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Retragere rușinosă.

BrașovB, 11 Ianuarie v.

Cetitorii noștri îșl voru aduce 
aminte de procesulu disciplinaro, 
ce au cerutO advocaițâi unguri din 
Clușiu s6 li-se facă colegilorO loru 
români pe cuventulă, că luându 
parte la deputafia, care a mersă 
cu memorandulfl română la Viena, 
s’au făcută vinovațî de delictulu 
disciplinaro prev£c|utO în § 8 lit. 
b. alO regulamentului advocațială 
și că și-au călcată jurămentulu 
loru de advocați.

Ura și patima șovinistă, ce se 
deslănțuise cu furiă, culminându 
în vandalismele dela Turda, Șim- 
leu și AradO, se’nțelege îșl avea 
sediulu seu principală între fana
ticii unguri din ArdelO și așa în 
focarulu loru Clușiu s’a născută 
încă în primele 4*1© a^e luoei lui 
Iulie 1892 acea pîră disciplinară 
monstrudsă și ridiculă totodată, cu 
care foile maghiare au făcutO a- 
tâta sgomotO.

Er tocmai întru târ4iu, pe la 
finea anului 1892, procederea pă
timașă a Clușieniloru a aflată unu 
ecou și la șoviniștii jidano-ma- 
ghiarl din Aradu, cari asemenea 
au trasO la răspundere pe mai 
mulți advocați români de acolo.

Cum vine advocatulu maghiară 
—scrise „Gazeta41 în Iulie 1892— 
pentru că este Maghiaro de nas- 
cere ori pentru că se mărturisesce 
ca MaghiarO se tragă pe colegulu 
seu românu la răspundere în causă 
de patriotismu ?

Și’ntradevărO nicăirl pe roto- 
golulO pământului nu se încumetă 
unu cetățenă, ca individă și pri
vate, se se facă judecătorulu con- 
cetățenului său decâtu numai aici 
în Ardealu și Țâra ungurescă, unde 
sub mantaua unui falsă constitu- 
ționalismu și a unui nesinceră și 
tendențiosă liberalismu s’au des- 
voltaiu nisce stări de lucruri atâtă 
de putrede și periculose.

Nicăirl nu se mai pomenesce 
ca unu oolegu să tragă pe celă- 
laltu la răspundere, pentru că con- 
ceptulu lui .despre patriotismu 
este deosebită de ală celuia. Mai 
ciudată și ridiculă este însă când 
cineva vine se acuse pe soțulă seu 
de „lipsă de patriotismu44 și se 
ceră chiar pedepsirea lui, când a- 
acestă „lipsă44 nici că pote fi obiect 
de urmărire.

E clară, că o umbră asupra 
patriotismului cuiva pâte căde nu
mai prin vr”o faptă săvârșită în 
detrimentulă siguranței patriei ș. a.

Nu societatea maghiară din 
Clușiu și Aradu, nici advocații șo- 
viniști de acolo au fostă și suutu 
der chiămați a constata decă o 
astfelă de faptă a fostă în ade- 
văru comisă de vr’unu advocată 
românu, ci acesta se pâte con
stata numai de cătră tribunale în 
sensulă legiloru. Cu atâtu mai pu
țină le-a fostă și le este loră per
misă de-a împuta „lipsă de pa
triotismu44 colegiloru loru români 
și de a cere pe basa acestei pă
reri cu totulă subiective, ca 6i se 
fiă trași în cercetare disciplinară 
de ună foru cu totulă necompe
tentă.

Amă arătată în vera anului 
trecută, că arătarea disciplinară a 
celoră 18 advocați maghiari din 
Clușiu contra lui Dr. Rațiu și con- 
soțl nu se pâte răzima nici pe pa- 
ragrafii regulamentului advocațială 
care prevede (în § 68) numai căl
carea datorinței advocatului și căl
carea gravă a reguleloru bunei cu
viințe.

Amu arătată, că nu cade în 
competența camerei advocațiale a 
judeca asupra atitudinei politice a 
membriloru ei, ori chiar asupra e- 
sercitării din partele a unui dreptă 
politică fundamentală, cum este 
dreptulă de gravamine și de pe- 
tițiune.

In consecență amă constatată, 
că nu esistă nici faptulă obiectivă 

de urmărită, nici dreptulă de com
petență pentru acusarea, ce-o ri
dică advocații unguri în contra 
colegiloru loră români.

Acuma vine însuși senatulă 
disciplinară ală camerei advoca
țiale din Clușiu și ne dă cea mai 
strălucită satisfacțiă, recunoscândă 
un (mirau, că arătarea disciplinară 
a celoră 18 advocați fanatici din 
Clușiu contra Dr. Rațiu și soți 
n’are nici ună temeiu, nici o în
dreptățire.

De ce atâta sgomotă în lume, 
de ce atâtea urlete și strigăte ne
bune, când totulă a fostă numai 
o petuiantă și ridiculă încercare 
de terorisare, fără de nici ună te
meiu etică și legală ?

Nu vedă șoviniștii maghiari 
din Clușiu, că retragerea loră de 
acuma nu numai că este rușinâsă, 
dâr îi mai și stigmatiseză ca pe 
nisce turburători ai păcei și bu
nei înțelegeri dintre naționalități?

Der înzadară! Omulu stăpâ
nită de ură și de patimă nu vede, 
e orbă, dă în gropi și se prăpă- 
desce.

Așa o voră păți și șoviniștii 
maghiari. De judecata aspră a ne
meșei nu voră scăpa.

CRONICA POLITICA.
— 11 (23) Ianuarie.

Clerulă oatolioă din Ungaria a por
nită o vehementă mișoare în oontra că- 
setoriei civile. Episcopala Schopper a 
adresat preoțiloră o circulară, în oestiunea 
acâsta ConsiliulQ de miniștri, se 4'cei 
că s’a și ooupath într’una din ședințele 
sale cu acâstă circulară. Foile oposițio- 
nale și anunțaseră, oă din causa acesta 
miniștrii Gsaky și Szilagyi voră dimi- 
siona. „Bud. Cor.14 desminte însă aoâstă 
soire.

