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Din causa sfintei sărbători, de mâne dia- 
rulu uu va apăre pănă MercnrI sera.

Brașovfi, 1 Februarie v.

In 20 Februarie n, c. se va în
truni la Sibiiu ședința generală a 
tuturoru representanțiloru gi ăni- 
țeriloru din fostulu regimentu ro
mână I de graniță. Astfelă de 
ședințe generale se întrunescă de 
obiceiu totă numai la trei anî 
odată și de aceea trebue se li-se 
dea importanță, și încă o impor
tanță cu atâtă mai mare, fiind că 
în timpulă din urmă s’au ivită 
unele împrejurări, cari tindă a 
agrava în modă considerabilă și 
sbrtea grănițeloră noștri din des- 
ființatulă regimentă română I de 
graniță.

Se scie, că după ce foștii gră- 
nițerî ai acestui regimentă ro
mână îșl redobândiră dreptulă de 
liberă dispunere asupra fondului 
loră de montură, în locu de a-lă 
împărți între sine, după cum le 
sta în voiă s’o facă, se abnegară 
în interesulu bine pricepută ală 
causeloră loră culturale și desti
nară întregă fondulu de montură 
pentru susținerea și ridicarea de 
șcble poporale în fostele comune 
grănițeresci din numitulu regi
mentă. De aci înainte fondulă îșî 
luă numele de „Fondulă scolas
tică ală foștiloră grănițerî din re- 
gimentulă română primă“ și cu 
privire la administrarea și îngriji
rea lui s’au și făcută statutele de 
lipsă, carî cu data de 10 Martie 
1871 au fostă sancționate de Ma
iestatea Sa, er cu data de 16 
Martie a aceluiași ană au fostă 
aprobate și din partea guvernului 
ungurescă.

Abia trecură câțiva ani după 
acestă aprobare și sancționare, 
când ministeriulă ungurescă de 
culte și instrucțiune publică prin- 
tr’ună ucasă ală seu declară șcâ- 
lele, ridicate și susținute din susă 

(jisulă fondu, ca șcble comunale, 
cu tendința de a introduce astfelă 
în beneficiile fondului grănițerescă 
și pe străinii și veneticii aflători 
printre foștii grănițerî români și 
descendenții acelora.

Acestă ucasă ală ministeriului 
ungurescă era nu numai în fla
grantă conflictă cu statutele apro
bate și sancționate de Maiestatea 
Sa, der forma și ună gravă aten
tată la dreptulă de propiietate alu 
foștiloră grănițerî. In consciința 
acestei încălcări a dreptului loru, 
foștii grănițerî, în urma unui con
dusă luată în adunarea generală 
dela 16 Martie 1876, înaintarăună 
protestă energică, la care inse gu- 
vernulă a aflată de bine a nu răs
punde nimică timpă de 13 ani.

Tăcerea acesta îndelungată se 
pute considera cu dreptă cuvântă 
ca o retragere a vătămătorului 
ucasă ministerială și administra
rea fondului școlasticu grănițerescă 
se și continuă neconturbată în 
sensulă statuteloră pănă în 1889.

In cursulă celoră 13 anî înBă, 
dela 18/6 pănă la 1889, șovinis- 
mulă ungurescă treptată totă a 
crescută și a luată ună avântă, 
care nu mai putea lăsa neatacată 
nici celă mai sântă dreptă ală 
nostru de cultură națională. Ast
felă cu data de 3 Martie 1889, 
ministeriulă ungurescă de culte 
și instrucțiune publică vine și dă 
ună nou ucasă, prin care, dreptă 
răspunsă la protestulă dela 1876, 
ce dtja se deduse uitarei, declară 
din nou școlele înființate și susți
nute din fondulu școlară ală gră- 
nițeriloru de șcble comunale, ba 
a dată ordină se se alegă eforiile 
școlare din partea comuneloră po
litice, cărora să li-se predea șcb- 
lele grănițeresci, precum și cuota 
cheltueliloră corăspuncjetore pen
tru susținerea loră.

Cu alte cuvinte, în sensulă a- 
cestui nou ucasă, șcblele nbstre 

grănițeresci aveau sg se ia din 
mâna. Româniloră grănițerî și se 
trecă în mâna autoritățiloră poli
tice comunale, cari suntă de obi
ceiu creaturile guvernului. Acesta 
ar fi identică cu perderea șcble- 
loră românescî ale grănițeriloră 
și cu răpirea volnică și arbitrară 
a bunului loră.

In fața acestoră împrejurări, 
representanții grănițeriloră în șe
dința generală extra-ordinară dela 
11 Iunie n. 1889 înaintară ună 
nou protestă, după care încă nici 
pănă astăcjî nu s’a primită nici 
ună răspunsă.

Deși însă causa este încă ne- 
resolvată, în unele comune, ca de 
esemplu Tohanulă vechiu, Țințari, 
Ohaba și Lisa din comitatulu Fă
gărașului, autoritățile administra
tive ungurescî se și grăbiră a e- 
secuta ordinulă ilegală ală guver
nului, înscriindu șcblele grănițe
resci ca șcble comunale, pe cari 
le puseră sub controlulă și supra- 
veghiarea unoră eforii școlare co
munale, în loculă celoră găniță- 
rescî de pănă acum.

Nu scimu cum și pe ce dreptă 
șî-au basată numitele autorități 
administrative acestă escesu de 
zelă întru' esecutarea unei ordina- 
țiunî ilegale, pe câtă timpă ea 
încă este sub protestă. Destulă 
că restituirea acestoră șcble în 
starea loră de mai înainte încă 
credemă, că ar fi una din cestiu- 
nile de căpeteniă, asupra cărora 
ar fi de lipsă să se discute în fîi- 
tbrea ședință, ce se va întruni la 
20 Februarie n. în Sibiiu.

