
pe care oratorulil îlă sfătuesce. d’a re

nunța eu desăvârșire la puterea timpo- 
rahl și d’a. nu se maigândi la restaurări 
imposibile, după ce înțelepciunea și pru
dența Italiei au demonstrații compatibi
litatea între autoritățile pontificale eu de
săvârșire respectate și Statuii! italiană cu 
desăvârșire laică și parlamentarii.

In perorațiunea sa, d. Castelani a 
disă eă’șl va consacra ultimii ani ai vie- 
ței sale pentru a scrie istoria liberalis
mului în Emoția.

S'a aplaudată forte multă in Cameră 
partea de discursă in care d. Castelaru a 
denunțată greșelile principelui de Bis- 
marek după- 1870, greșeli cari au con
damnată pe Francia a căuta alianța rusă 
.și când a declarată că totă Europa era 
interesată d'a vede pe Germania și pe 
Francia reconciliindu-se, cu atâtă mai 
multă, că ostilitățile lorii suntă datorite 
înt.emplăriloru de cucerire, pe când ri
valitatea intre Ruși și Germani e o ri
valitate fără leacă. o rivalitate de rassă.

SCIR1LE DILE1.
„Corr. de l’Est“ e în posițiune a 

comunica, că între ambasadorulu austro- 
ungaril din BucurescI contele Gulochowski 
și între ministrulă de esterne română 
d-lă Ferichide a fostă în clilele trecute 
lină viu schimbă de păreri și resultatulă 
acestoră convorbiri îndreptățesce a spera, 
că tractările pentru încheierea unei con
venții comerciale, austro-uugaro-române se 
voră reîncepe în curândil.

*K *
După, cum spună foile ungurescl. la 

balulil ce s’a dată în 10 Februarie n. 
în Pesta în favorulă K.ulturegyletului ar
deleană, a asistată și părcchea princiară 
de coronă. Princesa de coronă Stefania 
a ținută cu acestă ocasiune cerc.le.

Ore să nu fi aflată până acum pă
rechea. princiară de coronă, ce tristă mi
siune șl-a luată acestă Kulturegylet ?

D -na Elena MoCsoagl de Foen, ved. 
după George Mocsonyi de Foen. comu
nică sc.irea despre cununia fiicei sale 
Georgian Mocsonyi de Făcu, ce s’a cele
brată în Budapesta la 2 (14) Februarie, 
cu Jludolf conte de Iiissiiigen-Nippe.nbiirq, 
eameram c. r. .și locotenentă în res. ală 
Regim, de husari c. Radetzky Nr. 5.

Adresămă părințilonl și tinerei pă- 
reclii cordialele nostre felicitări.

* *
In Clușiu se află în circulațimie mo

nede false de argintă de câte mul florină. 
In causa acesta fii ascultată la primăria 
din Clușiu ună proprietară din Luna, la 
care s’au aflată asemenea monede. Se 
speră din fassionările acestuia, la desco
perirea unei mari bande de falsificatori 
de monede.

Și
In Baudulă de Câmpia gendarmeria 

a arestată ună falsificatorii de bani a- 
nume Eduard Brooser și pe ajutorulil 
lui Alexandru Turbncs. Brosser fabrica 

florini din zincă, er Turbncs îi punea în 
circulația.

:‘S Șs
Gurtrnulă romană a fostă invitată, 

serie „Epoca*, a'.șl trimite delegații săi 
la linii eongresă ce se va ține la Parisă 
la 25 Iulie 1888 și care are misiunea a 
studia tiiberculosa umană și animală. La 
acestă eongresă pofti lua parte toți me
dicii, cari se voră înscrie la d. Dr. L. 
H. Petit, secretarulă congresului. Etă co- 
mitetuhl care a fostă însărcinată cu or- 
ganisarea acestui eongresă : D-nii Cliau- 
veau, membru ală institutului, președinte: 
Villemain membru ală academiei de me
dicină, vice-președinte; Cornii, Grancher, 
Lanuelongue, și Verneuil. profesori ai 
facultății de medicină din Paris, membri; 
și d. Dr. L. H. Petit, secretară generală.

5<:* ♦
In Sighișdra bântue cumplită tifu- 

sulil. Pănă la 6 Februarie n. s'au a- 
niuițatu la polițiă 51 cașuri. Pănă. acum 
însă numai ună bolnavă de tifusă a. 
murită.

* V
Cetiinu în „Ellenzek- dela 13 Fe

bruarie : „Nu e multă de când s’a sta
bilită în orașulil nostru funcționarul il 
Gyula (lulius) Heltcig. Cu ocasiunea se
ratei de erl a pompierilor!! voluntari, a- 
cesti! funcționară s’a esprimată. că la 
noi a învățată a cunosee limba nostră. 
la noi a învățată a iubi totă aceea ce 
este m a g h i a r ă. Pentru ca și prin fațite 
să dea espresiune acestei declarări, a 
dăruită pe seina -Kulturegylet*-ului 7 
fl. 10 cr.... Nobilulă esemplu ală dărni- 
torului nu are lipsă de laudă."

Are dreptate foia ungurescă : scie 
ea bine de ce are lipsă.

