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Se scie, că „Kulturegylet“-ulu 
de aici subvenționeză în fiă-care 
ană mai multe șcdle și societăți 
unguresc! din România; ba o so
cietate de lectură maghiară din 
Bucuresci și-a aleșii ca orgami 
oficiosu alfi seu o foiă maghiară 
dela noi, care cjilrjich este plină 
de cele mai murdare calumnii, 
denunțări și înjurături nu numai 
la adresa ndstră, a Româniloru 
de aici, ci chiar și la însăși adresa 
României și a frațilorh noștri 
de-acolo.

Acesta se continuă de mai 
mulțl ani și nici-odată nu i a ve
nito cuiva prin minte se ia pentru 
acesta la gdnă mica coloniă ma
ghiară, resfirată printre massele 
poporațiunei române din acelu 
regată Nici în pressă, nici în ca
meră; nici din partea guvernului, 
nici din partea oposiției n’amfl 
aufjith să se fi ridicată măcară 
o singură voce în contra desevîr- 
șitei libertăți, de care se bucură 
mica coloniă maghiară din Ro
mânia, atâttî în ce privesce ac
țiunea și desvoltarea ei culturală 
și națională în interiorulu țerei, 
câtă și raporturile și relațiunile ei 
cu cei de aici.

Nici măcară față de memorata 
fdiă ungurescă de aici, ca organO 
oficiosu ală unei societăți ma
ghiare dela Bucuresci, nu s’au 
luată din partea autoritățiloru ro
mâne de acolo nici cele mai mici 
măsuri de opresiune; nici debitulu 
poștală pentru teritoriulu Româ
niei nu ’i s’a detrasu, ba nici nu 
i-a venită cuiva în minte să ceră 
detragerea lui.

Mai multu : însu-și guvernulu 
ungurescă pășesce ca patronă și

sprijinitoru alu coloniei maghiare | 
din regatulu română, subvențio- 
nându-i șcblele, bisericile, — între
ține chiar strînse legături și co
respondențe oficiale cu cei de 
acolo. ~

Ba o dovadă mai clară și mai 
puternică despre libertatea nețăr
murită, de care se bucură colonia 
maghiară din România în activi 
totea și desvoltarea ei culturală și 
națională, ni-o aduce însu și bule- 
tinulă oficiosu alu ministeriului 
ungurescă de culte și instrucțiune 
publică, „Hivatalos Kozlony“, care 
în Nr 2 din a. c., înregistrândă 
câte-va șcble diD patriă, pe cari 
ministrulu ungurescă de culte le-a 
subvenționată în timpulă mai re
centă cu cărți și rechizite școlare, 
numără între acestea și școla ma
ghiară reformată din Brăila,—o nu
mără așa, ca și cum s’ar ține de 
șcălele de pe teritoriulu Ungariei 
și nu s’ar deosebi întru nimicu de 
celelalte șcble, aflătbre sub inspec- 
țiunea autoritățiloru unguresc!.

Inchipuiți-vă acum, ce s’ar în
tâmpla, decă în vre-una din șcb- 
lele românescl din Transilvania, 
ori Ungaria, s’ar afla, că înveță- 
torulu propune după manuale în-' 
trebuința te în România și apro
bate de guvernulu Țerei româ
nescl ?...

Nu manuale școlare, der și 
ori ce scriere, ună singură numără 
de cjiaru, ba adese-ori chiar și o 
simplă epistolă venită din Ro
mânia și aflată în locuința învă
țătorului, este considerată ca unu 
corpus delicti, în fața căruia nu se 
mai află putere, care să-lu scu- 
tescă pe „trădătorulă“ și „nepa- 
triotulu“ dascălu valahă. Ar fi de 
prisosu a mai și spune, că decă, 
nu în locuința privată a învăță
torului, ci chiar în școlă s’ai- afla,

fiă și numai o simplă bilă de cal
culată de proveniență română, 
acea șeblă, de sigură, în celu mai 
scurtă timpu ar fi spulberată din 
șirulu șcdleloră confesionale ro
mânesc!.

Etă der, câtă diferență între 
„liberalismulu11 ungurescă și libe- 
ralismulu românescul Câtă dife
rență între sclăviă și libertate!

Ei, Maghiarii din România, cari 
suntă numai nisce venetici pe te- 
ntoriulu acelei țări, scriu, vor- 
bescă și cetescu cum le place și 
ce le place, atâtă în șcăle, câtă 
și acasă, deorece în libera Ro
mânia nu s’a pomenită, ca auto
ritățile de acolo să detragă debi- 
tulă poștală ală vre-unei foi un
guresc!, ori să ia la răspundere 
pe cineva pentru vorbirea sa na
țională, rostită în șcdle, orlînafară 
de șcble. Noi însă, moșneni locui
tori ai țărei, suntemă trași la răs
pundere, huiduiți și amovați din 
posturi pentru-că amă rostită cu- 
ventulu „naționalitate11 în fața 
unei adunări școlare, er cetirea 
(Țareloră din România e oprită 
pentru noi, debrece — spre rușine 
fiă disă, — în timpulă de față trece 
peste o sută numărulă aceloră 
Țâre române, cărora li-s’a detrasă 
debitulu poștală pentru teritoriulă 
stăpânită de Unguri.

Ei arangieză serbări naționale 
și arboreză stindare unguresc! în 
capitala României, — la noi se 
disblvă cu gendarmi adunările 
pură culturale ale despărțăminte- 
loră Asociațiunei transilvane, în 
timpu ce polițiștii te oprescă în 
mijloculă drumului pentru ați 
smulge de pe peptu o simplă co
cardă națională română.

Der nu vomă continua cu a- 
ceste asămănări. Sângele ți-se re
voltă și-ți tremură condeiulă în 

mână, când vrei ijă tragi o para
lelă între modujj^ cinică, cu care 
suntemă tractați noi, poporulu 
băștinașă ală țerei, în asemănare 
cu o mică coloniă de venetici de 
pe teritoriulu altui stată. Ajunge 
se scimu, că Liga din Bucuresci, 
o societate cu tendințe curată cul
turale, își are filialele sale în Ger
mania, Francia, Italia, Belgia; 
pretutindenea sunt privite cu bună
voință și potă se-și desvolte acti
vitatea loră liberă și independentă, 
în timpă ce la noi numele de 
„Ligă“ trece ca o crimă de stată, 
ba chiar Țl0le acestea trebui se 
vedemă caracterisându-se prin foile 
unguresc! tinerimea română din 
Pesta, ca ună conventiculu pri
mejdios ă, care ar sta în legătură 
cu „criminala“ societate „Liga“ 
dela Bucuresci.

Și acești bmeni, acești despoți, 
acești neomenoși prigonitori ai 
noștri mai au obrazulă de a stig- 
matisa barbarismulă Rusiei, sălbă
ticiile Asiei!

Autonomia catolică ungurescă
.și

Biserica română gr.-unstă.
II.

Discursulă, ce Ta rostită d. Iustină 
Popfiu în ședința Congresului catoli- 
ciloră maghiari, ținută la 3 Noemvre 
1870, este următorulă:

Eminența Ta! Domnule Principe-Pri- 
mate! Onorabile Congresul Momentulă, 
îîl care iau cuventulă, este momentulă, 
cele mui sărbătoresoă ală vieței mele; 
nu numai din causă, că mi-s’a date a-ml 
ridica versulă în fața unei adunări, la 
ale cărei lucrări suntă țintite cu înoor- 
dare și sperare privirile a sute de mii, 
și în fața unora bărbați, oarl de vomă 
considera ori posițiunea loră înaltă, ori
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de Eduard Schult.