Amă indicată aci numai pe 
scurtă starea actuală a memora
tului fondă școlară grănițerescă, 
întru câtă o cunbscemă noi. La 
totă casulă însă, situațiunea este 
grava și ună periculu mare ame
nință șcblele grănițeriloră noștri. 
Mai adaugemu apoi și noulă pro
iectă de lege privitoră la salari- 

sarea învățătoriloră, care încă 
tinde a agrava în modă însem
nată starea acestui fondă școlară.

La tbtă întâmplarea, înaintea 
fiitbrei ședințe generale dela Si
biiu stă deschisă câmpulă unoră 
discusiunî de mare gravitate, a- 
tâtă în ce privesce prevenirea pe- 
riculeloră ce amenință prin noulă 
proiectă de lege, câtă și mai a- 
leau în privința modalitățiloru e- 
ventuale, prin cari s’ar pute salva 
caracterulu românescă ală șcb- 
leloră nbstre grănițeresci.

Pentru discutarea unoră ces- 
tiunî atâtă de grave, trebuescu 
bărbați cu esperiență și cu de
plină cunoscință de causă. De 
aceea avertisămu cu totă seriosi- 
tatea pe comunele nbstre grănițe
resci de pe teritoriulu regimentu
lui memorată, ca sg-și alegă pen
tru fiitorea ședință dela Sibiiu re- 
presentanțî harnici, pricepători, carî 
sg pbtă fi de ajutor celor din frun
tea afaceriloru și sg le scie apera 
interesele cu tactă și înțelepciune.

Autonomia catolică. Cetimi în foile 
unguresol următbrele : Dintre membri am- 
belorti camere maghiare s’a compusă o 
comisiune, oare-șl ține ședințele în lo
cuința contelui Nioolau Maurioiu Eszter- 
hazy, în Budapesta. Ieri (11 Febr.) s’au 
discutata lucruri fbrte interesante la oarl 
au partioipatfi oei mai de frunte bărbați 
din tbte partidele. Dintre liberali a fosta 
de față Daniel Erno, Asboth Iânos și 
oontele L. Szapary; din partida „națio
nală1' Al. BujanovicI, Bolgar Ferencz și 
Nagy Istvan, er dintre independenți Po- 
lonyi G-eza și UgroD Gabor. Conrirența 
s’a ocupata în prima liniă ou atonomia 
catolică. Unuia diutre membri asistenți a 
cjisa, oă ministrulu președinte a declarată, 
că va sprijini cu bucuria proiectată de 
resolifiune referitoră la autonomia cato
lică. S’a hotărîta deră, oa proiectula din 
oestiune să se așternă ambeloră ca
mere.

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

Reîntorsu.
Noveletă, de

Margareta Moldovanu.

Viotorfi absolvase gimnasiu'ă și se 
pregătia pentru universitate.

Era în 30 Augustă. Elă ședea gân
ditori la mssa de scrisă, când întră ună 
servitoră înăuntru și spune, că mamă-sa, 
contesa de „Vu., îlă chiarnă.

Când întră Victori în odaia mamei 
sale, o află șecjendi pe canapea și pri- 
vindi cu atențiune uni portretă de băr
bați ; se părea a fi de toti mișcată, 
căci nici nu observă, când se deschise 
ușa odăii sale.

— „Săruți mâua, mamă dragă; ser» 
vitoruli mi-a cjisi, că m’ai ohiămată“.

— „Da, te-am chiămati — cfise con
tesa confusă — vino de șecjl lângă mine, 
am să ți spună unele lucruri14.

Victori se așecjâ pe uni jilți 
lângă mamă-sa, pe care o asoultâ cu 
atențiune fbrte mare.

— „ Astăcjl — începu oontesa, pre- 
făoeudu-să a fi liniștită — ești de 18 

ani, Victore; ești destuii de mare acum, 
ca Bă mă poți înțelege... Te-am oresoută 
cum am putută, — ca femeiă, să ți .dau 
o orescere bună...u

— „Iți mulțumesoi diu inimă, scumpa 
mea mamă*, — d,se Viotori și luâ mâna 
mamei sale, pe care depuse uni săruta 
ferbinte — „îți mulțămescă, și mă voiu 
sili și pe viitori, oa și pănă aoum, să-ți 
arăți recunoscința și iubirea mea față 
de tine,., mai multi deo camdată nu poți, 
fără Dumnecjeu...14

Atunol ochii i se umplură de la
crimi și nu mai putu grăi nimici.

Contesa reluâ vorbirea.
— „Mă vecjl, că sunt slabă; scie 

Dumnecjeu oe va fi, oe nu; m’am hotă- 
rîti, oa astăcjl să ți desooperi în fine în
tristarea și durerea inimei mele, despre 
care adese-orl mai întrebata. Credă, că-țl 
faoi celi mai prețiosă dară, astăcjl la 
fiiua nascerii tale. De aoi încolo ești 
bărbați, nu copilă, și trebue să cunoscl 
treoutuli, adecă istoria familiei tale.... 
Asoultă der, drsguli mamei:

„Precum scii, tatăli meu, contele V., 
a avuti două fiice, pe Amalia și pe mine. 
Amalia s’a măritata după contele B. 

Dumnecjeu să i ierte, căci acum amândoi 
suntă morțl. Tata voia să mă mărite 
după unQ conte, dâr eu nu am voiti 
să-li iau de bărbați, oăol iubeami din 
iuimă pe tatăli tău, pe Emili, oare atunci 
era medioi în orașuli nostru. M’am mă
ritata, der fură voia părințilori, după elO, 
orecjendi, oă mă iubesoe. După cununiă 
ne am duși într’uni orftșeli, dela pă
rinții mei, deăreoe acestora nu le oon- 
venia de looi măritișulă meu. La anulă, 
părinții mei muriră în scurta timpi 
unuli după altuli, m’am supărata tare 
de perderea părințilori mei, însă supăra
rea mea s’a schimbate, nu peste multi 
în buouriă, oăol ai născuta tu.... O, să 
soii, câtă eram eu atunol de fericită.. . 
Da, eu mă credeami cea mai fericită 
ființă pe lume, căci iubeami pe ta
tăli tău și credeami, oă sunt iubită 
și eu.