♦* ♦
Direcțiunea ateliereloră industriale 

de învățămentu din Clușiu a deschisă 
unu atelieră. în care se învață sculptarea 
în lemnil.

* «
Locuitorulu din Aradă, aflători! a- 

ciim la Oji'enbaiu. Toma Barba, șl-a 
schimbată numele familiară în „Biro*, 
așa ne spună foile ungurescl.

Ne bucurămu că amu mai scăpată 
de uni! jidovă, armeni! ori țigană ungu
rescă cu nume românescă.

** *
In Mohu. comit. Sibiiului, s'a stinsă 

cu totulă epidemia de bubată.

In Sepsi- Sân - Georgiu industriașuh! 
Franz Andler. omă forte vorbăreții, stet.u 
în sera de îl Februarie n. cu vr’unu 
sfertă de oră mai multă împreună cu 
câțiva amici la lină palniril de vină. Ca 
să scape apoi de predica ce s’aștepta se 
i-o țină, ca de obiceiu, sderă-sa. nu bătu 
la ușe, când se duse acasă, ci se culcă 
în șură pe teuă și adormi pentru tot- 
deuna, căci pănă diinineța îngheță.

A visă sdcreloră I

Comunicațiunea intre Codlea și Țînțarl.
Țâra Bârsei, Ianuarie 1888.

Distanța dintre Codlea și Țînțarl 
este aprdpe 7 8 chilometri. Din Cod
lea spre Țînțarl mergi pe drumulă țârei 
vr'o 4 cliilom., și dela părfulă Holbo- 
șelil apucă o cale de pădure spre Țîn- 
țarl. carea, deși abia are o distanță de 
vr'o 4 chil., în timpuri nefavorabile ți-se 
pare că e de 14 chil. După ce. pe acestă 
cale scurtă, der miserabilă , ți-se sdrun- 
cină tete dsele, și ajungendă aprdpe de 
Țînțarl și scăpendă de resturnișă îți fad 
ca creștină biuiu sfânta cruce, că ai scă
pată teafăru, ajungi la nulă Hămăradea. 
Acesta, decă c timpi! frumoși! și cu o săp
tămână mai înainte n’au foști! ploi, atunci 
pote că se pote trece prin apă. că podi! 
peste eh! nu este: când însă suntă ploi, 
avendă o alviă adâncă e periculosă, și 
de multe ori impracticabilă. Țînțărenii 
la atarl ocasiunl seu așteptă pănă ce scade 
apa, seu, avendă trebuințe la Codlea seu 
la Ghimbavă. treime se facă unu ocolii 
forte mare.

Celă mai mare neajlinsă ofere erna 
Hămăradea. căci ea arare-orl îngheță peste 
totă. ci numai pe mărgini, și trecătorii 
cu carele și cu săniile treime se trecă 
prin apă pre lângă vite, și nu arare-orl 
apa este pănă în brâu. In dilele trecute 
chiar G. S. membrulă representanții co
munei Codlea dinpreună eu alții au a- 
vutu neplăcuta ocasiune de a se răsturna 
eu sania in apă.

Comuna Țînțarl în nenumărate rânduri 
și timpuri diferite a petiționată la auto
ritățile politice spre a se tace unii drumil 
regidată .și ună podii peste Hămărade. 
Autoritățile pulitiee au întrevenită și au 
provocată comuna Codlea . ea se delă- 
ture aceste neajunsuri. Comuna Codlea, 
prin inflnința ei, a răspunsă, că ea n’are 
lipsă de drumă și podii spre Țînțarl, și 
ea nici că va face, presupunendă, că 
pentru ȚînțărenI e bună destulă și celă 
care este.

Multil ne rmrămu eă nu ni se face 
nici uni! drepții! der mai multă oftămu ! 
Damă dări pentru totă ce avemă. între 
cari și dare de drumă, și cu banii [noș
tri se facă drumuri pentru alții și noi 
nu puteraă eși din sată nici cu picio- 
rulă nici cu carulil. In timpii de iernă 
curățimă de zăpadă drumurile țârei prin 
sate streine, și noi și vitele nostre ni le 
cliinuimil prin omețl de zăpadă, făcen- 
du-ne noi înșine cale pe unde nimerimă, 
și în vremuri ploiose frămentămu noro- 
iulă pădurei Codlei. spre mai marea nos- 
tră desconsiderațiune și batjocură '

Asta ni-e răsplata libstră pentru jert
fele ce le aducemă ? încă se nu se fi um
plută cupa de năcazuri și de neajunsuri ? 
Rău amti ajunsă și mai râu nu se pote! 
Astădl. când pentru înlesnirile comuni- 
eațiunei statul speseză cu milidnele, căile 
nostre de comunicațiune, cu comuna Cod
lea se rivaliseze cu stepele Siberiei, în 
paguba nostră a tuturoril din comună ? 
Decă nu se va delătura aceste pedecl, 
mâne poimâne esecutorii nu voră mai 
găsi ce vinde pentru dări, și se voră în- 
torce cu traista golă. Decă o comună 
cu peste 501 familii nu merită a sta cu 
altă comună în comunicațiune prin dru
muri .și poduri în stare bună, cum vom 
mai suporta greutățile ?