*
1

Intr’o revistă a anului 1892 deputa- 
'tulă sasă, Iosef. W. Filtsch, care îm
preună cu soții săi, face parte din par
tida guvernamentală maghiară, vorbindă

și despre presentarea memorandului ro
mână la Viena, a oritioată urmăririle, ce 
le-a pornită guvernulă în oontra oeloră 
ou memoraudulă, oă o aseme
nea prooedere nu pâte duoe la soopă. 
piarulă șovinistă maghiară din Brașovă 
s’a aoățată din causa aoăsta de d. Filtsoh 
împutându-i, oă n’ar fi sinoeră aderentă 
ală partidei liberale maghiare și oă ar 
consimți ou ouprinsulă și ou modulă de 
predare ală memorandului română eto. 
D. Filtsoh răspunde la aoesta în nr. de 
Sâmbătă ală lui „Xronstâdter Zeitung44. 
Domnia sa 4'°®> oă n'a susținută alta, 
deoâtă oă politioa de urmăriri inaugu
rată față ou Români nu pâte fi aprobată 
deârece ea va oontribui numai a înstrăina 
și a amărî pe RomâDl, D-sa mai adauge, 
oă ține la prinoipiile, oe le-a profesată, 
Franoisoă Deak față ou naționalitățile și 
că interesulă țerii pretinde de a se faoe 
o politioă în sensulă aoestoră prinoipii 
ale „înțeleptului țării44, âr politioa forței 
brutale ori unde se pune în practică ’șl 
gresesoe țînta. Nimioă nu pâte amărî și 
indigna însă pe ună poporă deoât, oând 
vede, că gravaminele și plângerile lui, 
niol oă voesoă a le asoulta. Dâoă Ro
mânii au alesă o formă rea pentru îna
intarea gravamineloră loră atunci i-ar fi 
fostă ușoră guvernului ungurescă de a 
arăta oeloră oe s’au plânsă, oalea co- 
reotă, pe oare potă să dobendesoă o oer- 
oetarea acestor gravamine. țhoe mai de
parte, că numai urmăririle judecătoresc! 
le-a oondamnată, er memorandulă însuși 
și forma presentării lui nu le-a aprobată 
prin niol ună ouventă. In fine declară, 
că deși faoe parte din partida guvernu
lui, nu se ține de aoei mameluol. cari a- 
prâbă necondiționată ori ce faptă a gu
vernului și are curagiulă de a și desa- 
proba unele lapte ale guvernului, pe cari 
nu le oonsideră de oportune. Din cău
șele aoeste respinge imputarea de „ne- 
sinceritate44.

♦

Despre primirea oe a avut’o minis- 
trulă de esterne AI. Lahovari la Berlin, 
se anunță următârele cparului „Timpulă44: 
Acjl a fostă ună prâucfă la d-lă de Ca
privi, în onârea d-lui Al. Lahovari. Prin-
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Decapitarea lui Ludovicul 
aflu XVfl-lea.

In 21 Ianuarie n. la 10 6re și 22 
minut» s’au împlinită 100 de ani de când 
a fostă deoapitată Ludovică ală XVI-lea 
pe Place de la Concorde din Parish. Cre- 
demă a fi de interesă pentru oetitorii 
noștri, deoă vomă da aici o sohiță asu
pra tragioului sfirșită ală lui Ludovioă 
ală XVI-lea.

Puuctulă oulminantă în revoluția 
franoesă din veoulă trecută, a fostă 4lua 
de 20 Augustă 1792. In aoestă (fi valu
rile turbate ale poporului au pătrunsă în 
Tuillerii. Ludovioă, ca să-și scape viața 
sa și a familiei sale, s’a refugiată în adu
narea națională, oare deja îșl pierduse 
ori oe influență, ori ce splendâre a pu
terii din momentulă, când ea a fostă pă
răsite de înțeleptulă Bailly și de genia- 
lulă Mirabeau. Din adunarea națională, 
regele fugi în Temple, er de acolo a lostă 
tîrîtO pe eșafodă.

Era în 3 Septemvre, când familia 

regală se afla la masă. Pe stradă se făcu 
de-odată ună sgomotă infernală. Clery, 
oare se afla în societatea recelui, păși 
lângă ferestră, unde remase încremenită. 
Elă văcju sub ferestră oapulh frumâsei 
prințese Lamballe, împlântată într’o lanoe. 
Regina observă înfiorarea lui Clery și l’a 
întrebată din ce causă este atâtă de 
îngrozită. — „Mă simtă râu“, răs
punse Clâry. In momentulă aoesta întră 
ună representantă ală orașului care 
schimbă câteva cuvinte ou t'ovarășulă 
gardistului, oare ținea semă și de cea 
mai neînsemnată mișcare a membriloră 
familiei regale. Regele în'rebă, deoă fa
milia i se află în siguranță?

— „Murmură14, răspunse unulă din- 
tră minicipaliștl „flind,oă oredă, că fa
milia regală nu este aici. Pretindă, ca 
d ta să pășesol la ferâstră, der noi nu 
vomă lăsa așa oevajvoimă, oa poporulh 
să se pârte eu încredere față de oonsi- 
liulă municipală44.

lntr’aoestea pe strade sgomotulă in
fernală orescea puternică și din miile de 
răoriete sălbatece nu se aucjiau deoâtă în
jurăturile și vorbele murdare la adresa 

reginei. Atunol păși înăuntru înoă ună 
membru din oonsiliulă municipală înso
țită de patru individ, trimiși de ceta 
sătâsă de sânge, oa să se convingă, deoă 
familia regală este aoolo. Unulă dintre 
trimiși, ună ofițeră ală gardei naționale, 
atăcâ vehementă pe rege, provooându-lă 
să pășâsoă lângă ferâstră și să privescă 
oapulh prințesei Lamballe. La aucjulă 
aoestoră vorbe, regina ameți. Membrii 
consiliului se împotriveau dorinței rebe- 
liloră. In sfirșită deputăția se depărta 
fără de ași ajunge soopulă. Ceta setâsă 
de sânge, după ce timpă de 6 âre ame
nință viața familiei regale, se depărta 
înoredințată fiindă, că prisonierii voră 
mon pe guilotină.

Cei mai mulțl membri ai oonsiliulă 
munioipală erau recrutați dintre aoei in- 
divicjl) nari au condusă omorurile din 10 
Augustă și din Septemvre. InoredințațI 
ou păcjirea familiei regale, dintre ei în 
fiă oare cp mergeau oâte patru inși în 
Temple, la 12 âre din c|i, la 6 âre după 
amecjl, la miecjulă nopții și la 6 ore di- 
mineța. Odată ună oonsilieră însoți pe 
regele în oabinetulh său de lectură și se 

așecjâ lângă elă ; când regele îi făcu ob
servarea, că paznicii nu s’au obiolnuită 
a întră în cabiuetulă său de leotură, 
consilierulă se purtă față ou elă așa de 
brusoă, încâtă regele se retrase în dor- 
mitoră. Consilierulă îlă urmâ și acolo 
și-lă traotâ cu espresiunl i.onice și vă- 
tămătore.

La asemenea vătămări era espusă fa
milia regală mai alesă când eșia la plim
bare în gradina Temple. Totdeuna por- 
tarulă sufla fumulă de țigară în oohii 
regelui,reginei și a prințesei Elisabeta, ba 
uneori ohiar și în oohii copiilorh regelui. 
Intr’o 4i oineva desemnă pe ușa deladormi- 
torulo regelui o spânejurătâre, în oare sta 
atârnată ună omă. Sub furci sta scrisă : 
„Ludovică se soaldă în aeră!" Pe ușile 
odăiloră reginei și a prințesei Elisabeta 
erau desemnate lucruri nerușinate, oarl 
nu se potă spune aici.