„Timpulfi trece în fericire fbrte iute, 
și așa și timpulă, în oare eram eu feri- 
oită, a trecută iute, — oa uni visă. Tu 
erai aoum de ună ană. Iutr’o d’ m’a 
ajunsa năoazulă oeli mai mare, oe l’așl 
fi putută ave cândva. Tatăli tău, sub 
pretexta, că are o afacere, s’a dusă la 

orașulă S. de unde mi-a sorisa o epis
tolă, că elă, pe când oetesoi eu epistola, 
e departe — departe; merge, că nu m’a 
iubita niol oând, totă oe l’a făouti să 
mă ia a fosta speranța de a oăpăta o 
avere mare; vădendi însă, oă nici după 
mortea părințilori mei nu am primită, 
de oâtă o sumă bagatelă de bani, nu 
mai voiesoe să-și îngreune vieța ou mine... 
O, îți poți închipui, soumpuli mamii, ce 
lovitură a sorții a fostă acesta,... Da, o 
lovitură forte grea, ou atâtă mai multă, 
oă rămăsesem aprbpe ou nimioă. Tbtă 
averea asta, ce o am aoum, ni a lăsat-o 
una unohiu aii meu, oare a fostă forte 
bogată și nu era oăsătorită. Vă^ându-mă 
în lipsă, i s’a făcută milă de mine, și la 
mortea lui, — oare urmă în ourendă, 
căci era bătrână — mi-a lăsată averea 
mie... Astfelă, dragulă mamii, am ajunsă 
de aoum, pe lângă alte năoazurl, celă 
puțină pentru esistență nu am de a mă 
gândi.

„De atunci, adeoă de când m’a pă
răsită tatăli tău, nu mai am d1 bună..., 
mă simtă, par’ oă ași slăbi pe di ce merge... 
oh, și multă e de atunol, și multă m’am 
mai sfârșită. Pentru sănătatea mea m’am
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Sătniaru, Faurii 1893.

După unu proverbu franceau, 
„mâncându cresc© apetitulO“ ; așa 
și șovinismulii maghiară, nutrită 
de indiferentismulă unora din ai 
noștri, în nesațiulîi seu nu mai 
are margini, nici nu cundsce 
cumpătă.

Șovinismulă, ce amenință cu ni
micire șcdiele năstre, cresce 4^’ 
nică și se lățesc© mereu. Nu este 
îndestulită, că șcdlele din proto- 
popiatulă Sătmarului, apărținetoru 
diecesei oradane, s’au maghiarisată; 
ci în nesațiulu seu pretinde, ca în 
acele șcăle să nu se mai auc|ă 
vorbă românescă, nici cântare bi- 
sericescă românescă.

Așa, s’a întâmplată de curendă, 
că învețătorulă română N. Soranu 
din Vetișă, locuința protopopului, 
fu citată înaintea inspectorului re- 
gescă Kovâcs Bela, sub falsulu 
protestă, că școlarii cu capelanulă, 
valahiseză școla de acolo.

Nu-i pădure fără crengă verde; 
așa și în parochia acesta frumosă, 
de când d-lu Vasilie Ardeleana a 
sciută redeștepta simțulă, de o 
jumătate secolă adormită ală aces
tui poporă, și — horibile dictu — 
a începută a se interesa de starea 
cu totulă delăsată a învățămân
tului, s’a dată signalulu, că ma- 
ghiarismulu este periclitată în Ve
tișă ; deci învătătorulă, ca com
plicele capelanului, fu înregistrată 
de o mii periculosă, care strică ti
nerimea; din care causă inspec- 
torulu îlă admoniază seriosu, că 
națiunea așteptă dela patriotismulă 
fiesce-căruia învățătorii, ca din răs
puteri să fiă propagatoră ală lim- 
bei statului, li dă poruncă strașnică, 
că mai multu sS nu aucță vorbă româ
nescă în șcăla din Vetișu, eră tabe
lele românești se le depărteze de acolo.

Greșelele trecutului nu se potă 
repara într’o 4*- De preoți români, 
cari nu sciu nici ceti româneșce, nu 
vei da numai pe la noi. Pănă 
când aceștia nu voră fi înlocui fi 
prin alții cu sentimente românesc!, 
nu se va pute sana răulă.

Defecțiunile religionare (țilui^u 
arată, pănă la evidență, adevărulă 
că după lăpădarea limbei strămo
șesc!, de sine urmeză și lăpădarea 
religiunei, eră preoții districtului 
Sătmară acum se potă convinge, 
la ce stare tristă i a adusă opor- 
tunismulă protopopului

Acum acestă districtă neferi
cită a căpătată ună administra
tori nou, prin denumirea d-lui 
Antoniu Popdanu.

Cine scie, câte realități și câte

mutată aiol în sătulă acesta,... am ve
nito aiol in singurătatea, pe care am 
dorit’o forte, ougetamă, că la sată mi a 
merge mai bine... îmi voiu recăpăta li 
niștea sufletului — aici retrasă de lu
mea sgomotosă, în care am trăită; în- 
deșertă am căutată eu sănătate și liniș 
tea sufletului, căci niol pe una nu le-am 
dobândită și... nu le voiu dobândi în 
veol“.

Aici se opri și lacrimile îi ourgeau 
șiroe pe obraji în josă.

— „Uite, aci e portretulă tatălui 
tău — a acelui bărbată, care mia soiută 
apreția amorulă meu ferbiute".