Era ia înoeputulă anului 1830.
Principele Talleyrand, pe timpulă 

acela ambasadorii franoesil la Londra, 
ședea în cabiuetuld său de lucru șisoria 
unii raportă pentru guvernulă seu. Răs- 
cdla Belgieniloril îu contra regelui Țe- 
riloră de joșii, făcută sub impresiunea 
revoluției pansiene din Iuliu, prioinuia 
mare bătae de oapă bărbaților!! de stată 
și diplomațiloră mariloră puteri. In Lon
dra se ținea o oonferență pentru resol- 
varea oestiunei belgice. Englesii priveau 
ou ochi răi, oă prinoipele Leopold de 
Coburg, oa nou alesă rege ală Belgie- 
niloră, umbla să ia în oăsătoriă pe fiica 
lui Ludovioă Filipă, regele Franoesiloră. 
Ei sperau, că puterile mari continen
tale nu voră permite căsătoria aoâsta, ca 
una care ar fi mărită prea multa influința 
Franoiei. Talleyrand era ocupată să re
comande guvernului său, oa să persiste 
în aoestă planii de oăsătoriă, oăol puno- 
tulă de vedere ală Angliei nu era sus
ținută de celelalte puteri.

O ușoră bătaiă în ușă întrerupse tă- 

oerea în cabinetului de lucru ală diplo
matului.

După oe principele d>8® „intră14, păși 
în cameră unii bărbată cam de 35 de 
ani. Era șefulă cancelariei ambasadei 
fraucese și venea din birouid cauoelariei, 
oare era în același apartamentă cu oa- 
mera principelui.

„Ei, iubite Bertin44, Țs® Talleyraud, 
care era totdeuna plinii de bunătate față 
de subalternii săi, „ce-ml aduci?14

„Serenissime, mă rogO de ertare, oă 
vă ooriturbt?, răspunse Bertin, „dâr vină 
într’o afaoere, care e atâtă de impor
tantă, încâtă am aflată de bine, ca să o 
aducă la cunoscința D-v6strău.

„Vino mai aprdpe“ 4>so Talleyrand, 
punendă condeiulii josă și arătândă uDă 
soaună, „ședl și povestesce ml“.

„Serenitntea Vostră m’ațl trimisă 
erl“, începu Bertin, după ce șecju ou mo
destia lângă principe, „la oficiul!! de es- 
terne într’o afaoere de reolamațiune. 
După oeamd resolvatti afacerea, îmi spuse 
respectivul!! funcționară, oă lord Sey
mour voesce să vorbesoă ou mine și mă 
aștăptă în camera sa.“

„Lordul Seymour14, întrebă princi
pele, „care e mâaa dreotă a lordului Pal
merston în ofimula de esterne?u

„Acela, Serenissime. Lord Seymour 

era siDgurd, când intrai la densulO. Nu 
voia să aibă martori, pentru aoeea, ce 
voia să-mi spună; p6te dorea să-și asi
gure posibilitatea, oa după aoeea, în casO 
de neoesitate, să nege totulO. După ce 
făcu câteva observațiunl la afacerea n6s- 
tră veni la făptuit! prinoipalO. Eld ceru, 
ca să-i proourO copia epistolelorfi, pe cari 
Serenitatea Vostră le-ați scrisă îu aoeste 
ultime săptămâni bărbaților^ de stata 
prnsienl și ruși și a răspunsurilor!! sosite 
la aoeste. Elfl voia, oa pentru fiăcare 
sorisore să-mi plătăscă 200 de punți ster- 
lingl?

„Ou ce ușurință umblă omulă acesta 
ou banii“, 4>8® Talleyrand. „Ei, și ce ai 
răspunsă ?“

„Mărturisesc!!, SerenisBime, că la în
cepută îmi stătu graiuld. După puțină 
meditare îmi ifi9eh fi mai bine,
să-lft mai amant! pe lordul!! și ast- 
felă i-am răspunsă, că mai înteiu trebue 
să precumpăuescii oferta D sale. Eld răs
punse, că potă face acesta și dăoă în 
cjilele aoeste îi voi aduce copiile, atunol 
mă va primi singură în camera sa și 
imediată ’ml va da ba..ii. Vină acum la 
Serenitatea Vdstră, ca să decideți, oe să 
faoă“.

Dsorece Talleyrand nu răspunse în-

bui să facemă larmă în pressă?“
„EscI uuă semi diplomată, iubitulă 

meu Bertin14, răspunse Talleyrand ou sa- 
tisfacțiune „vorbesol de larmă? Ună di
plomată nu face nici odată larmă, oăol 
prin acesta s’ar părâ, că voesoe a-șl 
masca înfrângerea sa. Dăr, d-le Bertin, 
de oe nu voescl să înohei afacerea ou 
lordul Seymour?14

Bertin privi uimită pe principele. 
„Credeți — oă —“ murmura elă „d6r 
nu voițl, ca să-i vândă copiile ?“

„Se înțelege de sine, iubite amioe“, 
răspunse prinoipele liniștită. „Vino mâne 
totă la aoestă oră. Eu voiu fi la preum
blare, der camera mea și scrinulă acesta 
dela masa mea de scrisă voră ti desohise. 
Vei lua din sorină dooumentulă, oe-lă 
vei afla, decopiază-lă și copia o vei duoe 
poimâne lordului Seymour. Document-ulă 
oonține 5 epistole și prin urmare vei 
primi dela lordulă Seymour 1000 punți 
sterling». In ourendă te vei căsători ou 
frumosa nbstră oompatriotă, fiioa dră
gălașă a florăresei ; oei 1000 punți ster- 
liugl voră fi binevenițl mamei și fiicei. 
Nu trebue să Impeded nici odată pe ună 
Englesă de a-șl risipi banii. 44

(Va urma).
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însușirile loră strălucite, ori meritele loră 
câștigate în interesulă bisericei și ală 
patriei, împrumută o distinsă autoritate 
și lustru acestei adunări ; ci și, mai ver- 
tosă, pentrn-că am ondrea a face aoâsta 
în oea mai sântă cansă, ca custodele, ca 
representantele drepturilor!! ndstre bise- 
rioescl și naționali, alesă prin încre
derea frațiloră preoți.

Gestiunea de autonomia constituțio
nală a bisericei catolioe este fără în- 
dodlă una dintre mișoările cele mai 
mari ale epooei, în oarea trăimă, dela 
a căreia deslegare fericită depindă inte
resele cele mai vitali ale generațiuniloră 
presente și fiităre.

A reorganisa oonstituțiunea bise- 
ricei așa, ca prin influința ooncesă ore 
dinoioșiloră în afaoerile biserioei, să se 
ațîțe, să se njitrâscă și îotăresoă zelulă, 
pietatea loră raligidsă, să se deștepte în 
inimile loră o interesare mai viuă de 
oausa sântă a bisericei, carea să stră
bată cu nou aeră, ou nouă oăldură or
ganismul vic-țai rel’gidse, ca sub influența 
aoestui aeră reînviătoră,. acestei călduri 
binefăoătore, să reîntineresoă spre nouă 
înflorire și ramurile usoate: ecă problema 
mcreță, der grea a acestui Congresă.