In 21 Soptemvre ârășl se adună o 
mulțime uriașă înaintea Temple-i. S’aucfiră 
sunetele de dobe, după a căroră înoetare 
Lubin ceti deoisiunea adunării naționale, 
care deolara pe Ludovioă de detronată. 
Prisonierii aucjiau fiăoare cuvântă ală lui 
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tre invitați erau seoretarulă și subseore- 
tarulă de stată ală afaoeriloră străine și 
alte persone de dinstioțiune. D-lă Laho- 
vâri va fi primitti de oătră împăratule. 
„Norddeutsohe Zeitung" Z'o0> °a trată
rile oomerciale ou România nu potă de
oâtă să profite prin oontaotulă personală 
între d-lă Lahovari și personagiile oom- 
petente din Berlină, ministrulă română 
întrunindă în persona ea ounosoința a- 
devăratâ a intereseloră eoonomioe ale 
țării Bale, avendă și ună mare talentă de 
negooiatoră. Iu ori oe oaBă, d-lă Laho
vari pote fi sigură, o& va găsi la B rlin 
pretutindeni primirea cea mai amioală.

Cununia părechei princiare române 
la Sigmaringen.

La oăsătoria civilă, care s’a făcută 
înaintea ministrului oasei d. de Wedel 
au fostă de față rudele mai de-aprdpe, 
precum și ministrulă președinte Catargiu, 
ca martori. La biserioa castelului a fostă 
condusă miresa, după obioeiulă eDglesă, 
de cătră tatălă ei, duoele de Edinburg., 
pe oând mirele însoțea pe mama sa. La 
drepta și la stânga în ooră se așeZară 
înalții âspețl. Mirâsa apăru în vestminte 
de mătase albă, brodată cu mărgăritare 
și argintă. Șlepulă oelă lungă ’lă purta 
una dintre damele de ourte ale duoesei, 
domna Rolfs și mica prinoesă Beatrioe, 
sora cea mai mică a miresei, o fetiță 
de 7—8 ani. Impăratulă, regele, marele 
duoe, prințulă de Hohenzollern, ducele 
de Edinburg, principele moștenitoră de 
Saohsen Meiningen, prinții de Hohenzol
lern purtau toți uniforme prusiane, âr 
mirele uniforma de maioră română ‘de 
venătoră. Ceremonia a săvîrșit’o pleba- 
nulă Lauohert, asistată de abatele de 
Beuron în ornată episoopesoă. La eși- 
rea din biserică conduse prințulă moș- 
tenitoră pe tînăra sa soțiă. Tote damele 
princiare purtau diademe bogate și bri
liante străluoite. Cu deosebire strălucea 
ducesa de Edinburg, ou o poddbă de 
mare preță.

Noua sală a terassei oonstruită în 
stilă Rooooo, luminată de peste o sută 
de lămpi eleotrioe, oferea o privelisoe 
feerică. Au fostă 128 cuverte.

In cursulă mesei se ridică principele 
și-și esprimâ mulțămirile sale față de 
împâratulă, care ca capă supremă ală 
familiei a dată o deosebită străluoire 
serbărei, apoi mulțămi reginei Angliei și 
Țarului Rusiei, oarl prin delegați au 
luată parte la aceste festivități. Densulă 
ridică paharulă său în sănătatea împă
ratului și a tuturoră capeteloră încoro
nate. Mus'ca întonâ imnulă germană: 
„Heil dir in Siegeskranz."

Regele Carolă toastă pentru tînâra 
părechiă, în termini oălduroșl, aocen- 
tuândă, oă România se buoură la eveni- 
mentulă aoesta. Musica întonâ imnulă 
română.

La balulă de curte, oe s’a dată în 
12 Ianuarie, au fostă invitați toți ofioerii 
garnisoneloră din jură. Regele Româuiei, 
Drințulă și prințulă de corână purtau 
uniforme române, âr ducele de Edinburg 
și oeilalțl purtau uniforme prusiane. Im 
păratulfl, regele și prinoipele au împăr
țită numărdse ordine eto. Prinoipele de 
cordnă primi ună dară fdrte prețiosă 
dela oonsululft generală ală României 
Benger din Stuttgart, adeoă ună soeptru 
ală regelui Friderioă oelă mare. Aoesta 
e de 80 om. lungime, ou totulă din fii 
deșă și fdrte artistioă luorată. La vîrfă 
se află o oordnă regală; de-desubtă in- 
signiile prusiane ale timpului aoeluia și 
literile inițiale F. 11. Jură împrejurulă 
soeptrului grupa porții Brandenburg. 
Probabilă, că acestă soeptru a fostă luată 
de FranoesI în timpulă râsboieloră pur
tate de aceștia ou Prusienii. Ună oomer- 
oiantă olaudesă îlă cumpără dela Fran
oesI și în fine ajunse în posesiunea 
amintitului consulă generală.

SOIRILE QILEI.
— 11 (23) Ianuarie.

Principele Ferdinandil ală României și 
principesa Maria voră sosi la Bucuresol 
în 20 Ianuarie st. v. (1 Februarie.) A 
doua di tâte păreohile câte se voră fi 
căsătorită în ajună, atâtă în oapitală 
oâtă și în restulă țării, voră fi invitate 
la ună prâncjă comună, în sala de josă 
a Ateneului. Se scie, oă în acea Z* 80 
voră celebra vr’o 32 de cununii, — D lă 
Gr. Triandafilă, primarulă capitalei Bu
curesol, a primita aoestă telegramă din 
partea principelui Ferdinandă și princi
pesa Maria: „Urările oăldurose oe ne 
aduceți în numele orașului BucurescI, 
adâncă au mișcată inimile ndstre, și 
împreună cu mulțămirile ndstre, vă adu- 
oemă espresiunea viei bucurii ce simțimă 
gândindu ne, că în curândă ne vomă 
găsi în mijloculă iubitului poporă ro
mână, a oărui fericire va fi și a nâstră. 
Maria —Ferdinandu. — Etă prinoipalele 
puncte ale proiectului de programă ela
borată Ir primăria capitalei pentru pri 
mirea AA. LL. RR. prinoipelui Ferdi
nandă și principesei Maria. Să se ridice 
cinci arourl de triumfă: 1 la gară, 1 la 
m'nisterulă de finance, 2 la paiață, 1 la 
Delulă metropoliei. La fiă-oare pieță și 
răspîntiă dela gara de Nordă la paiață 
și la metropoliă să se așetje diferite mo- 
tivuri Iu totă întinderea acestui drumă, 
să se unâscă felinarele ou ghirlande și 
să se împodobâsoă ou stindardele ro
mâne și englese In sera sosirei să fiă o 
retragere ou facle a tuturoră musioeloră 
din garniodnă. Să se dea ună bală în 
sala teatrului națională In cea mai apro
piată șediuță a oonsiliului comunală ală 
capitalei, primarulă va cere să se voteze 
oreditulă neoesară pentru acoperirea 
cheltuieliloră. — Prinoipele Ferdinandă 
a primită dela Țarulă 10 oai oa dară de 
nuntă.