Victoră, care ascultă cu atențiune 
cele spuse, pătrunsă de milă față de 
mamă-sa, și ouprinsă de iritare, se jură, 
oă îșl va râsbuua asupra tatălui său, că
ruia nu i-8 fostă milă de mamă-sa și de 
elă, să-i părăsescă.

—„De atunolu—reluă oontesa vorba 
„nu am mai aucjită nimioă despre dân- 
sulă. Grescerea ta deci a rămasă singură 
mie. Deâreee ai absolvată gimnasiulo, 
trebue sâ mergi la universitate. Eu ași 
voi să mergi la Parisă, să vec|l orașă 
mare și lume elegantă; câți tineri de ai 

fonduri se pericliteza din lipsa de 
controlă bună! Cine scie, cum 
se cheltuescd banii bisericesc! cu 
ușurință de multe ori pe lucruri 
de nimica, pe când școla se ruineză, 
âr învețătorulu o duce vai de elu! 
Că unu episcopu, de nu are or
gane demne la fața locului, pbte 
se totu îndemne, se totu dispună 
dela masa verde, căci tbte dispu
nerile voru rămâne literă mortă.

Dec! dela onestitatea noului 
administratorii protopopescu aș
teptă totu Românulu bine simți
torii, ca demnitatea se nu șl-o 
cerce în flușturarea cingulului ro
șu, nici recompensația osteneleloru 
în diurnele protopopescl, ca cei 
mai mulțl, ci în împlinirea con- 
sciențibsă a datorinței sale. Atunci 
îi urămu cu toții und bine ai 
venită !

Georgiu Șiuta, 
preoți.

CltONICA POLITICA
— 1 (13) Februarie.

Pentru a se vedea aoum ce șanse 
de suooesă pote avea guvernulfi aus
triacă cu noulu seu programă de îm 
pftcare, va fi de ajuusă de o camdată să 
citămă, oe sorie despre dânsulă „Neue 
Freie Presse", organulă partidului libe 
rală germana, pentru împăoarea căruia 
mai alesă a fostă alcătuită: „Seoretulă 
programului guvernului — cfi00 f^ia vie- 
nesă, — e descoperită aoum, și acestă 
secretă, este și de astă dată, ca în 
atâtea rânduri — o lipsă de garauțiă a 
succesului. E greu de îuțelesă cum ună 
guvernă, oare nu e lipsită de o bogată 
esperiență, scumpă plătită prin nesuccese, 
șl-a mai putută face ilusia, că ar pute 
să isbutescă, prin o adunare de frase 
largi și vage, să deslege o problemă pe 
care de două ori a încercată în zadară 
s’o dealege: să unâscă între densele par 
tide, cari de trei-cjeol ani euntă despăr
țite între ele prin ună abisă fără fundă, 
atâtă ca idei câtă și ca tradițiă și is 
toriă. Astăzi, oa și la 1891 și la 1892, 
suntemă și după noulă programă, tobă 
atâtă de departe de a prevedâ vindeoa- 
rea tristeloră nostre raporturi parlameu 
tare. Der nu acesta e luorulă oelă mai 
tristă, ce ni se desvălesoe. Geea ce-i mai 
alesă deprimătoră este, cum s’a putută 
ajunge, după atâtea oonsilii ministeriale 
și oonferințe parlamentare, la aoestă nai 
vitate, de-a se crede, că nisoe partide 
năsoute de neoesitățl istorice, ar pută 
primi să fiă amalgamisate într’o pastă 
incoloră, și acesta numai și numai neu
tru a salva ună guvernă intrată într’uuă 
impasă parlamentară. Cu programulu cu 
care a eșită la ivelă, guvernulă nu va 

noștri nu suntă acolo și se facă omeni 
de modelă pentru societatea loră.... Așa 
ași voi să te faol și tu, soumpulă mamii 
Fă te fiu credinoiosă națiunei, țărei și 
familiei tale! Te pregăt<=soe der, că nu 
peste multă trebue să pled... Ab, când 
îmi aduoă aminte, că trebue să mă des
partă erășl de tine.... să mă lași erășl 
singură, — aid, uitată de totă lumea..."

Nu mai putu rosti ună singură cu
vântă, căci o podidiră lacrimile.

Lui Viotoră, oare iubea pe mamă sa 
din inimă, încă ’i se umplură oohii de 
laoriml. Elă o vedea slabă, suferindă, 
der pănă aoum, pănă în momentele a- 
oeste, nu a putută afla nimioă, din tote 
durerile mamei sale.

Acum afla totulă.

Nu-i mirare, decă o inimă bună și 
pătrunsă de iubirea oea mai sacră față 
de mamă, cum era a lui Viotoră, a ju
rată, oă îșl va râsbuna asupra tatălui 
său. Elă iubea pe mamă-sa mai pe susă 
de ori ce, și iubirea aoâsta era împreu
nată ou o stimă și oonsiderare forte mare. 
Pentru elă, o vooe ori o rugare a oon- 
tesei era de-ajunsă, oa să facă totulă 

ajunge la nimioă, și aoesta nu va trebui 
să lă mire. Mai curândă să se aștepte, oa 
nici una din partidele, la care se adre- 
seză, să nu i-lă adopte.