Der cum va pute suocede aoestă 
problemă altă modă, deoâtă dâoă se va 
deslega spre îndestulirea tuturora, cu 
salvarea principiiloră de dreptă și drep
tate, cu precumpănirea relațiuniloră des- 
voltate în decursula timpului, și cu oon- 
siderațiune seridsă la diversele interese 
ale faotoriloră esistențl?

Onorabile Congresă 1 Se soie, oă de 
limitându-se — in oerourile, oe 'feceră ini
țiativa la aoâstă operă și în oonferința 
pregătitore, — planulă aoestui Congresă, 
fiu ouprinsă în acela și provincia biseri- 
oescă a Româuiloră catolici de ritO or.

Și chiar acesta este împrejurarea, 
oarea mă silesoe a lua cuventulă, pen 
tru-că, precum 4’°® oelebrulti oratoră, 
gura de aură a forului romană : „Diffi
cile este tăcere, cum doleas*. Da, nepu- 
tendă îneca durerea mea în peptă, am 
luată ouventulă, ca înoată ml-am putută 
câștiga ounosoință despre părerile și 
dreptele pretensiunl al-> confrațiloră mei 
români catolici de rită or., parte din 
oonversațiune privată întrețăsută în acestă 
obiectă cu mai mulțl fii distinși ai na 
țiunei mele, parte din declarațiunile și 
protooolele de alegere ale preoțiloră și 
credinoioșiloră noștri, susternute la păs
torii dieoeseloră și publicate și pe oalea 
pressei periodice, să le descoperă cu totă 
sinceritatea în fața acestui Congresă, și 
astfelă să pregătescă calea spre conțe- 
legere, și spre deslegare fericită.

In posițiunea mea de ablegată, sunt 
datoră alegătoriloră mei, ba sunt da
toră chiar acestui Congresă, suut datoră 
deslegărei fericite a acestei cause, oarea 
o dorimă ou toții, a declara ceea ce hră 
nesce inimile ndstre, oa ounosoându se 
rana, bună-voința și înțelepciunea celoră 
competențl să-i potă afla medicina spre 
vindecare.

Nu, nu pdte fi indiferentă pentru 
acestă Congresă, înainte de a depune 
petra fundamentală la edificiulă, ce vre 
să 10 ridioe, a considera și a depărta 
tdte împrejurările, cari îi potă periclita 
durabilitatea, și astfeliu a câștiga pentru 
edifioiulu ridicândă, basă sigură, solidă.

Soiu, că materia, despre oare vină 
a Vă întreține, este de o natură delicată, 
pentru-că e vorba despre ală meu și 
despre ală tău; der „ Miserabile seculum11 
— 4ioe cu dreptă cuvântă ună vet hiu 
autoră romană, — Miserabile seculum ubi 
justitiam petere est crimen. Voiu vorbi 
der cu bărbăția, oe-ml insuflă dreptatea 
oausei, pentru carea voiu a pleda, voiu 
vorbi cu înoredere deplină în iubirea de 
dreptate a membriloră acestui onorabilă 
Congresă ; oăol oe ar pută fi mai demnă 
de membrii aoestui Congresă, deoâtă a 
primi ou bunăvoință pretensiunile drepte, 
și a-șl deschide inimile loră înaintea 
mandateloră dreptății? Eră, pentru mine, 
oe ar pute fi mai ouviinoiosă in oahtatea 
mea de representantă față ou uauBa im

portantă, și față ou reverința, oe dato- 
resoă acestui Congresă, deoâtă a nu vinde 
dreptulă, a nu ascunde dreptatea?

\0ine ar cuteza a nega, onorabile 
Congresă, oă biserioa catolică maghiară 
are dreptulă a se organisa pe sine, intra 
dominium. în oonformitate cu principiile 
eterne ale oatolioismului, independentă 
dela ori ce putere; ună dreptă aoesta, 
oe curge de sine din însuși oonoeptulă 
bisericei, se justifică de ajunsă prin ne
cesitățile timpului, și se baseză pe în- 
se-șl legile patriei. Dâr să nu uitămă, oă 
pe lângă fiă-oare dreptă ală indivicJilorO, 
oa și ală sooietățiloră, aflămă ca o soțiă 
nedespărțită, datorința de a profita de 
dreptulă său așa, oa să nu se vatăme 
prin auâsta drepturile altora.

Aoestă principiu nemuritoră trebue 
să conducă și pe biserioa catolică ma
ghiară în marea Ba operă, oa organisân- 
du-se pe sine, să nu împedece pe alții in 
folosirea drepturiloră lorii.

Durere, biserica catolică maghiară nu 
observă acestă principiu sântă și, îutm4ân- 
du-se peste ceroulă juriadioțiunei sale, 
se lovi ou drepturile sale putative în 
drepturile ndstre, ou interesele sale înti- 
puite în interesele ndstre.

Noi Românii anume, basațl pe pao- 
tulă nostru de unire ou biserioa Romei, 
basațl pe bule și pe diplome publice, 
provă4ute ou sancționare papală și re
gală, basațl pe tradițiunile și instituțiu- 
nile ere4ite dela părinții noștri, basațl 
pe dreptulă oanonioă, pe disciplina și 
datinele biserioei ndstre și, în fine, ba
sațl pe legile țârei, avemă dreptă la gu
vernare bisericdscă autonomă și indepen
dentă; acestă dreptă îlă pretindemu cu re- 
soluțiune ca celu mat sacru clenodiu ală 
nostru și, prin urmare, nu putemă recu- 
ndsce competența acestui Congresă de a se 
amesteca în orgamsarea afareriloru ndstre 
eclesiastice.

De aci a provenită, oă și ou oca- 
siunea conferenței din rendulă treouto, 
deși pastorii dieoeseloră nâstre nu au 
Întâr4iată de-a faoe tdte disposițiunile 
neoesare pentru alegeri, preoții și ore- 
dincioșii noștri parte e’au reținată de-a 
partioipa la aoele, parte oei aleși, afară 
de doi ablegațl din dieoesa oradană, nu 
au intrată în aoea oonferență.

Și, deoă privesoă peste aoestă a 
doua adunare, acum organisățâre, în de
șertă mi-oiu oeroa oohii, oăol din tdtă 
provinoia bÎBerioescă a Româniloră ca- 
toliol de ritulă or., afară de mine, nu 
aflu aici nici ună ablegată, nici diu par
tea Capitluriloră, nici din partea preo- 
țiioră, niol din partea credinoioșiloră.

Trei diecese nu au alesă de felă, er 
a patra, dieoesa OradeimarI, precum 
apare din protooolele de alegere și din 
diversele deolarațiunl subșternute capului 
diecesei, seu publicate prin columnele 
pressei period)oe, alese numai sub condi 
țiunea, ca ablegațh săi, până ce nu se va 
conchiăma unu Congresă română gr. cat., 
de competența căruia se ține a decide in 
aedstă cestiune, să se rețină dela participa 
rea în acestă Congresă și să proteste sâr
bă tores ce și resolută în contra a ori ce in
gerare din partea acestui Congresă in afa
cerile ndstre eclesiastice, neputendu primi 
Românii cat. de risulă or. de legali și va
lide atari decisiuni, cari s'au adusă in- 
tr’unfi foră necompetentă pentru denșii.