Speranța încă nu e perdută, pănă 
când comuna Țînțarl va ave în frunte 
bărbați de inimă și conscii de chemarea 
lorii, și așa credemă. că câtă de eurându 
representanța comunală va întrecerii din 
nou spre a delătura aceste greutăți .și

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“

Din miturile Româniloru.
lârlia flerelorii (șereloră)

Ca sâ fiă cineva hoții, ciuu e data, 
are lipsă de trei lucruri: 1) să fiă năs
cută în planeta hoției: 2i îndată după 
nascere să-i dea mamă-sa puțină apă, 
der aceea se i-o torne în gură prin gtif- 
/ană de lupă, și a 3-a > fiindă mare, când
vrea sâ’șl începă lefteri a hoției. se’șl
câștige ierba fierăloră.

De aci der se vede, că nu totă
omidă pote să fiă hoță. De cumva mi-i
născută în planeta hoției, cum cercă să 
fure ceva. îndată îlă și prindă, apoi ce 
capetă nu mai împarte cu nimeni; de 
n'a beută apă prin gâtlană de lupă, nu 
se pote face hoțu cum e data, nu’i vine 
pofta de furată în ori-ee vreme, ci nu
mai rară : apoi rogu-vâ ce hoță e acela 
care umblă numai la dile mari după fu
rată ? Er de nu șf-a însemată ierba fie- 

reloră, remâne de tare numai ca și ceștia- 
lalțl omeni, deci, de-lă prindă cu fură- 
tura, îlă dobreză pănă-i pârăie fisele de 
i-se facă totă pozderl.' Are. deci mare 
nex oiă omilii!, care vre se fiă hoți! ca 
hoții, de ierba fiereloril. din care decă 
capătă numai uni! finiți! câtă de mică, 
decă și-lă altoesce în carnea din palmă, 
apoi e voinică, nu se teme de ună sat.ă 
de omeni, nu-lă prinde pușca, nit este 
fieri! care se nu-lă sfarme în palme ca 
și când ar fi de eoleșe imămăligă . Nu 
este deci nici o mirare, decă ierba tie- 
râloru este atâtă de căutată îneâtil adl 
a devenită forte scumpă, ba numai rară, 
forte rară se află și cu greu se. pote că
păta. Și este așa de. căutată căci mulțl 
s’aru face hoți, der nu potă fără ea ; și 
este atâtă de puțină, că este ierba dra
cului. adecă nu Dumnedeu a sădit'o. ca 
și pe alte ierburi, ci mamonulă a să
dit o numai icl-colea câte unu fini prin
tre ierburile lui Dumnedeu sfântuhl: și 
este atâtă de scumpă, că puținei simtă 
finieuii. cari o șciu căuta : numai puțini 

simtă cari o eunoscil. Se sciu că ml-ațl 
plăti bine, eu v'așl sci învăța cum să 
faceți și ce, ca să căpătațl ierba fiere- 
loră?! lini tăgăduițl că’ml veți plăti? 
Bine !

Mergi la hotară (îmi pare torte rău 
că nu vă potă spune pe ce vreme : dina 
ori noptea. înainte ori după Rusalii ? der 
de aflu — vă spună negreșită i. mergi deci 
la hotară cu ună cinbfiră în spate și 
cum mergi, nu vorbescl cu nimeni nici o 
vorbă: audl ? nici uni! cuvântă legănată 
nu scoți pe buzele tale! Și totă umbli 
cu ciubărulă în spate pănă afli ună ariciu: 
prindl ariciulă. îlă bagi sub cinbără (pui 
adecă ciubărulă pe eltl cil gura'n josă 
ori cu fuudiilă în susă1 și stai la pândă 
pe ciuberă, cu bricegnlă deschisă în 
mână, der nu dicl nimicii. Aricitihl dă 
se iesă. der nu pote. că tu ești greu, 
nu te pote rădica cu ciubără cu totă. 
Începe ile.cl a se tângui sub ciubără, și 
se vaetă. și se dăolesce. der se nu țl fiă 
milă de elă, taci mtilcomă și ședl pe 
ciubciTi. Și tânguirea lui cea jalnică o 

audă uemurile lui. ceilalți arici, și toți 
se pună și se resfiră prin ierburile de 
prin hotară pănă dau de ună firuțil de 
ierba fiereloril. Cum au dată de elă, îlă 
ia umilii în gură și face semnă celor
lalți să nu mai caute, că a găsită lectilă: 
apoi plecă toți aricii cu alaiu pănă la 
soțuhl loru, care este robu sub ciubă
rulă tău. Tu însă se nu te temi de ei! 
Ei ară voi adecă se-i dea cumva ari
ciului din robia firuțulil velă de ierba 
fierăloră. deci voră umbla pe lângă ciu- 
băril. Atiniei tu vei vede la care este 
firidă celă de ierbă în gură. îlă iai 
repede, tai cu bricegulă în palmă și pui 
firuțulil în tăietură, carea de locă se și 
vindecă. Făcendă lucrulu acesta, vei 
ajunge hoțnlă cehi mai mare: dinaintea 
ta nu va fi lăcati! care să nu se des
chidă, nu va fi fieri! prea tare pe fața 
pământului.

Cine o scie altcum — altcum să o 
spună.