—x —
Consulatului română din Cernăuți. Ce

titorii noștri sciu, că guvernulă română 
a obținută voia guvernului austriacă să 
înființeze ună consulată la Cernăuți. Gu
vernulă dela BuourescI a și numită per 

sonalulă consulatului. Consululă va fi 
d-lă Stamatiade, aotuală vioeconsulă ge
rantă ală consulatului generală din Sa- 
lonică; canoelară ală consulatului, d-lă 
Gherghelă, fostă magistrată și deputată; 
er intreprete, d lă G. Galină, actuală 
funcționară în administrațiunea centrală 
a ministeriului afaoeriloră străine.

—x—
„Răbdare maghiară? Reptila guver

namentală „Kolozsvâr" se ooupă într’ună 
artioolă de fondă întitulată „Răbdare 
maghiară", ou „agitatorii valachl." Co
dița din Clușiu Z>O0> °â prin prooese de 
pressă și cu înohiBore de stată „plă
cută" (??) — custodia honestas — nu s’a 
ajunsă la resultată bună, de aceea pentru 
viitoră propune mijldoe radioale și „pe
depse esemplare față de mișoarea națio- 
nalitățiloră". — Nu cumva ar voi să se 
introducă inchisiția medievală, pentru oa 
naționalitățile să se mărturisâsoă pentru 
ideia de stată maghiară?

—x —
f

D. Al. Lahovari, ministrulă română 
de esterne, la întâroerea sa dela Berlin 
se va opri și la Viena, unde va fi pri
mită în audiență de M. S. monarohulă 
Austro-Ungariei și de contele Kalnoky.

—x—
Membrii coloniei italiene din BucurescI 

au decisă să ureze bună venire, ’/i ohipă 
solemnă, prințului Ferdinandă și prince- 
sei Maria, moștenitorii tronului, la so
sirea loră în Buouresol. Colonia ÎDtrâgă 
cu drapelulă se va duoe la gară; apoi 
eomisiunea alesă va presents la paiață 
o adresă de felicitare, artistică luorată 
de cătră piotorulă italiană D’Este, de 
ourendă venită în România. La paiață, 
dâcă va fi permisă, va merge întrega 
ooloniă italiană cu musica în frunte și 
ou lampidne venețiene, pentru a pre
santa adresa. Membrii comisiunii, care 
va înmâna aoestă adresă, suntă d-nii 
Bruzzesi, Cazzavilan. ing. Rovelli, Cos- 
tamagna și Lancelotti.

— x—-
Din Aradu ni-se scrie, că balulă, oe 

îlă va arangia la 18 Februarie n. o. ti
nerimea română de aoolo în favorulă 
șoolariloră români lipsiți, promite a fi 
forte cercetată. Tinerimea n’a întrelă 
sată de a faoe totă posibilulă pentru 
buna reușită a balului.

—x—
„Deocamdată." „piarulă „Pester 

Lloyd" îmoărtășesoe, că deputatulă Ar- 
pașului, Dr. Nicolae Șerbanut & anunțată 
telegrafică pe br. Podmaniczky, că „deo
camdată" iese din partida liberală.

—x —
G-uvernulti austro-ungară a luată ini

țiativa unei îuțelegerl comune ou guver
nele stateloră vecine asupra mâsuriloră 
eficace, oarl voră trebui să fiă luate in 
oasulă reapariției colerei la primăveră.

— x —
Portulă Sulina este înghețată ; de-a- 

semenea și marea este înghețată pe o 
distanță destulă de însemnată.

— x—
Principele Ferdinandă alfi Bulgariei era 

hotărîtă să plece la Viena, der din cansa 
întreruperii momentane a oomunioațiiloră 
a amânată plecarea pentru vre-o două c|ile. 
Călătoria aoesta, după oele oe se spună în 
Sofia, se faoe în vederea apropiatei că
sătorii a prințului Ferdinandă ou prin
cipesa Elisabeta, fiica principelui Leo- 

poldă ală Bavariei și a prințesei Gisela 
(fiioa împăratului Austriei.) Prințesa Eli
sabeta este deci nepdta principelui Luit- 
pold, actuală regentă ală Bavariei. Densa 
e în vîrstă de 18 ani.

- x—
Astronomia în Rusia. La Abbas Tu

rnau, în guvernamentulă Tiflis, se va ri
dica prima stațiune meteorologioă din 
Rusia. Aoestă looă e la o înălțime de 
4.500 de urme d’asupra nivelului mării 
și se găsesoe într’o vilă, aparținândă îm
păratului Alesandru. O lunetă astrono
mică de ună diametru de 9 degete, fă- 
oută la Parisă, a sosită la Abb»s-Tu- 
man și va fi montată cjilele acestea. 
Se aștâptă și sosirea unui turnă înver- 
titoră de oțJă, esecutată la Petersburg 
de oătră fabrioa franoesă de oțelă din 
acestă orașă. Laboratoriulă se construesee 
ou cheltuiala marelui duoe Gheorghe 
Aleosandroviol, ală doilea fiu ală Ța
rului.

—x —
Cununiă. D-lă Dr. Emilii Pușcariu, 

fiiulă d-lui Ionă cav. de Pușoariu din 
Brană, și d-ra Vcturia A. Eremie, fiioa 
d-lui Alexe I. Eremie din Brăila, se voră 
oununa la 17 Ianuarie v. o. în biserioa 
Sf. Nioolae din Brăila. — Doriină feri
cire tineriloră miri!

Procesulu politicii alii „Zaztavei“.
Nu de multă fâia radioală sârbescă 

„Zastavau a avută ună prooesă de presă 
politioă, care s’a petraotată în Budapesta, 
sferșindu se ou aohitarea aousatului.

La 19 Ianuarie n. nZastavali a avută 
ală doilea prooesă politioă, oare s’a per- 
traotată de-asemenea înaintea ourții cu 
jurați din Budapesta.

Articululă înoriminată pârtă titlulă 
„Maghiarii și Serbii" și se ocupă ou es- 
pectorările lui „Pester Lloyd" din inoi- 
dentulă adunării Serbiloră dela Mitro- 
vița. Se Zi00 între altele, în acelă arti
cula, oă Maghiarii apasă pe Șerbi, oă le 
impună limba maghiară pHn legea des
pre KisdedovurI, oă Serbii nu șl potă 
folosi limba niol în vieța publică a statului 
ba niol ohiar în șcâlă. Serbiloră nu li se 
permite insigniile loră naționale, nu su
feră Maghiarii, ca Serbii sâ-șl arboreze 
stindardulă națională, li-se intercjice 
manifestarea oonvingenloră loră politioe. 
Cu ună ouventă : plângerile Româniloră 
suntă și plângerile Serbilcră. Pe gru
mazii Serbiloră se pună patriarhi, ca 
G-erman Angelici și George Brancovicl. 
Maghiarii se îngrijesoă, ca plângerile 
loră să nu străbată nioăirl. Dinaintea 
loră suntă înohise porțile parlamentului. 
La grumazii independenței naționale 
eârbesol, se pune cuțitulă siluirei. Serbii 
râmână oredincioșl împăratului și re
gelui, der altulă este împăratulă și 
altulă regele; altulă e statuia, alta 
țâra și alta maghiarimea. Serbii nu 
voră trece pe sub furcile caudine. Ei 
n’au făoută ee-au făcută Maghiarii cu 
Nemții, n’au paotată ou Bismarck, niol 
n’au avută jină Klapka. Pentru Șerbi a 
sosită momentulă desperațiunei politice.