Aoestă voiuță și-a manifi-stat’o die
oesa și prin aceea, că o parte preponde 
rantă se reținu dela alegeri, și cei cari au 
alesă, dintre representanții mireni ale 
seră de nou pe advooatulă losifu Romană 
oare, alesă și în râudulă treoută, nu luă 
parte la acestă Congresă, er de ală doilea 
representanbă reuși redactorulă losifi. 
Vulcanii, care combătu în joia sa cu con 
secmță competința acestui Congresă în afa
cerile ndstre, în t;mpă oe aoela, (oanoni- 
uulă Ioană Szabo) oare, alesă în rendulă 
trecută, alunecă a partioipa la acestă 
Congresă, de astă dată nu mai fu onorată 
cu încrederea co>frațiloră săi, a preoțiloră 
diecesanl.

(Va urma.)

UKONWA POLITICA.

— i9 Ianuarie.

„Daily News“ primește de la oo- 
respondentulă său din Odesa depeșa ur- 
mătdre, pe oare o reproduoemă oa simplu 
svonă : „Refugiații bulgari din Odesa a- 
firmă, oă au informații, pe cari le con
sideră autentice relativă la proiectele 
d Iui Stainbulov. Ministrulă ar avea in
tenția, în oasulă oând situațiunea politică 
a Europei centrale nu s’ar modifica, să 
nroolame neatârnarea absolută a prinoi- 
patului, la 14 Augustă viitoră, data a- 
niversării a șesea a prințului Ferdinand. 
Se adaugă, oă d Sambulov nădăjduește 
a obține consimțământulă Sultanului prin 
tr’ună felă de alianță defensivă între 
Turcia și Bulgaria, deoă alte mijldoe 
n’ar fi deja de ajunsă. Aoeste „alte mij
ldoe" suntă o alusie la recunâșterea e- 
ventuală a neatârnărei Bulgariei de oătre 
una seu mai multe puteri, sâu la o oon- 
federație a Stateloră balcanice, în care 
ar intra și România.

Toastulă, pe oare l’a ținută împăra 
tulă Wilhelm în casina oficeriloră de 
gardă Alexandru III, la care a luată 
parte și Țareyicî, esta următorulă: „Alteța 
Vdstră împărătească îmi va da voe să 
golesoă oelă dintâiă păhară, ca cela mai 
vechiu camaradă ală regimentului, și după 
vechia datină, în sănătatea Prea înălțatu 
lui tată ală Alteței Văstre imper. Noi 
toți din regimente păstrămă încă în viuă 
amintire vorbele milostive, ou oare M. S. 
Țarulă a felicitată regimentulă său ou 
prilegiulă visitei sale în anulă 1889. 
Multele dove4l de grațiă și interesulă 
oelă viu, pe oare M. S. le-a arătată tot 
deuna regimentului său, preoum și par
ticiparea prietenescă la evenimentele so
lemne ale casei mele, care a fostă înoo 
ronată prin trimiterea Alteței Văstre îm
părătesei la sărbarea oe tocmai a avută 
looă, mă îndatoreză la oea mai căldu- 
rosă recunoștință. Noi toți vedemă în 
fatală oelă împărătescă ală Alteței V6s- 
tre nu numai pe șefulă înaltă ală regi
mentului, nu numai pe camaradulă nos
tru oelă mai nubilă, ci înainte de tdte 
pe pa8tratorulă vechiloră tradițiunl mo- 
narohioe, ală amiciției adeae ori dovedite 
și a legăturiloră de relațiunl intime că- 
tră preamăriții mei predeoesorl; tdte 
aoeste lucruri au fostă sigilate în vre- 
rnile treoute pe câmpulă de bătălie în- 
naintea inimicului ou sângele regimeu- 
teloră rosesol, și prusiene. „Ridicați deci 
păhărele și strigați cu toții din adâuoulă 
inimii: „Maiestatea Sa Țarulă hurra!" 
Țarevioiulă a, răspunsă: „Mulțămesoă 
Maiestății Vâstre pentru cuvintele oăl- 
durâse ce Je-ațI rostită în sănătatea ta
tălui meu și bea în sănătatea Maiestății 
Vâstre! Hurra! Beu în sănătatea bravului 
nostru regimentă de grenadirl de gardă 
împăratulă Alexandru. Să trăescă!“.

SCKILE QILEi.
— 19 (31) Ianuarie.

Banchetii în onorea d-lui Al. Romanii. 
Junimea academică româuă din Buda
pesta invită la banohetulă festivă ce-lă 
va da în ondrea Magnificenței sale d-lui 
Alesandru Romană, din incidentală ser
bării iubileului său de 30 uni, ca profe- 
soră universitară, Sâmbătă la 30 Ian. v. 
11 Febr. n., în „Grand Hotel Hungaria“. 
Președinte: Elie Cristea; oassar: Ioană 
Petroviciu; secretară : Cornelă Perșinariu. 
Membru oomitetului: Ioană Baptistă 
Boiu, Vaeile Pahone, Alesandru.Străvoiu. 
Dr. Floriană Munteană, Aurelă Cosma, 
Valeriu Mezin, Teofilă Dragoșă. începu 
tulă la orele 8 sera. Prețulă de oovertă 
fl. 5 Insinuările de participare suntă a 
se adresa d lui Elie Cristea (IX. Mâtyâs- 
utoa 10 I. 22), oelă multă pănâ în 8 Fe
bruarie n.

—x—
Ministrulii de esterne ală României 

a împărțită oorpuriloră legiuitâre române 
„Cartea verdeu, oare conține aotele și i o- 
respondențele privitorela afacerea Zappa 
și la ruperea relațiuniloră diplomatioe 
din partea guvernului greoesoă.

—x —

Bug&tulii Germaniei pe 1893—91 
Ministrulă de fioauoe a depusă în 4iua 
de 12 Ianuarie, în Landtagulă prusiană, 
proieotulă de bugetă pa 1893,— 94. Elă 
esplioă defioitulă de 68.600.000 M., oare 
provine din situațiunea economică defa
vorabilă ; indicii fană să ee prevadă o 
ameliorare economică, oare va ave de 
resultată o soădere a deficitului.

— X—
Agiult In Gregia. „Meqagerulă de 

Athena" scrie urmâtârele : Spaimâptătd- 
re este impresiunea oausatâ de urcarea 
agiului, oare amenință de a opri tdte 
tran-acțiuuile ou străinătatea, Aoâsta 
tendință spre deprecierea monedei fon
dare causâză o mare strîmtdre și opresoe 
ori ce mișcare de afaoerl. Era ună mo- 
mentă, în care se spera, ofc agiulă nu va 
treoe de 60% și âtă-lă aoum la 60%. 
Chiar în ipotesa, în care speculațiunea 
n’ar fi streină urcării agiului, nu se pdte 
intrevedâ sfîrșitulă orisei monetare, oare 
nu este de altfelă, decâtă resultants ori
sei financiare și eoonomioe.

—x—
Viață lungă. In diua de 25 Decom- 

vre 1892 a încetată din viață femeea 
Ruxandra Braba, în etate de 115 ani, 
în oomuna Rânzeștf, județulă Tutova 
(România).

—x —
Bălti costumații. Sâmbătă în 4 Febr. 

va fi bală costumată de oopii în sala 
hotelului centrală Nr. 1,, ou conlucrarea 
musicei orășeuescl. Bilete de intrare se 
potă cumpăra ’n orăvălia Meschendorfer 
și în librăria W. Hiemesch preoum și în 
hotelulă Nr. 1. Prețulă; pentru vârstnici 
60 or., pentru copii 50. Săra la oassă 
biletele voră fi mai soumpe și adecă 
pentru vâretniol 80 or., pentru copii 60 
or. Pănă la 10 6re sâra jâoă numai 
oopii. Inoeputulă la %8 âre sera.