(Audită pe Someșulu mare în Tran
silvania.) Ioană Popă Itctegauidă. 
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neajunsul! causate prin comtliucațiunea 
cea nepracticabilă.

Apelămă în causa acesta clin nou 
la sprijinulu tiutoritățiloră nostre politice 
și în casulă estremă chiar și la Inaltulă 
ministeră regiu; noi înse în nScasurile 
nostre nu vomă înceta a ofta dicendă :

Quousque tandem abutere 
...............patientia nostra ?

Silit gățititli'i.

Raportu despre fniidaținnea generoșiloră Mihailu 
și Elisa Stroesco pe annlii 1887.

In adunarea generală a Associațiunei 
din Bra.șovfl pentru sprijinirea învăță- 
ceiloru și sodaliloru români meseriași, 
ținută la 31 Ianuarie (12 Februarie) n. 
c. în sala de desemnă a gimnasiului ro
mânii din loch. d-lă secretarii dr. /. />«- 
■otcaiiu a cetită unnătorulă raportă :

Onorată adunare generală!
Comitetulă subscrisă este în plă

cuta posițiune a da unnătorulă raportă 
despre însemnata fundațiune a Gene
roși loră Miliailă și Elisa Stroesco.

Acestă comiterii, conformă decisiunei 
luate de Ou. Adunare generală din 
anulă trecută, a înaintată generoșiloră 
fundatori o adresă de mulțămită în nu
mele adunării generale subscrisă de 
toți membrii Associațiunei pentru spri
jinirea învețăeeiloră și sodaliloru români 
meseriași.

Relativă la decisiunea luată de Ou. 
Adunare generală asupra fructificării 
acestei fundațiiml, Comitetulă D-Vostră 
are onore a raporta, că fundațiiuiea 
se află plasată conformă dorinței 
generoșiloră fundatori - în hârtii fon- 
ciare rurale române garantate de stată 
și cari aducă dobândă de 7% în 
auiă. Pentru îndeplinirea acestei ope
rațiuni de plasare a fostă rugată Pre 
On. nostru concetățenii Dlă Diamandi I. 
Manole, care îndeplinind’o prin cassa 
de schimbă C. Pascu din Bucuresci în 
18 30 Maiu 1887 a predată Comitetului 
aceste hârtii de 50,000 de franci.

Comitetulă, mulțămindă D-lui Dia
mandi Manole pentru ostenela avută 
cu acesta operațiune, depuse aceste 
efecte în cassa Werthaimenă a Asso
ciațiunei, care se află la d-lă casieră. 
Cuponele acestorii efecte s’au tăiată la 
l-a Iulie 1887 și încasatăfl. A .șesea 
parte din aceste interese s’au adaosă 
la capitalulu fiindațiunii, care este as- 
tădl de 50,200 de franci, eră restulă 
schimbată în florini 584.95 .s’a între
buințată conformă preliminarului buge
tară ală acestei fundatiunl si adecă :

a) Pentru vestminte înveț. fl. 207.31
b) - tacse școlare . . .. 109.—
<•) _ stipennii înveț. . r 121.2(>
dl „ stipendii la sodall . 124.—
e) mediciniSși alte .. 19.20

Suma fl. 580.71
Din modulă cum s auîntrebuințată în 

anulă trecută veniturile acestei f’unda- 
țiunl se pote ușorii vede, de ce mare 
folosă este ea pentru promovarea int.e- 
reselotă Asociațiunei și pentru ajunge
rea scopului loră ce-lă are ea în ve
deri;. Unu esemplu :

Pănă când în anii trectițl în pre- 
sera Crăciunului nu se puteau împăr
tăși cu parte numai din cele mai ne
apărată de trebuință vestminte, decâtu 
numai cei mai lipsiți dintre lipsiți. 
In anulă acesta, mulțămită generoșiloră 
fundatori Miliailă și Elisa V. Stroesco, 
s’a putută împărtăși din podurile ei bi- 
nefăcetdre 92 de învățăcei meseriași 
români aflători toți aici în Brașovă.

Presera • acesta de Crăcinnă, când 
s’au împărțită vestmintele la învățăcei 
lipsiți, se pote miniera cu drepții cu
vântă între cele mai frumdse serbări 
umanitare.

Ceremonia de împărțire a fostă 
precedată de o vorbire a președin
telui, fundă presențl .și membrii comi
tetului. A fost un țmomentă solemnă și 
înălțătoră de inimi acela în care învă
țăceii împărtășiți de binefacerile fun- 
dațituiii îșl esprimau iragetele loră sen
timente de recunoscință cătră gene
roșii loră protectori prin vii aclama- 
țiiinl de -Se trăescă Domnulă și Ddnina 
Miliailă și Elisa Stroesco- și ia orl-ce 
ocasiime le voră pronuncia numai cu 
respectă și venerațiune.

Societatea sodaliloru români <-on- 
forină unui condusă ală on. Adunări 
generale a dată in ijiua de 9 Noemvre, 
dina de Sf. Arhangheli Miliailă și Ga- 
\riilu, o prodnețiune musicală. Acestă 
serbâtorc a fostă pentru Assoeiațiune 
unu prasnică îndoiții. Associațiunea a 
serbată și dina onomastică a acelui marc 
protectorii ală meseriașiloru români. Săr
bătorea s’a deschisă printr o vorbire ți
nută de secretarulu Associațiunii 'prin 
care a arătată însemnătatea deosebită a 
a si estei dile pentru meseriașii români. 