Lubin. Lângă regele sta toomai Duohes- 
ne, ună bătrână înrăutățită, oare era în 
calitate de gardistă. „Ce ZiA 1» aafca> 
concet<lțene?u întreba Duohesne pe regele, 
oare îi răspunse liniștită: „Cătră d-ta ni- 
mioă".

In 11 Deoemvre se repeți sgomotulă 
infernală. Terasa Temple-i fuooupatăde 
oavaleriă și artileriă. Regele oam price 
pea oausa acestei retrageri; după oâteva 
minute o înțelese pe deplină. In odaia 
lui păși oomisia, care-i oeti următorea de 
oisiune: „Ludovioă Capet trebue să fiă 
citată înaintea Conventului". Regele îșl 
esprimâ dorința, de ași vede fiiulă. Ce- 
rerea-i se împlini, apoi urmâ tăcută pe 
membri comisiei.

In 17 Ianuarie 1793 Ludovică înțe
lese dela apărătorulă său, Malesherbes, 
că Conventulu l’a judeoată la morte. 
Sentința acâsta nu l’a surprins de loo pe 
Ludovioă XVI. In prinsore cetia istoria 
regelui Angliei Carol 1, și în decursulă 
lecturei s’a împrietinită ou gândulă, oă 
și elă va ajunge sortea lui Carol I.

In 20 Ianuarie, la 2 ore d. a. întră 

în odaia regelui generalulă Santerre, 
oare-i raportă, că numai deoâtă sosesce 
președintele oomitetului esecutivă. Lu
dovică se sculă și întinse generalului o 
sorisore ZiC0L1(ill-i: „Domnule generală, 
oeră amânare!" Santerre luâ sori«6rea. 
In momentulă acesta intrâ președintele 
oomitetului eseout’vă, ministrulă de jus
tiția Garat. Cu elă împreună erau mi
nistrulă de interne Lebrun, seoretarulă 
consiliului de stată Grouvelle și preșe
dintele consiliului municipală. Președin
tele, cu 6re oare stimă Z139 regelui: „Lu
dovică Oapet, comitetulă eseoutivă este 
însărcinată să-ți aduoă la ounosoință pro- 
tocolulă adunârei naționale din 15, 17, 
19 și 20 Ianuarie". După aceste ouvinte 
seoret.irulă Grouvelle ceti dooumentulă 
adusă cu elă, de ouprinsuiă următoră:

„Adunarea națională declară, oă Lu 
dovică Capet, ultimulă rege ală Franoe 
siloră, este vinovată de oonjurațiunea în
dreptată contra libertății națiunei și de 
atentatulă contra sigurătății publice. — 
Adunarea națională a hotărîtă, ca Lu
dovică Capet să-și ia osânda prin mârte.

— Adunarea națională declară de nulă 
apelațiunea lăi Ludovic Capet la jude- 
oata poporului și enunță mdrte asupra 
aoeluia, oare primesoe aoestă apelațiune.
— Comitetulă eseoutivă va ceti în Ziua 
de aZI aoestă dooumeată înaintea lui 
Ludovică Capet și va lua disposițiunile 
necesare, oa sentința sâ se esecute în 
deoursii de 24 ore."

După ce seoretarulă sfîrși oetirea, 
puse documentele înaintea regelui. Lu
dovică XVI îlă subscrise fără a Zi°e 0 
vorbă, apoi întoroându se oătră Garat: 
„D-le președinte, oeră trei Z*l® de amâ
nare, apoi permisiunea de a mi se primi 
ună preotă designată de mine". Regele 
oonoipiâ o rugare și o îmănâ lui Garat, 
oare primindu-o îi promise, oă numai de- 
câtă se va oonsulta oe comitetulă eseou- 
outivă. Pe dosulă rugărei regele însemn â 
și numele prootului Mr. Edgew.>rth du 
Fermon, 483, rue du Baqu. Comitetulă 
eseoutivă nu primi însă, deoâtă cererea 
din urmă a osânditului rege.

Pănă la 8 ore sera Ludovioă pe
trecu în sooietatea preotului Edgeworth, 

apoi merse la familia sa, ca să-și ia ră
masă bună. Tristulă adio ținu timpă de 
3 6re. Nefericita regină Maria Antoi
nette rugâ pe Ludovioă, oa în ZorI de 
Zi s’o oeroeteze erășl. Regele i-a pro
misă, dâr nu și-a împlinită promisiuuea.

In 21 Ianuarie, la 7 6re dimineța, 
stradele, cari conduoă dela Temple la 
Place de la Conoorde erau ocupate de 
milițiă. Regele se sculâ deja la 5 âre și 
se îmbrăoâ. Luâ ună fraoă negru, o 
vestă albă, pantaloni suri și oiorapl de 
mătase suri. La 6l/2 treZi pe preotulă 
Edgeworth, oare petrecu nâptea în Tem
ple. Clery puse o pânzătură pe-o oaua- 
pea și formâ ună mică altară. Când in
trâ Edgeworth, păZitorii părăsiră odaia 
regelui. La 8y2 erășl se presentâ comi- 
tetuiă eseoutivă. Santerre a provooată 
pe regele sâ lă urmeze. Osânditulă se 
supuse, dâr ceru permisiune, sâ-lă lase a 
intra pe timpă de trei minute în odaie 
de durmită. După oe eși Ludovioă, Zi00 
cătră Santerre : „Pleoămă 1“ Sooborîră 
trepțile, traversară curtea și eșirâ la 
stradă. înaintea porții aștepta o birjă oo- 
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Cei ce vrâh să-și apere drepturile, suntă 
timbrați de agitatori, pe oând Kossuth 
și Batthâny, cari încă au prinsa arma 
pentru a’șl apăra drepturile, nu suntă 
numiți agitatori.

Responsabilitatea pentru artioulă a 
luat’o inginerulO din Neoplanta, Ștefană 
Jovici, fostulă redaotoră ală „Zastavei". 
Aousatoră a foștii sub-proourorulă Gus
tav Geguss; apărătorii nu șl-a luată 
aousatula.