Piarele polone din Galiția înoă se o- 
cupă cu noulă programă ală guvernului 
austriacă. Organulă olubului polon 
publică o telegramă din Viena, în oare 
suntă declarate de false și tendențidse 
tâte soirile răspândite de foile din Viena, 
privitâre la discusiunea în olubulă po
lonă a programului guvernului. „Gazeta 
Narodowa" din Lemberg sorie: „N’a- 
vemă niol oelă mai mioă motivă să ao- 
celerămă tempo-ul procesului politioă în
tre mouarohiă șicechl. Cu tâte aceste cre- 
demă, că primirea unui punotă de ve
dere contrară nisuințeloră unui faotoră 
atâtă de inteligentă și puternioă, oum 
este poporulă boemă, nu va faoe mai u- 
șâră cestiunea boemă și nu o va pută 
depărta dela ordinea 4>le’-“ — „Sudsteieri- 
sohe Post" cjioe: „Pănă când alianța ou 
Germania și Italia ne impune din ce în 
oe mai multe jertfe în bani și sânge, nu 
’iă putemă privi (noulă programă), oa 
neoesară pentru schimbare. Nu putemă 
renunța la schimbarea formei de stată 
dualiste... Deputății sloveni stau pe a- 
oelă punctă de vedere, oă limba de in
strucțiune săfiă limba maternă (slovâuă)."

*

Soirile telegrafioe din Parisă ves 
tesoă, că posiția guvernului francesu e 
forte sdrunoinată. La aoesta a contri
buită multă vorbirea lui Godefroy Ga- 
vaignae în ședința parlamentului dela 8 
Februarie. Vorbirea lui Cavaignaoa tostă 
o surprindere fârte neplăcută pentru gu
vernă, mai alesă că în 4lua precedentă 
elă prânzise ou Ribot, căruia nu i-a a- 
m ntită nici c’o vorbă despre ataculă lui 
contra guvernului. Cavaignao 418e între 
altele, oă Francia are lipsă de-o schim
bare de sistemă, care să stîrpescă ger
menii corupțiunei din viâța publioă. 
Sohimbarea aoesta trebue să purcâdă 
dela guvernarea republicană, pe oare 
țâra o consideră oa singurulă sistemă în
dreptățită. Pressa fraDeesă dă mare în
semnătate aoestei vorbiri. Cele mai multe 
cjiare o spună fără înoungiură, că prin 
vorbirea sa dela 8 Februarie, Cavaignao 
a candidată la președinția Republicei. In 
cousiliulă ministerială de Joi, toți mi
niștri au reounosoută, oă posiția guver- 
uului e sguduită, dâr se Bperă, oă în (fi
lele mai de aprâpe situația se va lim- 
pecfi.

♦

Foia națională slovacă „Narodnie 
Noviny" publioă de câteva (file oonvo- 
oări pentru aduuari publice slovăcesci 
ou oaraoteră politioă. Astfelă de adu
nări se voră ține la 16 Februarie în Ti- 
soviet și la 19 Februarie în Turoță-St. 
Mărtină. Programulă adunărei din urmă 

de ar fi sciută, oă îșl pune în jooă chiar 
și vieța.

Aoeste simțăminte le-a sădită oon
tesa, — care și ea era o blândeță și i- 
nimă‘bună esemplară — în fiiula său, de 
mică. Apoi fiindcă pănă aoum a fostă 
numai ună băiată, și-a asounsă tâtă du
rerea dinaintea lui. oăcl sciindă ce «im- 
țitoră e, nu a voită să-i strioe inima cea 
fragedă.

După câteva seouDde se reouleseră 
și Victoră se depărta, luândă portretulă 
tatălui său cu sine....................... ..... .

Treoură doi ani.
Viotoră era în ală doilea ană la u- 

niversitatea din Parisă. Intr’adevără, oon
tesa nu s’a înșelată în dânsulă, deâreee 
elă arăta ună progresă admirabilă îd 
studii. Mai apoi și purtarea lui bună, 
modestă, afară de șcâlă, a sciută ouceri 
pe toți ceilalți conșoolarl ai săi. Vă4®ndă 
contesa silința și purtarea lui, îlă iubea 
și mai multă, căci dânsulă îi era sin
gura mângâiere pe pământă.

Contesa era și aoum, totă oa în anii 
treouți, slabă, bolnăvioiâsă.

(Va urma.) 

este următorulă : 1) Oare alegătorii aces
tui cercă consimțesoă cu introducerea oă- 
sătoriei oivile și cu luarea oonduoerei ma- 
trioulei botez din mâna biserioiloră în 
favorulă statului? Oare vreu ei, oa egala 
îndreptățire a naționalitățiloră eâ intre 
odată în vigâre în Ungaria? — La a- 
dunarea din TisovicI este invitată și de- 
putatulă dietală Iuliu Fay.

SC8RSLE $ILEL
— 1 (13) Februarie.

M. S. regele României a adresată 
d-lui L. Catargiu următdrea sorisâre : 
„Strălucita primire, oe țâra, în aoeste 
(file de sârbătore națională, a făcută prin
cipelui și principesei României, m'a miș- 
oată adâncă. Orășenii diu Capitală, ca 
iu tot-deuna, au arătată în aoâstă împre- 
giurare viulă patriotismă de care suntă 
însuflețiți, prin avântulă oăldurosă și 
oordială, ou care au salutată sosirea ti
nerei părechl în mijloculă nostru. Aoeste 
mărturisiri, scumpe immei mele, ar în
tări și mai multă, decă aoesta ar fi ou 
putință, credința ce am în dragostea și 
în devotamentulă poporului română pen
tru dinastia sa. In numele meu, alo prin
cipelui Ferdinand și ală priuoipesei Maria, 
te rogă sâ arâțl tutuloră, mai cu semă 
iubitei nâstre Capitale și numărâseloră 
deputațiunl și societăți, ce s’au presin- 
tată la paiață, câtă suntemă de simți
tori la atâtea dovecjl de iubire oe ni s’au 
dată și oâtă de viuâ este a uâstră reou- 
nosoință. Primesoe, soumpulă meu pre
ședinte ală Consiliului, încredințarea 
sentimenteloră de afecțiune, oe îți păs- 
treză".