Ună sodală a declamat o odă la adresa 
fundatoriloră. apoi au urmată cântări .și 
declamațiunl din partea Sodaliloră.

O impresiune de nespusă de plă
cută a produsă desvelirea duoră frumoși* 
cadre, representândă chipurile genero
șiloră fundatori Miliailă și Elisa Stroesco 
și depinse pentrua vestă ocasiime de d-lă 
pictorii M. Popă și dăruite Associa- 
ți linii.

Acestea simtă on. Adunare generală 
liniamentele generale în care a credută 
Comitetulă a Ve. pute espune fascie prin 
care a trecută fundațiunea în starea în 
care se află actualmente.

Bart. Baiulescu, Dr. I. Bozoceanu,
președ. secretarii.

Teatru în Reghinulu săsescîi.
Representațiune filantropică. Tea

tru de diletant!.
Inteligința română din Reghină și 

jură va arangia Duminecă la 19 Fe
bruarie st. n. 1888 în sala hotelului oră- 
șenescă din Reghinulă săsescă o repre
sentațiune teatrală în favorulu școlari- 
loră săraci de acolo. Se voră representa 
piesele:

I. Cârlanii, vodevil într'ună actă de 
C. Negruzzi. Persone.le : Leonescu fiulă 
boerului proprietară, d. S. Barbu. Mironă, 
d. .T. Duma, Terinte. d. V. Duma, țeranl 
fruntași. Domnita nevasta lui Mironă. 
d-șora Ales. Schiopulu. Vochița nevasta 
lui Terinte. d-șora Silvia. Rusii. Scena 
se petrece într’ună satii.

II. Druniidil de ferii, comedia într’ună 
actă de V. Alexandri. Personele : Bălașa 
jupânesă bătrână, d-na M. Ceușianu. Co- 
conulă Nalbă proprietară, d. V. Duma. 
Adela fiica lui Nalbă, d-șora Ales. Scliio- 
piilă. Radu ingineră topografii, d-lă S. 
Barbu. Caliopi văduva interesantă, d-na 
S. Todea. Manoli arendașă, d. Dr. Al. 
Ceușianu. Manolaclie fiulă său. d. lac. 
Butnariu. Ioana țiganca fată în casă, 
d-șora Silvia. Rusii. Sava țiganulă, d-lă 
Iul. Mera. Scena se petrece la moșia 
coconului Nalbă.

Prețurile: Logea 5 fl.. loculă I 80 
cr., loculă TI 60 cr., parterre 50 cr.. ga
leria 30 cr. Bilete de vendare se află 
la d-lă C. Fronius neguțătorii și sera la 
cassa.

Incepntulă la 1 28 sera. ■ - După re
presentațiune urmeză danță.

„ARIEȘIANA-
insliiutil de crediin și de economii, societate pe acții 

IN TURDA.
Con vo<*a re.

Domnii acționari ai institutului de 
credită și economii „Arieșiana11. socie
tate pe acții, se învită conformă Și- 17 
ală statuteloră societății la a

JI adunare generală ordinară, 
care se va ține in Turda în 11 Martie 
1888 st. a., după amedi la 2 ore în lo
calitatea șcdlei române gr. cat., din loch.

Agendele adunării vorii Ji :
1. Raportulă direcțiunii despre re- 

sultatulă timpului de gestiune dela în- 
cepntulă activității societății.

2. Raportulă comitetului de supra- 
veghiere.

3. Deciderea asupra compturiloră 
anuale și asupra împărțirii profitului 
curată.

4. Fixarea marceloră de presență 
pentru anulă curentă.

5. Realegerea comitetului de supra- 
veghiare conformă §. 42 din statute.

6. Eventuale propuneri în cadrulă 
statuteloiTi.

7. Alegerea a trei acționari pentru 
verificarea procesului verbală ală adu
nării generale.

Domnii acționari, cari în înțelesulă 
țț. 19 din statutele societății dorescă a 
participa la. adunare în pei-sonă ori prin 
plenipotențiari, simtă poftiți a’șl depune 
acțiile respective „titlulă provisoriu11 și 
eventualele documente de plenipotență 
la cassa institutului celă multă pănă în 17 
Martie a. c. la 12 ore a. ni.

Turda. 19 Februarie 1888.
Direcțiu ura.

Incunosciințare.
Domnii participant! ai însoțirii de 

anticipațiune și credită ^Hmiedora" pe 
acestă cale se înciinosciințeză, că adu
narea generală fixată pe 30 Ianuarie 
(li Februarie) 1888 din lipsa membriloră 
presențl, receritțl de statute, neputen- 
du-se ține, acea, confonnil convocării 

dela 30 Decenii re 1887 11 Ianuarie 1888) 
se va ține în 9 21 Februarie a. c. la 3 
ore d. a. în loealulă însoțirii.