Crisa în Francia.
In ședința camerei franoese din 26 

Ianuarie se desbătu bugetulă ministeriului 
de interne.

Deputatulă Millevoye atrage atențiu
nea camerei asupra periodului națională, 
oare se ivesoe din scorniturile unoră 
agenții streine. S’au înoeroată, oa să 
aduoă în legătură ou ună soaudală nu
mele unui ambasadoră, care se buoură 
de oelă mai mare respectă și ondre. mai 
departe s’a scornită despre ună suverană, 
a cărui simță de dreptate este ounoscută, 
oă a puroesă în modă ofensătoră față 
de ună representantă ală Franciei, Au 
înfățișată Francia oa pe o piedeoă a 
păoei generale. Guvernulă șl-a manifes
tată deja seriositatea față de unele 
agenții de publioitate, oarl tot-deodată 
suntă agenții politice. Este fârte corectă 
de a se ține aoestă procedură (aplauee.) 
O întregă orgauisațiune se mai află înoă. 
Se soie, cine a împărtășită 4'arului „Fi- 
gero“ depeșa, oare presentă pe împâra- 
ratulă Francisca Iosifă, oa și oând acestă 
suverană ar fi ofensată pe ambasadorulă 
Franoiei. Acesta e o agențiă englesă, 
agenția Dalziel din Londra. (Mișcare.)

Ună astfelă de sistemă este periou- 
losă. Tdte guvernele s’au înceroată să 
naționaliseze agențiile loră de soiri. Răs
pândirea sistematică de soiri false fdte 
provooa nenorociri. Să ne aduoemă a- 
minte de depeșa dela Ems. Când străinii 
vină în Franoia pentru oa să suspicio- 
ne8e, trebue să li-se spună, că dâoă 
Franoia e țera olasioă a libertății, de 
aici nu urmeză, oă este ună looă de 
refugiu pentru oalomnii.

Ministrulă președinte Ribot, răspun- 
4endă 41S®) că s’a ofensată ambasadorulă 
unei puteri amioe. Guvernulă n’a putută 
tolera acesta. Au răspândită faime false 
desDre atitudinea unui suverană străină. 
Corespondentulă, care a pusă în oiroula- 
țiune aceste oalomnii, a fostă espulsată 
și totă astfelă de măsuri s’au luată și 
față de alțl doi corespondenți străini. 
(Aplause.) Noi amă apărată în modulă 
oelă mai repede pe ambasadorulă Rusiei 
și pe toți îi vomă apăra.

Guvernulă, 4ise Ribot, va lua mă
suri severe în oontra unoră agențl, cari 
răspândesoă suiri tendențiâse.

Dep. Flourens 4isei °ă opiniunea 
publioă din Franoia a fostă viu agitată 
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din causa calumniiloră îndreptate contra 
ambasadorului unei puteri amice, ună 
ambasadoră, care a lucratei multă pentru 
■întfirirea legăturei între acea națiune și 
între Franoia. (aplause)

Vorbitorul!! aminti, oă scirea <4’aru 
lui „Budapest Hirlapu a fosta împărtă
șită cjiarului „Figaro* și acesta apoi a 
răspândit’o în străinătate. Prin aoeste 
insinuări tendențidse voesoă a rupe le
găturile eeistente între Fratioia și Rusia, 
.(aplause.) Camera și guvernulă n’au drep- 
tulo, ca să rămână indiferenți față de o 
asemenea oampaniă. Iu astfelă de împre
jurări nu ajută espulsărl de 4’ar'9tl.

După câteva observări ale deputați- 
loiă Arenberg, Millerand și Millevoye, 
jinoidentulă e’a închisă.

Camera intra după aceea în disou- 
•siunea bugetului ministerului de interne. 
La titlulă „fonduri seoreteu cere depu- 
tatulă boulangistti Chiche respingerea 
titlului. Ministrulă-președinte Ribot arată 
necesitatea fondului. S’a anunțata, că 
până la alegeri se voră sili a aduce 
FraDc'a într’o mișcare ostilă republioei. 
(aplause în stânga, larmă în drepta.) Gu
vernulO itrebue să se apere.

După aceea ceru deputatulil Dela- 
haye, ca să se dea pe f ță numele oe- 
JorO 104 deputațl, bănuitl, că ard fi fostO 
.amestecați în afacerea Panama Se iscâ 
o discusiune viuă, la oare luă parte și 
ministrulO de justițiă Bourgeois.

Miniatrulă Ribot pune oestiunea de 
.încredere. Titlulă „fonduri secrete11 fu 
^primită ou 303 oontra 182 voturi.

*

Din Roma i se telegrafieză 4'aru^u^ 
■parisiană „Tempsu : Unii redactorO ală 
-țjiarnlui „Tribuna11 a intervievata pe 
'Crispi cu privire la Cornelius Herz.

In auuld 1889 a vă4ută Crispi pen 
tru prima oră pe Herz. Aoesta se da de 
amică alO bmeniloră politici franoesl in- 
ifluetițl și dorindO, oa și densulo, de a 
pune capătă frecărilor!! franoo-italiane. 
A mai adăugata, că luoră diu propria sa 
inițiativă.

Crispi i a răspunsă, că ar fi fericite, 
ca să pbtă contribui la restabilirea bune 
lorii raporturi dintre cele două țări. 
Densulo a mai adăogatO, că Cornelius 
Herz nu pote să aibă dela densulă de- 
câtfl o soriedre seu două, ou totulO fără 
importanță și că n’a avută deeâtă o 
sorisbre de introducere din partea gene
ralului Menabrea pentru d na Crispi, oă- 
jeia i a fostă presintată la Carlsbad.

*

MinistrulO de justițiă Bourgeois a 
■trimisă martori d-lui Cassagnao, din 
.causă, că aoesta a sorisă în 4iarul° său 

Autorit.e“, că Bourgeois ar fi primită 
'bani dela societatea Panama. Se tele- 
gratîăză din Parisă ou data de 27 Ian. 
Afacerea Cassagnao Bourgeois s’a ter- 
.minată.’^Cassaginc a deolarată pe basa 
mai multoră mărturii, că Bourgeois du 
este de looă amestecată în afacerea Pa 
nama. „Journal officielu pualioă deore- 
tulă prin care, Cornelius Herz este soosă 
din ordinulă legiunei de onore, din oausă, 
,că a săvîrșită fapte necinstite.