La provocarea președintelui, acusa- 
tultt a răspunsă, că se va apăra *n limba 
germană: Jurații au deolaratO cu toții, 
că soiu limba germană, afară de unulti. 
Se ceti apoi acusa compusă de procu- 
rorulă supremă Kozma S. și artioululQ 
încriminată, care a apărută în numărulă 
dela 22 Iulie 1892 ală „Zastavei".

In vorbirea de acusare, subproou- 
rulă Geguss învinui pe aousată cu de- 
liotulă de ațîțare și agitare contra sta
tului și a uațiunei maghiare și se în- 
ceroâ să demustre, că totă ce se cu
prinde în artiouluiă încriminată este o 
oalumnia. Cere pedepsirea aoueatului.

Aousatulă Ștefană Jovici s’a apărată 
ou multă vervă și pathos. Elă a aooen- 
•tuată, că este oetățenă ungară și nu a 
păcătuita contra ideii de stată. Sârbii 
se luptă pentru drepturile loră și niol 
elă n’a făcută alta, decâtă B’a luptată 
pentru aceste drepturi. In fine apelâzâ 
la sentimentulă de umanitate aljurațiloră 
și cere achitarea.

Apărarea lui Joviol a mișcată ini
mile jurațiloră și a făcută o forte bună 
impresia asupra lorC. Jurații și-au dată 
verdictu de achitare Proouratura a fostă 
pedepsită cu purtarea speseloră proce
suale.

La procesulu Panama.

O telegramă din Parisă anunță, că 
Oorneliu Herz, atâtă de multă amintită, 
a fostă arestată la Londra în urma ce- 
rerei guvernului francesă. Densuiă mai 
înainte a avută o întrevedere ou unulă 
dintre redactorii (jiarului „Figaro".

Herz ’șl istorisi biografia sa Apoi 
arăta mai multe epistole, ce le-a primită 
în anulă 1882 dela deputatulă Sadi Car
not și generală Boulanger. Carnot în 
acea epistolă îi mulțămesce lui Herz 
pentru ună opă, ce i Pa trimisă densuiă. 
Boulanger gratuleză lui Herz, din inci
dentul numirei aoestuia deoavaleră ală le- 
giunei de onâre. Herz cjise, că a lucrată 
și pe oale diplomatică în interesulă Fran- 
ciei, cercândă a deslipi pe Italia de tri
pla alianță. Densuiă protesteză a fi fostă 
ună agentă elă Angliei seu ală triplei 
alianțe, totă asemenea respinge aousa- 
țiunea, oă ar fi oomisă ună actă de 
mituire.

Se confirmă scirea, oă cercetarea în 
afacerea Panama se va mai continua. 
Baîhau cere a fi adusă înaintea ourții 

lorată verde. „Asta nu e căruța gâdelui", 
dise Ludovioă cătră Edgeworth, când 
urcă trăsura.

Era o dimineți rece și negurdsă. Pe 
strade furnica poporulă. Ferestrele oase- 
loră de pe stradele pe unde avea să trecă 
trăsura regelui, erau închise din ordinulă 
poliției, asemenea și prăvăliile și loca
lurile publice. Lângă Ludovio ședea preo- 
tulă Edgeworth. Când regele se scoborî 
din trăsură, numai deoâtă săriră asupra 
lui oălăii, cari țineau funii în mână.

— „Ce vreți?" întreba nenorooitulă 
iXege.

— „Vremă să-ți legămă manile".
Ludovioă protesta contra acestei 

;prooederl. Fratele mai mioă alu oălâuiui 
Samson, compătimi pe Ludovică si 4'se:

— „Majestate, să te legămă dâră ou 
batista acâsta. Nu te voiu strînge".

I s’au legată manile, apoi răzimân- 
du-se de preotă urcă treptele netede și 
înalte ale eșafodului. Când ajunse de
asupra, voi sâ vorbâscă, dâr sunetulă de 
dobft îi îneca glasulă. — „Moră nevino
vată, der iertă prici nuitoriloră rnorții 

de casațiâ. Derouldde oere, oa Clemenceau 
și Rouvier sâ fiă aduși înaintea ourții cu 
jurați. Audrieux anunță, oă va publica 
documente cu deosebire compromițătore 
pentru boulangiștl. „Eolair" anunță, oă 
profesorulă Brouardel a publicată ună ra
portă asupra autopsiei lui Reinach, din 
oare reiese, că atâtă espertisa, câtă și 
contra-espertisa au adusă ună resultată 
negativă.

Senatorulă Demole propune la 
proieotulă de lege priyitoră la vătă
marea suveraniloră streini ună amen- 
damentă în urma căruia delictele de 
pressă săvârșite prin insulte la • adresa 
președintelui republioei «ă fiă tractate 
înaintea poliției criminale. Bibot declară, 
oă nu e de lipsă o lege speoială pentru 
a judeoa ataourile neoalifioabile în oon- 
tra lui Carnot. Demote’ în urma acâsta 
’șl retrage amendamentulă. Legea a fostă 
primită. Seuatulă începu apoi desbaterea 
proiectului d° lege asupra delicteloră de 
pressă, săvârșite prin vătămarea suvera
niloră streini.

Antisemitismulu în Statele
Unite.

După Francia și Germania, unde 
scandalurile „Panama" și „Lowe* au do
vedită ÎDoă-odată, în modulă celo mai 
seriosă, nefasta și atrioăoidsa influență ji- 
dovâscă în afacerile naționale, âtă oă și 
libera Americă, unde până acum nu se 
ivise niol ună fală de lupte de rassă, 
începe să simtă jugulă semitismului.

Se semnaleză în adevâră, cu data 
de 12 1. o., oă în sudulă provinciei Mis 
sissipi, s’au ivită oâteva tentative forte 
grave oontra Jidoviloră. Ast-felă în dis 
triotulă Pike s'au &rsă două $eci și șepte 
de case, date cu chirie de cătră ună pro
prietară jidovă și în același timpă li- 
s’a împusă servitoriloră negri ai Jidanu
lui obligațiunea, sub pedâpsă de mârte, 
de a părăsi serviciulă.

De asemenea cetățenii, cari au dată 
aoestă avertismentă Jidoviloră din pro- 
vinoia Mississipi, au eepulsată, ou aoeesșl 
amenințare, pe luorătorii negri aflători 
în servioiulă Jidaniloră din alte ținuturi.

Vedemă așa-deră, că nu mai este 
țâră — în niol ună oontinentă, sub nici 
o latitudine, — unde să nu se fi înce
pută lupta în contra semițiloră. Și aoestă 
antagonismă este fatală — istoria lumei 
o dovedesoe continuu — și elă devine 
din c}i în cji totă mai puternică, așa că 
n'ar fi cu neputință să se realiseze odată 
prevederile pesimiste ale mariloră anti- 
semițl: Drumont, Stoekeu, Buohner, Lich
tenstein etc., oarl anunțau, „oă secolulă ală 
XX lea va vedâ isbuonirea unui crân- 
oenă resbelă de rassă, oare va fi mor- 
mântulă veninâsei buruene semitice".

mele și mâ rogă lui Dumnezeu, oa sân
gele meu să nu reoadă asupra Franoh i“ 
eeolamâ Ludovioă.