Obiectele puse la ordinea dilii ră
mână cele indicate în convocarea me
morata.

titra, 31 Ianuarie 12 Febr.) 1888. 
Direcțiunea.

scud ULTIME.
Contele Pavelu Sânilor. umba- 

sadorulu rusu clin Ucrllnii, s’a în
torșii Vineri din Petersburgn la 
postul ii sen și după câteva Ore a 
avuții o lungă convorbire cu se
cretarulu de stătu contele Ilerbert 
Hismarl;.

In l'iena a conferită 1 hnninecă 
în ininisterulă de esterne contele 
Kalnoky eu jirințulu Reuss, am
basadorul ii germanii, pe cându în 
acelașu timpu d-lu de Novikov, 
fostulu ambasadoru rusă în Viena. 
care a venită Sâmbătă sera din 
Petersburgn, auionferitu cu prin
țul u Lobanov în ambasada rusă 
5 ore.

Acestorii conferințe diploma
tice li se atribue o deosebită în
semnătate.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Sen-, part, ală „Gaz. Transrt)
Pesta. 14 Februarie. Părecliea 

princiară de coronă a asistată la 
baluli’i casinei naționale, care a 
decursă strălucită.

San-Remo. 14 Februarie. To- 
tulă merge bine. Umflătura gâtle- 
giului scade. Prințulu de coronă 
deja s’a sculată.

Berlină. 14 Februarie. Parla- 
mentulă a primită primulă arti
cula ală legii socialiste, prin care 
legea se prelungesce pănă la 30 
Septemvre 1890.

Sofia. 14 Februarie. Guvernulă 
a primită eunoscință despre for
marea de comitete ruso-bulgare 
în Constantinopolu și în Belgradă. 
care snb pretextă că facă comerț, 
facă pregătiri ca în primăveră se 
începă acțiunea la. granița bulgară.

Londra, 15 Februarie. In ca
mera comuneloiTi Tergusson de
clară, că- guvernulă, afară de an- 
gageamentele cunoscute, nu șl-a. 
luată asupră.’șl nici o îndatorire, 
care să stipuleze o acțiune militară 
englesă pe mare.

Riga. 15 Februarie. In urma 
conclusului Senatului rnsescă. se 
propune a se porni procesă pe
nală în contra preoțiloră evange- 
licl din provinciile Mării Baltice, 
din causă că promoveză Ireîntor- 
cerea locuitoriloră devenițl orto
dox! la biserica evangelică.

DIVERSE.
Câtu trăiescu furnicele? E o pârere 

generală, că durata vieței animalice e în 
proporțiuue cu mărimea corpului, pre- 
cândii părerea acesta este demiuțită prin 
multe e.sperințe: așa Sir Jolm Lubbock, 
carele de mai mulțl ani studieză vieța 
furmcelorfi. observă. că în fumicăriele 
sale se află lucrători din speciele : Lasitix 
niger și Forinica fusta, cari suntu mai be- 
trânl de 7 ani. și din specia Formica fusta 
suntu în vieță donâ femeiușd din amilii 
1872. Deși se arată pre ele unele senine 
de etate betrână. precum ințejienirea pi- 
cioreloiTi și unii felii de greutate, totuși 
Iuntu în putere bună și în continuu spo- 
rescu. („Foia bis. si scol.1'}

Cum s6 se conserve prunele pe ernă? 
Culege prunele pănă cânii suntti încă 
cu bruma pe ele și le aședă într’o olă 
de Iutii nouă și neopărită, așa ea nici o 
prună se nu fiă vătămată seu mai mole 
ca cealaltă, eeea ce ar da nascere și la 
stricarea celorlalte prune. După-ce umpli 
61a pănă stisu. legă-o la gură Cil o be- 
șieă de bou seu eu ori ce felii de piele 
mole, aședă-le apoi în apă stătătore (Iacii, 
ori baltă) si lasă-lîi . acolo pănă ierna. 
Procedendfl astfelil. vei pute se ai la 

masă în cjiua de Boboteză prune pros- 
pete și bune.

Miresă de 80 de ani. Se scrie din 
Voslau : Sâmbăta trecută, flăcăulu plinii 
de vieță Karl S., c-are administreză o 
moșiă aprope de Kottingbrunu, s'a cu
nunați! în biserica din Ginselsdorf cu a- 
vuta economă Katharina H., care e a 
doua oră vâduvă. Miresa e de 80 de 
ani, mirele de 40.