—x—
t Pompiliu Pipoșiu. Din Bucovina 

ne sosesce trista soire, oă direotorulă și 
editorulă „Gazetei Buoovinei", Pompiliu 
Pipoșiu, după sourte suferințe a răposată 
în sera de 25 Ianuarie (6 Februarie) o. 
în etate de 33 de ani. In răposatulă au 
perdută frații noștri Bucovineni ună na
ționalistă înflăcărată, care, deși tinără 
încă, a dată oele mai frumâse dovedi 
despre iubirea sa de nemți, pentru a că
ruia apărare se consacrase elă, ca (fia‘ 
ristă. In timpulă celoră trei «ni aprâpe 
câtă a funcționată ca direotoră ală 4ia_ 
rului națională bucovineuă, Pompiliu Pi
poșiu a luptată cu deosebită zelă și de
voțiune pentru apărarea intereseloră 
flațiloră n'ștri din Buoovma, prin ceea 
oe șl a câștigată o meritată stimă și iu
bire înaintea Româuiloră. Pipoșiu a func
ționată oa redactoră ală „Tribunei" din 
Sibiiu pănă în primflvera anului 1891. 
Atunci a trecuta în Buaoviua, uude la 
2 (14) Maiu șl-a înoeputl activitatea, ca 
redaotoră ală noului 4,ari- bucovineană, 
pe care l’« condusă până în 6 (18) Ia
nuarie 1893. In urma lui a rămasă o 
văduvă ou trei băeți. — Asooiâudu ne 
și noi din inimă la durerea acesta a fra- 
țiloră bucovineni, adresâmă colegiloră 
noștri dela „Gazeta Bucovinei" și întris
tatei familii a decedatului condoleuțele 
nostre cele mai sinoere.

—x —
Condamnări în procesulii Panama. Dia 

Parisă se telegrafiazâ ca Ferdinand și 
Carol de Lesseps au fostă condamnați la 
5 ani de închisâre și 3000 fraud amendă; 
Fontane și Cottu la 2 ani inchisore și 
3000 franci amendă, pentru escrocheria 
și abusă de încredere; Eiffel la 2 ani 
închisâre și 2000 fraud amendă pentru 
abuză de încredere. Pentru cei d’intâiă 
patru condamnați, sentința oalifi-ă de 
escrocheriă faptulă publicațiuniloră min- 
cinose prin 4iare> sindicatele de emisi
une. Consideră ca abusă de încredere 
darea de bani d lui Reinach și Ooern 
doerffer, bani a cărora destinațiuue a 
fostă ast-fela falșificată. în ceea ce pri- 
veșce pe Eiffel, abusulă de încredere e 
constituită prin faptulă, oă elă declară 
că a primită, ca sume contractate, mșue 
sume, ce i s’au dată oa mandată pentru 
lucrări neisprăvite.

— x—
Dinsticținne. O telegramă din Roma 

vestește, că Regele Umberto a conferită 
prințului moștemtoră română cordonulă 
ordinului „Anunciada."

—x —
t Dr. Alois Prav. Troiani, deputată 

oehă tânără in parlamentul^ din Viena 
și unuia dintre cei mai aprigi luptători 
pentru dreptulă publică ala Boem ei, a 
încetată din viâța în Praga la 9 Fe
bruarie. Din iucidentula acesta în clu- 
bulă parlamentara ală Cehiloră tineri, 
dep. Adamek a ținută ună discursă, în 
care a accentuată meritele răposatului 
deputată. Clubulă primi după aceea o 
propunere, în care îșl espnmâ adâncile 
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sale regrete față de aoestă perdere, ce 
a sufent’o națiunea boemă.

—x—
0 grea lovitură a sorții a îndurată 

.onrabilulă paroohă din Brașovulă veohiu, 
d-lă George Perșinariu. prin pierderea 
;fiului său Valeriu Perșinariu, care răposa 
tocmai la isprâvitulă studieloră sale de 
medicină. Iutristatei famili, și mai alesă 
meritațiloră s^i părinți, cari s’au distinsă 
prin mari jertfe și abnegațiune întru buna 
.cresoere a număroșiloră săi fii, le adre- 
sămă oondolențele ndstre cele mai 
sinoere.

—x—
Facultate de medicină in Cernăuți. 

Foile polone din Lembergă împărtășesoă 
soirea, că guvernulă austriacă ar fi fă 
cută pași pregătitori pentru înființarea 
unei facultăți de medicină pe lângă uni
versitatea din Cernăuți.

—x—
Desmințire. „Kreuzzeituug44 aduce, 

.din cela mai acreditată isvoră, soirea, 
oă ȚarevicI, când a petrecută la Berlină, 
mu a cțisă, oă între Frauoia și Rusia n’ar 
esista o alianță.

—x—
Cununiă. D-lă Josef W. Filtsch, 

fostă redactor^ aid clarului „Kronstădter 
J2tg.“ din Brașovă, er astădl deputată 
dietală, anuuță oăsătoria sa cu d ra Ida 
SchusPr din Râșnovă.

In contra luxului.
„Românulă4* dia Bucuresci a 

publicată în numărulu seu dela 
20 Ianuarie v. o corespondență 
din Brașovă, în care se descrie 
balulă Reuniunei femeiloru ro
mâne, ce s’a dată aci la 12 (24) 
Ianuarie c., accentuându se cu pre- 
dilecțiune „eleganța și gustulu“ 
dameloru române în alegerea toa- 
leteloru. Cu privire la acestă co
respondență, suntemu rugați a pu
blica următbrea întimpinare, ce 
ni-se trimite din partea unei sti
mabile dame române din Bra
șovă și căreia cu plăcere îi dămu 
locu:

Brașovă, 30 Ian. v. 1893.
Am oetită în „Românulă44 dela 20 

Ianuarie o. (nr. 22) o corespondență din 
Brașovă, în care se descrie într’ună modă 
forte ouriosă balulă nostru românesoă, 
dată din partea Reuniunei femeiloră ro
mâne pentru ajutorarea fetițeloră or
fane.