*

La aniversarea obiclnută a luptei 
■dela Bugenval, ultima, care a fostă îna- 
intea Parisului, în a. 1871, ținu Paul 
Deroul tile, fostulă președinte ală Ligei 
patriotice, o vorbire despre textulă : 
„Francia, Franoesiloră.11

„Franoia, Franoesiloră! Ai I e mân 
-.tuirea, învierea și datorința. Aoeea oe 
serbămă noi aid, n’a fostă 6re strigătulă 
inimei, sacrulă soopă ală înoordănloră 
vostre, voi luptători eroiol ai împresură- 
rei Parisului? Nu l’ațl rostită ore cu 
gura raneloră vostre, după cum c^ioe 
marele Corneille. N’ațI scrisă ou litere 
de sânge pe zăpada câmoulu’ de luptă ; 
„Francia, Franoesiloră!“ Dăr, ah, oâte 
jurăminte s’au făoută în răsboiu, d-r nu 
s’au ținută. Dnșmanulă nu se va mai 
lăsa pe câmpiile nostre. Așa s’a jurată 
pe sâugele martiriloră noștri, pe suferin
dele esilațiloră noștri. Apoi veni uitarea, 

lașa uitare. Și aoum se ridică o recoltă 
de rușine și de periciune. Aoesta este 
pedepsa pentru sperjuri. Ei bine, să-lă 
re’noimă, pe aoestă jurămentă a lui Ha- 
nibal, nu cu ouvinte de ură și de măniă, 
oi prin cuvintele patriotismului și ală 
independenței, ală mântuirei și ală mân
driei naționale. Să-lă rostimă în tdte 
regiunile orizontului, oa pe o rugăciune 
și jurămentă: „Franoia, Franoesiloră! 
Trăiesoă Franoia!“

Morga în BucurescL
Cu ooasia inaugurării Morgei in Bu

curești, care a avută looă mai 4fl®l® tre- 
oute t6te 4*^®'® din Buourescl au fostă 
invitate a lua parte, piarulă Timpulă, 
faoe o dare a sa de semă asupra inau- 
gurărei acestei iostituțiunl de mare în
semnătate, din oare estragemă urmă- 
tdrele:

Erau de față d. Al. Marghiloman, 
minietrulă justiției, d. Bosie, secretarulă 
său generală, d. Teodorescu, șefă de 
divisie la ministerulă de justiție, d-nii 
dootorl Calinderu, Babeșă, Suțu, Felix, 
etc. eto. precum și ună publică nu- 
mărosă.

După oficiarea unui servioiu reli
gioșii, d. d-ră Minoviol, directorulă 
Morgei, dă oitire disoursului de inaugu 
rare, oare deși oam lungă, a fostă as
cultată ou mare atențiune.

Medicina iet?alft, spune d. d-ră Mi- 
novici, este chemată a desvolta probleme 
de justiția socială. Traiulă în societate 
implică datorii și drepturi ou paza că
rora justiția este însărcinată și medioina 
legală dă justiției, pentru aoestă soopti, 
servicii de o imensă importanță. Copi- 
lulă nasce, legea îlă protege, ea îi asi
gură identitatea, der oe ar însemna 
acâstă protecțiune fără faptele materiale, 
oarl să stabilescă suprimarea, substituirea 
lui, avortulă, infantioidulă ? Medicina le 
gală e chemată s6 se pronunțe asupra 
acestoră oestiunl.

Organisarea familiei fiindă înteme
iată pe fisiologie, cine altă afară de ști
ința medioală p6te să aprecieze legiti
mitatea nașoeriloră, viabilitatea, tăgădui 
rile de paternitate, eto.? Copilulă devine 
omă, devine cetățiană, elă e stăpână pe 
averea și pe persdna sa, elă e liberă, 
ou condițiune însă să nu abuseze de 
aoestă libertate în oontra semeniloră săi, 
precum și în contra personei sale însă-șl. 
Libertatea fisioă este îngrădită de lib°r 
tatea morală și aoela, oare determină 
oeroulă acestei libertăți este medioulă 
legistă; elă prooură justiției informațin- 
nile Deoesare pentru îngrădirea drepturi- 
loră civile, prin consiliu judioiar, prin 
interdicție.

După aceea d. Minoviol desvoltă pe 
largă utilitatea și imensele servioii pe 
oarl le-a adusă sooietăței medioina legală, 
arătâudă, că grație ei s’au desooperită 
numărose erori judioiare, aduoendă vii 
omagii d-lui Al. Marghiloman, Pake Pro- 
topopesou și d-lui Triandafilă, cari ’i au 
înlesnită crearea aotualei Morgi.

Astă4l Morga, ast-felă cum e insti 
tuită, putemă afirma, 4is® d-ră Minoviol 
că suntemă singuri în lume, cari avemă 
ună institută oe oonstitue ună ideală pentru 
Germania și pentru tote statele oivili 
sate. D. d ră Minovic-I faoe apoi pe 
largă deseripțiunea Morgei și termină 
arătândO, că mai suntă oâte-va lacune, 
cari trebuesoă împlinite. Una diu prin- 
oipaielereforme. pecari le a propus’o d lă 
d-ră Minoviol, este aceea, ca ștudenții în 
medicină și cei de la dreptă să facă cur 
rurl experimentale asupra oadavreloră, 
oarl voră fi depuse la Morgă.

D. Minoviol a fostă viu felicitată 
și forte multă aplaudată de toți asis- 
tenții.

D. Al. Marghiloman răspunde d-lui 
Minoviol felieitându-lă în uumele său și 
ală guvernului.

„S’ară 410®, oă d. d-ră Minoviol e 
omă norooosu, fiindu-că a răușită a crea 
aoesta institute. Nu, domniloră, D. Mi- 
novicl n’a fostă norooosă. D-sa a mun

cită 4iuft ȘÎ noptea, d-sa s’a identificată 
cu institutulă acesta și numai grație sîr- 
guinței sale estraordinare a putută să 
ajungă la oapătă“.

După acâsta d-lă dr. MinovicI oon- 
duse pe ministrnlă justiției și pe asis
tenți prin interiorulă Morgei, arătând0 
hă care încăpere și utilitatea ei.

Doctorulă Brouardel, oelebrulO pro- 
fesoră de sciință medioo-legelă și decan 
ală faoultății de medicină din Parisă, a 
trimisă d lui dr. MinovicI cu ocasia inau- 
gurărei Morgei următdrea depeșă : 

Docteur Minovici,
Je vous adre8se vives felioitations 

pour la creat'on de votre institut aveo 
mes meilleures amities.

Brouardel.

Petreceri.
La Ndstiidă se va da în 8 Febr. n. 

o. ună. bală în sala de gimnastică dela 
gimnasiu. Venitulă curată este destinată 
în favorulă șoolariloră lipsiți în casă de 
morbă. Intrarea: pentru o persână 1 fi 
pentru o persdnă în familiă 80 cr. In- 
oeputulă la 8 ore săra.

*

Junimea română din Etica în vită la 
Concertulă și Petreoerea românescă, oe 
se va ține în 24 Ianuarie v. (5 Februarie 
n.) 1893, în sala mare a „Berăriei Do- 
meniale“ de aoolo. Inoeputulă la 8 fire 
sera.

După produoțiune urmeză joculă, la 
care voră cânta lăutarii români din 
Eclca și musica dela orașă.

Producțiunea se arangâză în favo- 
rulă șcdlei româue oonfesionale și veni
tulă ourata se adauge la fondulă pentru 
ridicarea nouei olădirl școlare. Intrarea 
de personă 60 or. SupraBolvinle se voră 
chita prin cjiare.

Programulă: 1) „Vânătorulău, 
de *** coră (cuartet) bărbătesoă ; „Ilena“, 
câuteoă poporală de G. Musioesou, o< ră 
(sextet) mixtă; 3) DeolamațiunI: a) „Ți- 
ganulă la fugă“ b) „Țiganulă și 6pa“, 
de Th. D. Speranță; 4) „Frun4uliță verde 
de ștejară", cânteoă poporală de G. Mu- 
sicescu, ooră (sextată) mixtă ; 5) Deela- 
mațiune: „Patronulă Țiganului1* de Th. 
D. Speranță; 6) „F6iă verde firă de 
nalbă11, cânteoă poporală de G. Musi- 
oescu, ooră (eextetă) mixtă.