Obiceiuri curiose la poporele sălba
tice. Unu distinsă exploratorii modernă 
ală Af’ricei, Stanley, care în 1886 a în
treprinsă o nouă eșpedițiune în centrulă 
Africei, raporteză lucruri curiose despre 
populațiunile din Congo și Arrouhimi. 
Cele mai interesante și mai industriale 
suntă așa. muniții Ba-Vanzi. Aceștia sein 
să facă ole, simtă priceput! în prelucra
rea ferului și altoră metale, prepară mai 
cu semă topore și cuțite, care le vinde al
toră popore învecinate. Mobilele loră de 
lemnă suntu decorate cil ore-care gustă și 
locuințele loră, mai cu semă în Bolobo, 
simtă construite cu mare îngri jire. Iubescă 
nebunesce musica în forma unei lire cu 
cinci corde și ună tipană. pe. care ese- 
cută piese relativă destulă de melodiose. 
Păcatil însă, că aceste semne, care ară 
dovedi ore-care civilisațiune, suntu ames
tecate cu superstițiunl curiose și obi
ceiuri forte scîrbose. Astfelu spre e- 
seniplu sclăvia- atâtă s'a înrădăcinată în 
moravurile loru, încâtă află ceva forte 
naturală, ca la mortea unui șefă să ma
sacreze femeile și servitorii lui cei 
mai fideli. Căpățînele loră se împlântă 
pe bețe în jurulă unei movile mici, fă
cute din Iută, pe care se facă nisce de- 
semnurl fantastice și care acopere ră
mășițele stăpânului mortă. Tu verfulă 
movilei se pune o umbrelă deschisă, 
care pote bre când a scuti pe vre-ună 
europenii de ploie și care în Congo ca 
și pretutindenea îu celă mai extremă o- 
rientă a devenită insigniile puterii. Ba- 
yanzi au convingerea. că |orl-ce indi
vidă care părăsesce lumea acesta, trece 
inmedia.tă într’altă lume, unde are a- 
ceeașl esistință, unde are aceleași griji, 
datorințe și posesiuni. Nu ară fi deci 
eonvenală și conformă rangului , decă 
ună șefă ar ajunge în cealaltă lume fără 
ună cortegiu însemnată de femei . de 
prieteni și sclavi. Prin urmare escep- 
țiunile suntă forte numerose. Femeile 
se spenejură de obieein de arbori’ și ul
timele loră convulsiunl în stadiulă de 
agonie suntă acompaniate de semnele și 
strigătele de bucuria a eeloră de față, 
cari nu se cugetă că și ei voră ti es- 
pușl, mai curendă ori mai târdiu, la 
aceeași sorta. („Mes. Honi.1-)

('ursulft pieței Brjișovu
Jui 14 Februarie st. ii. 1888.

Bancnote românescl . Cump, 8.48 Vend. 8.50
Argintă îomânescă . 8.44 8.48
Napoleon-d’orl ... ,, 10.02 H 10.05
Lire turcesc!.... ,. 11.32 11.37
Imperiali......................... „ 10.32 10.37
Galbinl..............................r 5.88 5.92
Scris, tone. „Albina11 6° t .. 101.— 102.—

r ‘i i' ^o.’n n 98.— 99.—
Ruble Ruseseî ... „ 107.- 108.—
Discontulu .... 61 --8% pe auu

Cursulu la bursa de Viena
din 13 Februarie st. n. 1888.

Renta de aurul0;,, . . ................... 96.55
Renta de hârtia 5" ..................................83.10
Imprumutulu căilorU ferate ungare . 148._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-nia emisiune) . . 94.30
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare ^2-a emisiune) . . 1'23.25
Amortizarea datoriei căilorQ ferate de

ostii uimare (3-a emisiune) . . 108.35
Bonuri rurale ungare.............................104.—
Bonuri cil clasa de sortare . 103.50
Bonuri rurale Banatii-Timișu . . 103._
Bonuri cu cl. de sortare . . 103. 
Bouuri rurale Transilvane . . . 103.75
Bonuri croato-slavone . . . 103.25
Despăgubirea pentru dijma de vinii un-

guresc.il ...........................................  #
Imprumutulu cu premiulti ungurescă . 119._
Losurile pentru regularea Tisei si Sege-

dinului................................................12,2,____
Renta de hârtia austriaca................... 77.95
Renta de argintă austriacii .... 79.40
Renta de auru austriacă................... 108.40
Losuri din 1860 . ... ... 133.30
Acțiunile hăncei austro-ungare. . . 864.__
Acțiunile hăncei de creditti ungur. . 272.25
Acțiunile hăncei de ereditiiaustr. . 270.__
Argintii —.— GalbinI împărătesc!. 5.90__
Napoleon d’orl ....   10.03
Mărci 100 îinp. germane..............................62.15
Londra 10 Livres sterlinge........................126.75

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Reuniunea femeiloru române din Brașovu pentru crescerea fetițelorîi orfane 

va da
Sdmbâtn iu <> (l'''l b'ebcuurie a. c.

în sala Redutei

0 PETRECERE CU DANȚU.
Bilete de intrare â I fl. de personă si de familia (pană la 4 per- 

sone 2 fl. 50 cr. se potu procura dela d-nii M. &. L. Laszlo. Frații 
Simay și N. I. Ciurcu.
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ir. 51 r>x ÎNMi. 14 2

/

Edictu■

Denietciu Lateșiu, gr. cat. din 
Cucgkiu. a intentată procesă divor- 
țialu contra muierei sale Liota Po- 
pescu, gr. cat. din Casca, carca l’a. 
părăsită cu necredință. Inse ubi- 
cațiunea inctei nu e cunoscută, și 
așa acțiunea nu i s'a putută intima.

Deci Dința Popescu prin acesta 
este provocată și citată, ca în ter
mină de ună ană și una (]i dela 
prima publicare a edictului se se 
presenteze înaintea torului matr. 
delegată de I instanță ală Reghi
nului săsescă, alt-cum se va da 
cursă liberă procesului inteutată 
și incta va fi suplinită prin cura- 
toră ad actum.