Călăii îlă însgărdară. Când îlă pu
seră pe scândură, mai strigă odată, dâr 
strigătulă lui fu întreruptă de seourea 
guillotiuei. Călăulă princjendu-lă de păru, 
scâse capulă din coșă și-lă arăta popo
rului, oare isbucni în strigătulă: „Tră 
escă Republica* Călăii adunară apoi sâu- 
gele închegată din coșă și-lă împărțiră 
oeloră din giură. Cei oe căpătară câte-o 
buoățioă Ișl ungeau cu elă batista, ori 
vesmentulă. Haina regelui fu efirtioată 
în bucăți și se împărți spre aducere â- 
minte.

Astfelă se sfîrși domnia lui Ludo 
vioă ală XVI. Prin tragica lui mdrte se 
încheia unulă dintre sotele grâsnioe ale 
revoluției fianoese. Curiosă'este, că din
tre aoeea, cari au votată pentru esecu- 
tarea lui Ludovioă, niol unulă n’a mu
rită ou morte naturală. Pe toți i-a pus
tiită guillotina.

VirsEistii români din co-
9

mitate.
In comitatulu Albei interiore se află 

în totală 193 de viriliștl, între cari lo- 
culă primă îlă ocupă episoopulă rom.- 
oat. din Alba-Iulia, ou 8151 fl. 58 or. 
dare. Suma minimă de dare 133 fl. 
65 or.

Dintre Români, oelă dintâiu e d-lă 
Nioolee Barbu, advooată în Alba Iulia, 
ou 878 fl. 48 or. dare; apoi urmeză suo- 
cesivă d-nii: Ioană Cirlea, măcelară în 
Alba Iulia; Dr. Augustină Dumitreanu, 
medioă îu Budapesta; Georgiu Totoianu, 
preotă gr. oat. în Chișfalău ; Nioolau Lo- 
bonța, proprietară în Abrudă; Petru 
Paulii, proprietară în Zlatna ; Artimonă 
Blășianu, preotă gr.-oat. în Obreja ; I6n 
M. ARldovanu, canonică în Blașiu ; Ale- 
sandru FilipH, advocată în Abrudă ; Io- 
bită Crișianu, advooată în Abrudă; Aronă 
Balintu, proprietară în Ro?ia mont.; 
lână Coșieriu, advooată în Alba Iulia; 
Georgiu loașcu, comerciantă îu Abrudă; 
Lazară VladU, comeroiantă in Teiușă; 
George Vișia, pnvatieră în Zlatna ; Ionă 
lancu, preotă gr. or. în Buciumă; Fran- 
oisoă BotianH, preotă gr. oat, în Bără- 
banță ; j Severă Ax'-nte proprietară în 
Crieău; Simionă Hentzelu, proprietară în 
Abrudă; Rubină Patița, advocată în 
Alba Iulia ; Ladislau Orosanii, preotă în 
M St.-Iaoobă; Ludovioă Ciato, advocată 
în Blașiu; Demitriu Turcu jun., proprie
tară în Blașiu. — Totală 23 de virilișL 
români.

Cu durere trebue să Vfi împărtă- 
șescă, — dice oorăspondentulă nostru, — 
că Românii din părțile aoestea nu se 
interesâză, că 6re puși suntă intre vi- 
rihștl seu nu, și dâeă da, suntă ei 6re 
puși la loculă, ce li se cuvine? Astfelă, 
din lista presentă, lipsesoă, pre cari îi 
sciu sigură, oă ar trebui să fiă induși. 
Ioaobim Fulea adv. în Alba-Iulia ou 
245 fl. 24 or. dare; văd. Nioolau Șan- 
dorii din Alba-Iulia cu 243 fl. 2 or.; văd. 
Ioană Cirlea ou 213 fl. 22 cr., âr Ionă 
Cirlea între viriliștii din Alba-Iulia e 
pusă ou 785 fl. or. dare, er în comitată 
ou 517 fl. 22 or.

Tristă deptulă, că Românii nu se 
interesâză de dreptulă loră.

Dare de seină și mulțămită publică.
B r a ș o v ă, 10 (22 Ian. 1893.

Comitetulă Reuniunei femeiloră ro
mâne din Brașovă a hotărîtă, oa sS se 
colecteze și în iârna aoâsta bani pentru 
procurarea de vestminte pentru fetițele 
lipsite dela școlele nostre. Aoesță co
lectă s’a făcută di oătră Ddmnele:
Agnes Dușoiu, Elena Săbădeanu, Luisa 
Popescu. Elena Voina și Reveica Chichiom- 
ban!i. S’au oolectată 271 fl. 80 cr., din 
cari s’au oumpârată stofe și încălțăminte. 
S’a întocmită în școlele de fete ună 
atelieră provisoriu, unde dâmnele și 
domnișorele nâstre au oonfeoționată hai
nele. In ajunulă Crăoiunului s’au distri
buită aceste vestminte în modă festivă 
în sala cea mare din edifioiulă șodleloră 
nostre și s’au împărțită la 49 de fetițe 
înbrăcăminte și la 5 familii săraoe câte 
5 florini.

Sub^arisulă birou, aduce, în numele 
Comitetului, mulțămită publică tuturoră 
aceloră domne și domni, oarl pătrunși 
de simțulă de umanitate au contribuită 
la alinarea suferințeloră celoră lipsiți. 
Asemenea li se aduoe mulțămită și dâm- 
neloră și domuișoreloră, cari au contr - 
buită și ou munca loră la oonfeoționarea 
haineloru.

Pentru scopulă acesta au contri
buită : D-lă Zeno de Mocsonyi 20 fl.; 
D-na Eugenia Metaxa 5 fl.; Filiala „Al
binei" din looă 10 fl ; D mi E. Pontbriant 
Bucuresel, 10 fl.; Taohe Stănesou 5 fl.; 
M. G. Stănesou 5 fl.; D-nele Elena Mo- 
canu 40 colaci și 6 fi.; Balașa Blebea 
5 fl. ; Maria Diamandi Manole 5 fl.; 
Vilma G. B. Popu 5 fl.; Maria C. Steriu 
5 fl. ; Elena Sft bădeauu 5 fl.; Agnes Du

șoiu 5 fl.; Sultana V. Bidu 6 fl.; Eu
genia Arionă 4 fl.; Dr. Eugeniu Me- 
țianu 4 fl.; Elena A. Popoviol 4 fl.

Apoi: Grigorie Birea, Eugenia Ză- 
nesou, Zob Damiană, Sofia T. Spuderca, 
Elena Blebea, Hareti Nemeșă, Niculae 
Șuștai, Luisa Popescu, Maria I. Mun- 
teanu, Petru Popă, jude, George Che- 
lariu, Maria Burduloiu și N. Vașady oâte 
3 florini.