Intre punote orchestra va cânta 
câte o piesă românescă, er după pro- 
ducțiune joculă se începe ou „Hora“, 
cântată în coră (sextet) mixtă.

Dare de semă și mulțămită publică.
Lipova, 12/24 Ian. 1893.

Subsorișii prin aeăsta aducemă mul
țumită publioă d loră, cari la ooasiunea 
jubileului de 25 de Bnl ală societății ro
mâne de lectură din Lipova au oontri 
buită la fondulă aceleia ou generâsele 
loră ofrande marinimose.

Spre mulțumirea d-loră contribuențl 
aduoemă totodată le cunosoință, că ina- 
gistratulă sooietății în ședința sa din 6 
(18; Ian. o. a întregită din mijlooele so
cietății suma incursă pănă la 101 fi. 50 
cr., ou cari apoi a subsorisă și solvită o 
acțiune la îuființânda bancă „Lipovanaw 
pe numele societății române de lectură.

Lista P. T. D-nl oontribuențl este 
următbrea:

Davidă P. Simonă, comerciantă în 
Lipova 10 fl., Dimitriu V. Păoățiană, 
corner. în Buourescl 20 lei = 9 fi. 47 
cr., Zeno Mocsouyi, mare proprietară 5 
fi., Dr. Nestoră Opreanu, advocată în 
St. Miolăușulă mare 5 fi., Iuliu și Aleo- 
saudru Tuduoesou în Buourescl 10 lei 
= 4.78 fi, Dr. Aurelă Halieă, medică 
în L'pova 4 fi., Alexandru și Eugenă 
Moosonyi, mari proprietari 4 fi., Dr. 
Ioană Suciu, advooată în Aradă 3 fi. 
Aurelă SavicI, comero. în Lipova, Nico 
Iau Șerbană, Georgiu Saviol, not. oom. 
în Ujfalu, Gavrilă Papp, în Șoimoșă, 
Isidoră Georgeoviol în Seoașă, Floria 
Budiu, Zamă,— fiă-eare câte 2 fi,, Georgiu 

GeorgevicI, industriașă în Lipova 2 fi. 
EO or.

Apoi câte 1 fl: Zahariă Haliol, par. 
în Berza, TereDtiu Opreanu în Lipova, 
Vaeiliu Munteană, industriașă în Lipova, 
Iosifă Vuoulesou, par. în Soinosă, N. N. 
Radna, N. N. Paulișă, D-na văd. Maria 
Barna în Lipova, Al. Ciugudeană în 
Bruznioă, Aug. Beriană în Lipova, Al. 
Cujedană, jude oom. în Silindia, Const. 
Cismașă, adjunctă în Lipova, Teodoră 
Suricesou, not. oom. în Sistarovecz Her
mina Surioescu în Sistaroveță. —Teodoră 
Marcu, industr. în Lipova 60 or.

Câte 50 cr.: Gr. Marieneseu, Val. 
Opreană, I. Tuducesou, Al. Popp, Isaia 
Vuia, Const. Petrovioiu, Iul. Marooviol, 
Nic. Roșu, Nio. Căpruoeană, St. Hoda- 
giu, I Fogarașă, P. Cacinoa, I. Laba- 
siană pădurară în Petrișă, G. Suciu 
p6d. în Labeșeță, G. Toplda, not. pens, 
în Secașă, I. Munteană, adj. not. în Dor- 
goșă, Ios. Iorgoviol, paroohă în Ioverdă, 
G. Toni, învăț. în Cuveșdă.

Câte 40 cr.: G. Botta, paroohă în 
Dorgosă, At. Suciu, paroehă în Laba- 
șință, Iul. Nestoră, P. Papp, At. Bima, 
Part Sulegia. — Câte 30 cr: Eft. Oio- 
rogară, Eft. Vuia, înv. pene. — Georgiu 
Mateiu, architectă 50 or. — Totală 85 fl. 
85 cr.
Dr. Aurelia Halieă Aurelia Saviciu

președ. cassară.

NECROLOG. Elena D. Dimitriu 
năso. Grădinară a încetată din viăță la 
17 (29) Ianuarie o. la Brașovă în etate 
de 74 ani. Imormentarea s’a făoută a4l. 
O jălesoă mai multi nepoți și nepote. — 
Fiă i țărîna uș6ră !

DIVERSE.
Luther și Wellington. Cu ooasia ser- 

băriloră jubiliare în memoria lui Luther 
ună piotoră pe porțelană primi de la ună 
negustoră din Wittemberg’ o ladă de lu
lele ou ordinulă de a desemna pe ele 
pe Luther și pe Melanohtonă. Der pioto- 
rulă uitase în timpulă lungiloră sale oă- 
lătorii, multe amănunte din istoria re
formei religiâse; și nu mai avea în minte 
pe Melanohton, amioulă și oolaboratorulă 
lui Luther. Din contra elă ’șl aducea per- 
feotă aminte de generalulă engleză We
llington. De aoeea sa născu în mintea 
sa o încurcătură, — Ah! 4i80 eld- Clien- 
tulă meu a sorisă greșită numele lui 
Wellington; der din fericire eu l’amă 
ghicită. — Și se puse pe lucru. Mai 4^" 
lele treoute negustorulă primi la Wittem
berg, lulelele ou Luther pe o parte și 
faimosulă generală engleză, învingăto- 
rulă de la Waterloo, pe oea-l’altă parte, 
înfuriată, elă refusâ de a le primi și le 
retrimise pictorului la Coburg, unde 
divulgându-se eohivooulă, tote lulelele 
se vendură în oâte va 4^ei atâtă de stra
niu li se părură Nemțiloră punerea ală
turi a eroiloră de la Worms și a frumo- 
sei Alianțe ! Ast felă oă negustorulă din 
Witemberg regretă și a4l refusulă ne
socotită oe a făoută.

0 contesă vâmjătore de chibrituri. 
Văduva contelui Ludovioă Pianoiani, co
lonelă garibaldiană, fostă primară ală 
Romei și vioe-presidentă ală Camerei 
deputațiloră Italiei, publioă prin mai 
multe 4iare italiane o sorisore desohisă 
cătră regina Margareta, plângendu-se, 
oă a fostă părăsită în cea mai desăvâr
șită miseriă și oă i s’a refusată orl-oe 
ajutoră din partea statului. „N’am altă 
mijlocă de esistența, — adaogă contesa — 
decâtă p’acelă de a oâștiga oâțl-va go
logani ven4®ndă ohibriturl în fața pala
tului de pe Monte-Oitorio, ou o tablă pe 
care am sorisă să afle lumea, că sunt 
văduva unui bărbată, oare a fostă pri
mară ală Romei și vice-presidentă ală 
Camerei italiene*.

Mai mulțl deputațl italianl, voră 
faoe în cameră o propunere, ca să se 
voteze nenorooitei contese o pensiune 
anuală.

PrODrioUrtl Ur. Aurel JMureși anu.