Pe câtă de plăcută este întroduoe- 
rea, pe atâtă de nemulțămitore este con
tinuarea articolului, dedrece se vede, că 
oorespondeutulă, ca bună Română, are 
în vedere, la ună bală de binefacere, nu
mai scopuiă de a fi petrecerea „elegantă 
și distinsă14, propagandă în modulă a- 
cesta incunoscientă luxulă și fala, ună 
păoată, oarl la noi Românii, cu durere 
trebue să mărturisimă, e biuișoră dez
voltată, așa că nu ar ave trebuință a 
mai fi ațîțată și nutrită.

Nu soiu, oe va fi cugetată d-lă co
respondentă, oând a descrisă astfelă ba
lulă nostru într’ună 4’ar*î din România! 
Doră nu va fi avută de gândă a impune 
suroriloră ndstre din B icurescl ou stră
lucirea toaleteloră dameloră din Brașovt ? 
Deoă e vorba de așa oeva, apoi ddm- 
nele de pe malulă Dâmboviți au oca- 
siune de a vedâ toalete neasămânată mai 
..elegante și multă mai de gustă, decâtă 
ale nostre dela balulă Reuniunei. Eră 
dâcă este vorba de a se distrage prin 
.cetitulă despre toalete elegante și im- 
■ punătore, nu de multă și ooasiunea asta 
li-s’a oferită atâtă în oolonele 4iarul«i 
„Românulă'1, unde amă avută și noi pn 
legiulă. să cetimă câte și mai câte mi
nuni despre strălucita dotă a prinoesei 
Maria de Edimburg, căreia ’i se și po 
trivescă asemenea lucruri, pote cevașl m ai 
'bine, ca nouă.

Ași mai înțelege, ddoă amă avă în 
orașulă nostru oine soie oe aristoorațiâ; 

. ddr noi ne cunoscemă unii pe alții »șa 
de bine, că n’avemă trebuință a ne im
pune unii altora prin „toalete elegante 
și distinse14, oum a binevoită d-lă oores- 
jiondentă a-le numi.

Dâcă la astfelă de ooasiunl amă vre 
lotuși să ne distingemă în vre-ună ohip, 

credă eu, oă amă putd-o face și acesta, 
dâră nu astfelă, că ne place a ne împo
dobi cu toalete scumpe și strălucite, ci prin 
aceea, că sprigininiă, fiii care după po- 
siția sa, frumosuliî scopu alu nobilei 
nostre Reuniuni.

Asta ar fi după părerea mea, ade
vărata și distinsa ndstră poddbă, cu oare 
amă ave totă dreptulă a ne făli. O ast- 
felă de soire ar primi-o damele buou- 
rescene din partea suroriloră lord Tran
silvănene ou multă mai mare plăoere. 
Căol oe folosă, că ne faoemă toalete e- 
legante și distinse, și fetițele ndstre or 
fane, pentru oarl anume este înființată 
Reuniunea, gemă în miseriă? Ce folosă, 
oă vestmintele nostre suntă împodobite 
ou dantele și felă de felă de garnituri 
prețidse, și pentru soopulă humanitră, 
spre oare s’a dată balulă, nu s’a înoa- 
sată niol 4®o0 A-? Ar trebui, deoă avemă 
simță, nu să ne fălimă, oi să ne mâh- 
nimă, oăună astfelă de resultată pdte ob
țină ună bală ală frumosei ndstre reu
niuni.

De cumva, d-le corespondentă, d-ta 
oa bună Română, după oum te socotesc! 
oă ești, voiesol să primesol sfatulă unei 
temei, te oonsilieză, ca pe viitură, oând 
vei mai ave de gândă să faci vre-o re- 
oensiune de bală, să binevoiesol a o face 
aoesta nepreocupatujle grandonomiă, oi după 
bunulă simță, ținândă contă de starea 
adevărată a luoruriloră și împrejurăriloră 
ndstre. In înțelesulă aoesta ași dori, ca 
în anulă viitoră să avemă prilegiu a ne 
întâlni la ună bală frumosă românesoă 
mai puținii distinsă și impunătorii, cum a 
fostă în anulă aoeBta, și într’o sală mai 
puțină golă, oeea ce s’ar realisa, dâoă 
amă voi, oa toaletele ndstre să fiă mai 
simple.

Tote aoestea suntă aprdpe de pri- 
oeperea ori-cărui bine-voitoră ală Reu
niunei, și oredă, că acum și d-ta ești de 
aoordă ou mine, și însuflețită de idea 
mea, mai alesă,Jdecă vei fi unulă dintre 
cei ce îu anulă aoesta a avută rara fe~ 
rieire de a figura oa arangeră la balulă 
nostru.

O binevoitore a Reuniunei.

Tinerii români și „scaunulu de 
onore“ din Dobriținu.

Pe la sfîrșitulă anului tr. s’a arătată 
pe scurtă în „Gaz. Tr.“ starea tineriloră 
români dela academia de dreptă din 
Dobrițină față ou junimea maghiară, 
care ’i acusă pentru purtarea loră „an
tipatriotică44, — după cum 4'ofl Maghiarii 
— dovedită cu ocasiunea prooesului de 
pressă ală d-lui Dr. Vasilie Lucaciu, a 
ducendă hotărîrea, ca tinerii români să 
fiă eschiși din tote societățile, precum și 
dela ori oe atingere privată cu ei.

Hotărîrea loră însă o nimici oorulă 
profesorală aoademioă, oare dete luorului 
ou totulă o altă direoțiune dioândă, oă 
uriștii să-și compună ună „soaună de 

onore44, care apoi să decidă în aoestă 
oausă, âr hotărîrea acestuia să o comu 
nice corpului profescrală snre aprobare 
și numai după aoeea să se comutfioe cu 
întrâgă junimea.