Elena Baiulescu, N. N., Maria Dr. 
Baiulesou, Ana P. Petrescu, Eugenia 
Stefanoviol, Elena Sotiră, Maria UngurQ, 
Nioolae Grădinară, Otiiia Bidu, Maria 
Lemeni, Elena Mureșianu, Maria Maxi- 
miliană, Basiliu Popa, oăpitană, Maria 
Dușoiu, N. N., Hareti Popă, Petru Io- 
nașiu, lână N. Bidu, d-na Conțesou, 
Baronâsa Caraosi, Nioolae Pilția, Dr. D. 
Popă, Viola Goldișă, Maria N. Popoviciu, 
Virginia Vlaiou, Sofia Engiurliu, Po- 
lixena Ilasievioiu și Sofia Săniuță câte 
2 florini.

(Va urma.)

ScirI telegrafice.
Berlinu, 22 Ianuarie. Foile de 

aici declară, că coniecturile, ce s’au 
făcutQ în urma presenței minis
trului românu Lahovary, că Ro
mânia vrea se intre în tripla a- 
lianță, nu au nici ună temeiu. 
Ministrulu Lahovary s’a ocupată 
în totu tiu pulu numai cu nego
cierile în urivința tractatului co
rn ercialu.

DIVERSE.
Rasă nouă de șârpe. Doctorulă Gard

ner, oare oălâtoresce pentru studiile sale 
sciințifioe în Mexio istorisesce, că a gă
sită atârnată de ună arboră ună șârpe 
lungă de 37 pioidre, adeoă 11 metri și 
27 centimetri și că ar trebui doi puter
nici oat spre a târî afară din lo ulă unde 
ste ace tă șârpe.— Ciroonferența acestei 
gigantice reptile era așa de mare că în 
intestinele sale se găsiră dsele și carnea 
uuui oală ÎDtr’o stare de înaintată diges- 
tiuDe. Doctorulă Gardner este de părere 
că aoestă patrupedă a fostă înghițită în
treg de reptilă. Elă zice oă de oând este 
în Mexio și faoe oeroetărl soiințifice a 
vădută țerpl, boa, pitoni etc. de o lun
gime de 14 și 20 de pioiore, dâr că niol- 
odată nu s’a găsită în fața unui aseme
nea monstru. Gardner crede că șârpele 
aoâsta gigantă a murită din causă că 
se îndopase prea multă ou calulă oe 
'nghițise.

Nou abonamente
la,

Cu 1 Ianuarie 1893 st. v. 
se deschide nou aboniinientu, 
la care învităsnu pe toți amicii șl 
sprijinitorii foiei nostre.

Frețulâ abonamentuluii
Pentru Austro-Ungaria:

pe ixsivu axvu......................................12 fl.
pe șese lxtni................................  S £L_
pe txei 1-d.XLÎ................................  2 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -a-iriAi. an-i.......................... -40 franci
jpe șese lnxrxx.......................... 20 „
pe trei l-vxnx...........................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe unu anu................................................2 fl.
pe șese luni............................................I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu...................................... 8 franci
pe șese luni..................................4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„&azeiei Transilvaniei*1.

Proprietarii s>r. Aurel mureșianu. 

RCtatOl’H reSPOHScltlilîl l Gregorîu llulerâ.
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ACTIVE. COITTULU pe anulu de gestiune 1893 BILANȚU. passive.
Cassa în numeraru . 
Cambii de bancă, 
împrumuturi hipotecare 
împrumuturi pe oblig.
Mobiliară..........................

după amortisare.
Speae de fondare restă. 

„ restituibile.
Bon de giro conto .

8655
345823
45705
16223

290
525

77
2186

83
70

80
05
21

Capitală socială ....
Depuneri spre fructificare.
Cambii reescomptate
Deposită................................
Fondă de reservă
Fondă de pensiune . . .
Dividendă neridicată .
Diverse conturi creditdre.
Interese anticipate pro 1893
Profită curată......................

419486 59

50000 —
144903 73
196586 52

5080 64
2198 36
373 08
294 —
174 87

7009 11
12866 28

419486 59

eșiri. Contulft Profită și Per de re. intrate.

Dr. Teodorii Mihdii m.p. 
directorii esecutivO

Interese: pentru depuneri spre fructificare 
„ „ cambii reescomptate.
„ „ fondulă de reservă .
„ „ fondulă de pensiune.

Spese: Salare și maree de presență .
„ de birou porto etc...............................
„ Chiriă, încălc|.itu luminată ....

Dare..............
Amortisare....................................................
Profită curată ...............................................

6048
8353

84
21

35
85
52
12 14507

2316
592
300

1028
130

12866

84
96
47

50

28

Interese: dela cambii de bancă...................
„ „ împrumute hipotecare . - .
„ „ împrumute pe oblig. . . .
„ de întârziare și restante etc.

Competință:
Provisiuni și sprese de fondă .... 
Taxe de transcrieri.....................................

20294
5346
1266
667

71
24
81
49 25575

5882
228

55

25
65
95
20

• »

31742 05 i 31742 05

Deșiă, la 31 Decemvre 1892. 
Florianu Hatosu m. p. 

oassarâ
Vasilie Fopu m. p. Gdbrielu Mană m. p. 

președintele direcțiune). membru în direcțiune.
Dr. Teodorii Mihali m. p. loanu Velle m. p. 

membru în direcțiune membru în direcțiune.

Simeonu Rusii m. p. 
secretar-comtabilO.

Teodorii Hermann m. p., Georg. Gradoviciu m. p, 
membru în direcțiune. membru în direoțiune.

Acesta bilanțu esaminându-se și confrotându-se cu cărțile principale și auxiliare de comptabilitate s'a găsitu conformu și csactu întru tăie.
Augustinu Munteanu m, p., 

președintele comitetului de revisiune.
Stefanu Galea m. p., 

membru în comitetulil de revisiune.
Gregoriu Ștețiu m. p., 

membru în comitetul de revisiune.

( FUNDATĂ ÎN 1888. ) TIPOGRAFIA f FUNDATĂ ÎN 1888. )
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Acesth stabiliment;! este provecjutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortată cu totti 

felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este push în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateță, precum:

(te

S3£3£3£3£3EBE3£3£3E3E2E3E3G3Q£3E3E3c3E3E3G3E3E3E3EBt£

4
i
4
I
I
♦
I
4
♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

- ... -  ... •- ■>

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LTVTE.

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE 

în aurO, argintO și color!.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOJE SPECIILE DE SERVICIURI.

TABffg
INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.

!< 
!
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î PROGRAME ELEGANTE. £

_ ■
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»

BILETE DE VISITĂ £
DIFERITE FORMATE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ i

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE INMORMENTARÎ. >

r—.
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o

I

M 
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Comandele eventuale se primesch în biuroulu tipografiei, Brașovii piața mare Nr. 30, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa laTipografia A. MURESIANU, Brașovii.

O»$
Tipografia A. MUREȘ1ANU.