RfliiCtOrQ reSPODSâtlilQ 1 tiregorlu îVMaloru
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CdtrmaiM $iăețe£
din 31 Ianuarie st. n. 1893

Bancnote românescl Oumy. 9 49 Vend. 9.52
Argintii romăneseft „ S45 9.48
Napoleon-d’orI „ 9.58 „ 9.62
Lire turcescl „ ——
Seris. tone. „Albina11 6°/0 —. - —

n n n u Io n 101— „
Im ..«.riali - - „ 101- „ 102.—
GalbinI „ 5.58 5.62-
Ruble rosescl „ 122 50 „ 119.-
Mărci germane - - 58.80 - .—
Discontulu 6—8°/0 pe anii.

Ssrsnln la bursa âîn Vîena

THE MUTUAL 
Societate Iii New-York ie asijmm 

asupra vieței 
ou ton dulii de 

neilione franci 
este cea mai mare instituțiune fi
nanciară (lin lume. Asigură viața 

după tote combinațiunile.
Spre informațiune detailată a se 

adresa la

Direcțiunea generală pentru Ungaria 
Budapesta, Becsi uteza 5.

24,1—6.

Societate mutuală Totc câȘtibruliisocietate mutuală gg distribue între
fără acționari. asigurați. „Arieșana™

institute de credită și economii, societate pe actii în Turda.

din 30 Ianuarie st. n 1893.
Renta de aurii 4°/n ....... 114.55
Renta de hârtiă 5°/„ - - • - 102.25
împrumutul^ căiloră ferate ungare

aură --------- 123.--
dto argintă ------- 102.30

Amortisarea datoriei căiloră feratede
ostă ungare |prima emisuns" ■ 120 25

Amortisarea datoriei căiloră forate de
ostă ungare [2-a emisiune] • » —.

Amortisarea datoriei căiloru ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) » -

Bonuri rurale-ungare - - 96.35
Bonuri oroato-slavone - ------
Despăgubirea pentru dijma do vină

ongurescă • ... 97.25
Imprumutulă ou premiulă ungurești 149 75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului ... 142.-
Reiita de argintă austriacă - 98.90
Renta de hârtiă austriacă 98.40
Renta de aură austriacă 116.50
Lo-yirl din 1860 148.50
Acțiunile băncei auetro-ungaro 999.—
Acțiunile băncei de credită austr. 370.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 324.—
Galbeni împărătesei 5.68
Napoleon-d’orI 9-63
Mărci 1U0 împ. germane 59.221/,
Londra 10 Livres sterlings 120.90

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potil cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Binevoiți a abona 

Lumea literara 
cea mai ieftină foie beletristică- 
scientifică-literară, cu ilustrațiuni.

Apare în 1 și 16 ți a fie-cărei M. 
Prețul pe anula întreg 4 fl . pe șese 

luni 2 fl., pe trei luni I fl 
Numeri de probă se trimit gratis.

On. dnl abonanțl vor primi și nril apă | 
ruțl până acum. r

A se adresa hi:
Tipografia „Aurora“ A. Todoran 

în Gherla — Szamosujvăr. !
20,2- 3 |

r 1

Convocare.
Domnii acționari ai institutului de credită și economii 

A ri eșan a“ societate pe acții se invită conformu § 17 alu 
societății la a
VII Adunare generală ordinară, 
ține în Turda la 25 Februarie 189a st. n. după 
ore în localitatea institutului.

Agendele adunării vorU fi:
1. Raportulu direcțiunii despre resultatulă anului de ges

tiune 1882.
2. Raportulu comitetului de supraveghere.
3. Decidere asupra conturiloru anuale și asupra împărțirii 

profitului curată.
4. Alegerea unui membru în direcțiune, în loculu celui 

sorțită, conformă § lui 32 din statute.
5.
6.
7.
8.

sului

statuteloru

care se va
amecfl la 2

Alegerea unui nou membru în direcțiune.
Fixarea marceloru de presentă pe anulă curentă. 
Eventuale propuneri în cuadrulă statuteloru.
Alegerea aloru 3 acționari pentru verificarea proce- 
verbalu alb adunării generale.

Domnii acționari, cari în înțelesulu §. 19 din statutele 
societății dorescu a participa la adunare în persbnă ori prin 
plenipotențiați, suntă poftiți a-și depune acțiile și eventualele 
documente de plenipotență, la cassa institutului celu multă 
păuă în 24 Februarie a. c.
Turda, 21 Ianuarie 1893.
32.-1—1. Direcțiunea.

AvisU d-loru abonați!
&ugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuiwii 

sC emovoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștală și numerii 
de pe fâșia sub care au primită (Jiarulti nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă. Adm. „Gaz. TranS.“

îrschierea socoteleEor

ACTIVE.
institutului de credit și economii societate pe acțiuni „ ARIEȘ AN A“ din Turda pe anul 1892

CONTUL BILANȚULUI. PASSIVE.

Cassa în numeraru........................
Cambii...........................................
Cambii cu asecurare hipotecare . 
împrumuturi hipotecare 
Obligații cu cavenți . .
Efecte .............................
Mobiliară..........................

„ 10% amortisare
Anticipații...................
Chirie anticipată . . .
Debitori........................

*

290278

126045
58696

33
21

276
27

56
65

3166 28

184741 54
99175 70

629 —
1614 35

'248' 91
562 45
100 —
40. —

23

s

EȘIRt

Capitală socialu : 1000 de acții a fi. 50 
Acții și versaminte din emis, nouă 
FondulO de reservă ală acționariloru 
Depuneri spre fructificare. . .
Cambii reescopmtate ...................
Dividende ne ridicate...................
Tantiema ne redicată........................
Interese anticipate pro 1893 .
Fondu de pensiune alu oficialiloru . 
Creditori...............................................
Profită curată.....................................

290278

50000
26304

—
76304 —

6700 37
75310 14

121038 27
867 38

45 05
591 71
668 87
616 26

8136 18

Contulu Profitului și Perderiloru. INTRATE.
Interese: pentru depuneri spre fructificare

77

Ti

77

Chiriă
Dare
Sa! are
Remunerații
Spese , . ! »
Porto . . .
Mărci de presență
Amortisare 10% c
Profită curată .

T>

77

77

reescomptate . . . .
fondulu de reservă . 
fondulu de pensiune

din mobilar. . . .

Interese:3886
4832

249
19

49
33
91
85 8988 58

298 —
1799 . 84
2194 98

133 —
305 64
140 10
162 —

27 65
8136 18

22185 97

de cambii

obligații cu cavențl . . .

întârziare

Competință de scrisă și provisiune .

77

împrumute hipotecare . - .
12957

7813

54

936

32

97

86

38. 21762 53

423 44

22185 97

înTurda,
I). St. Șuluțiu m. p. 

direotorfi executivii

31 Decemvre 1892.
I. Lugoșianu m. p. Ioană Meszaros m. p. Ioană Petricașă m. p. luliu C. Vlăduțiu m. p. Alesandru Gaia m. p. 

losifă Chioreanu m. p. v. președinte. oassar& ooutabilO.

Subsemnatulu comitetu am esaminatu bilanțulu presentu, contulu profitului și alu perderiloru, precum și circulațiunea ramuriloru
de operațiune și confrontându-le cu registrele principale și secundare ale institutului, constatămu, că le-am ă aflată cu acele în deplină 
consonanță și esacte.

Turda, 21 Ianuarie 1893.
Simionă Popă m. p. Petru Iacobescu m. p. Theodoru Chioreanu m. p. Vasiliu Bologa m. p. Alexandru P. Ramonțianu m. p. 

președinte.

Tipografia A. MUREȘIANU.