Pcesidiuhi focalul 
gc. cal. de 1 instanță 
xăsescit.

R e g li i n ă. la 6

mate. delegata 
alii Reghinului

Febr. 1888.
Basiliu Hațiu, 

protopopii gr. cat. și preș, forului.

5OOOOOOOOOOOOOOC

EDICTO.
Ioană ('urca, gr. cat. din Ho- 

morodă, a intentată procesă ma- 
trimon. contra muierei sale. Maria 
nasc. Comană, carea cu necredință 
Fa părăsită de mulțl ani, și a. că
reia. ubicațiune este necunoscută.

Deci Maria 1. Curca nasc. Co
mană gr. cat. din Honiorodă prin 
acestă Edictă se citeză și provocă, 
ca în termină de ună ană, dela 
prima publicare, s6 se presenteze la 
presidiulă forului matrimonială gr. 
cat. de I instanță a Vicariatului 
Făgărașului, spre a fi confrontată 
cu bărbatulă seu și a răspunde la 
acțiune, că la din contră, proce
sului i se va da. cursă liberă și 
densa va fi înlocuită prin ună cura
torii ad actum.

F ă g ă r a ș ă, 28 Dec. 1887.
Alesandru Micu,

Vicaru t’oran. și președintele fo
rului matrim. gr. cat. de I instanță.

rz n izi nun i_i i_i u u ±_i u

„ALBINA",
Institata de credita și de economii

FILIALA BRAȘOVU.
Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru ele 

amesurată timpului de abijicere, darea de venită de JO% și 
5, 4 seu 3% interese;

cumperă și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei** după 
cursulă dilei, pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtia pentru plasarea de 
capitale;

escompteză cambii CU celă puțină două subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 6%-—8%;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea simtă 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contu curentă cu 61 ,% interese;
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valore stabilă și 

nu simtă supuse stricărei pe lângă interese dela 6',.,■ 8% după 
suma împrumutului;

acordă împrumuturi pe fote efectele cotate la bursa din 
Budapesta, Viena și Bucuresci, până la 85"/,, a cursului loră 
pe lângă interese pe 6J2%;

cumpără și vinde după cursulu dilei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițiunl;
închiriază pe teritorială ce-lă posede lângă gara Brașovu, 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, a- 
tâtu locuri libere pentru depositarea de marfă câtă și cabine 
în magazinele sale seu magazine întregi, si primesce și canti
tăți mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale.

Deslușiri detailate se potu lua la 
bații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă simtă în fiă-care 
dela 3- 5 p. m.

Localuri „Filialei"" este în

cassa filialei și la băr-

Brașovtl, piață
Nr. 90, etagnilu I.INCHEIAREA SOCOTELELORU

institutului de creditiî și de economii ,,ARIEȘANA“ societate pe acțiuni în Turda pe timpulu dela în
ceputul îî activității sale, adecă dela 29 Iulie 1887 păuă la ultima di a aceluiași anii.

CONTULU BILANȚULUI.Active. Pasive

58,969 76

Cassa în numerariu. 1848 42
Cambie.................................... 18.330 99
împrumuturi hipotecare . 35,899 _

împrumuturi pe obligațiuni cu cavențl. 24101
Mobilariu............................... . 365.30

după amortisarea de 10%. 36.53 328 77
Anticipațiunl.......................... 46 —
Transitorii............................... 106 68

Capitală socială intrată 
Depuneri spre fructificare 
Interese anticipate pe 1888

. .... - „ ...

33,893 —
22.132 42

1165 11
1779 33

58.969 86

CONTULU profitului și al perderiloru. Venituri.

Interese de depuneri spre fructificare. .
Interese de rescomptu...............................
Chirie..............................................................
Amortisare: 10% din mobilariu . . .
Salare.........................................................
Spesse .........................................................
Dare 10% după interesele capitalisate .
Porto..............................................................
Profită curată

331 39
210 16
193 32
36 53

181 74
345 70

36 82
40 —

1779 33
31541 99

Turda, 31 Decemvrie 1887.

D. St. Șiuluțu m. p., 
directoru execuți vu.

Interese :
dela cainbiele de bancă .... 1004.95
dela împrumuturi hipotecare 897.03
dela împrumută pe obligațiuni. 78.99
dela depuneri la bănci. 144.15
dela amende de întârețiare . - 51.76 2176 88
ProvisiunI (competința. de scrisă).. • • • 950 36
Spese de fundare ..... • 27 75

3154 99

Membru direcțiune!: Silvestru Moldovanfi, m. p.,
Dr. Rațiu, in. p., Anania Moldovanu, m. p., losifu Chioreanu. m. p., comptabiia

Simeonu P. Moldovanu. m, p.
Subsemnatulă comitetă amu esaminatu bilanțulă presentă, precum și contulu profitului și ală perderiloru și confrontându-le 

registrele principale și secundare ale institutului le-amă aflatiț în consonanță cu acelea și întru tdte esactu deduse.
Turda. 20 Ianuarie 1888. Comitetulă de revisiune:

Nicolae F. Negruțu m. p., Petru Roșea m. p., Grigorie Popii m. p., lelinek Henrich m. p
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