Pentru prima-dată s’a fostă hotărîtă, 
ca în causa acesta aousații să se apere ver
bală, der hotărîrea aoesta a fostă numai 
pentru ună momenta, căol în 21 Ianua
rie a. o. tinerii români, oarl au fostă 
membrii în societatea de ajutorare, 
anume: Alexandru Popă și Pită Mălaiu, 
au oăpătată oâte-o aousă, compusă de 
Ujvârossy Szabo Lajos, jurist, ours. III a, 
ca acusatoră esmisă din partea societății 
de ajutorare a juriștiloră. Ceilalți doi 
tineri români: Spiridonu Boita și George 
Urdea, au fostă de asemenea provooațl 
în scrisă de președintele „scaunului de 
onore44, oa în timpă de 8 4’1® r^8'
pundă la aousă. Fiindă timpulă colo- 
quieloră, la aousă nu s’a răspunsă, oi ti
nerii români oerură a li-se prolungi ter- 
minulă de apărare pănă în 8 Febr. st. 
n. La oererea aoesta nu piimiră nici unu 
răspunsă, ci pur și simplu, în 1 Febr. st. 
n., suntă toți patru din nou provocațl, ca 

toți în aceeași (ți să se presente înaintea, 
„scaunului de ondre* pentru a se apăra ver
bală și nu în scrisă, după cum a fostă 
hotărîrea loră de mai nainte.

Acusa contra tineriloră Boita și 
Urdea ^este următdrea :

„D-ta ești aousată oumcă ou ocasiu
nea prooesului lui Dr. V. Luoaoiu, îm
preună ou ceilalți juriști români, ai fi 
salutată pe numitulă agitatoră în oontra 
naționalitățiloră, ai fi petreoută și te-ai 
fi iotografată ou elă și suita lui, oa prin 
acesta să dovedesol, oă nutresol aceleași 
principii, ca și elă.44

Aeusa contra tineriloră Al. Popă și 
Tită Mălaiu este mai interesantă, fiindcă 
autorulă ei se nisuesce a espune nere- 
ounosoința poporului română față de 
celft maghiară dela venirea lui aoi pănă 
astă4l. Aoâstă acusă se estinde pe două 
edle, noi o publicămă numai în es- 
trasă.

înainte de tdte autorulă ei faoe o 
întroduoere, în oare desorie „marinimo- 
sitatea44 Maghiarului, oum a tractată elă 
popdrele oonloouitdre, oum le-a apărată 
(!!) oontra Tatariloră, Turciloră, le-a lă
sată naționalitatea și limba loră. (sio 1) 
Și după atâtea binefaoerl, oare le-a fostă 
răsplata, mai ou semă din partea popo
rului valachă ? — „Tradarea14 pe oâmpulă 
Mirlei, a voivodului Mihaiu, faptele lui 
Horia și Cloșca, precum și ale anului 
1848. Ba în timpulă mai nou s’au ivită 
îutre ValachI unii agitatori, între aoeștia 
mai însemnată e Dr. V. Laoaciu.

Spune mai departe, oă Maghiarulă 
răbdătoră a suferită agitațiunile acestuia 
pănă la ună timpă, dâr ne mai putendă 
suferi, l’au citată în 12 Noemvre 1892 
înaintea scaunului ou jurați din Dobri
țină. Tinerii români, prin petreoerea loră 
ou Dr. V, Luoaoiu și fotografarea cu elă, 
4ice acusatorulă, au vătămată nu numai 
pe colegii loră, ddr pe întregă națiunea 
maghiară. Termină apoi cu ouvintele 
„dreptă aoeea oeră pedepsirea loră, răs 
plătirea va servi de satisfacere nu numai 
nouă, oi fiă-oărui omă ou simțăminte un- 
guresol.44

In 1 Febr. a. o. au fostă oitațl ti
nerii români înaintea „soaunului de o- 
ndre44, care a fostă compusă din 9 ju
riști, cu președintele Kovaos Jozsef, jur. 
ours. IV-a. Afară de soeștia încă 5 mar
tori. Președintele la 5 ore și jumătate 
desohide ședința prin o vorbire scurtă, 
arătândă oausa conohiămărei ședinței. 
Se cetescă acusele amintite mai susă, în 
oontra tineriloră români. După cetire, 
președintele adresându se oătră tinerii 
români, îi rdgă a răspunde la următdrele 
întrebări:

1) Intru câtă suntă adevărate oele 
cuprinse în aousă și întru câtă nu ? 2) 
Unde și oând s’au întâmplată? 3) Cu 
intențiune de a demonstra s’au făcută, 
seu nu?

La întrebarea primă, adeoă: ade
vărată e seu nu, că tinerii români au 
fostă în 4iua pertractărei în sala de mân
care a hotelului „Bika44, au prân4ită cu 
Dr, V. Luoaoiu și ou alții—tinerii români 
răspundă: că au fostă la otelulă „Bika44, 
unde s’a întâmplată fotografarea în ti m 
pulă prân4ului, s’au fotografată ou elă, 
după fotografare au rămasă ou ceilalți 
Români pănă oe aceștia s’au dusă la per- 
traotare,

La întrebarea a doua, că: unde și 
câud s’au întâmplată aoestea — tinerii 
români răspundă: oă în otelulă „Bika.44

La întrebarea a treia, deoă s’au fă
cută tdte aceste ou intențiune de a de
monstra seu nu? tinerii români răspundă, 
oă nu le au făoută ou intențiunea de a 
demonstra oontra nimănui.

Afară de aoestea, singuraticii mem
brii ai „scaunului de onore44 au mai pusă 
tineriloră români unele întrebări. Așa: 
oă oe părere au ei despre procedura lui 
Dr. V. Luoaoiu, după oe densulă e oon- 
damnată? Tinerii români răspundă: că 
loră nu li-e iertată a judeoa procedura 
nimănui.

Apoi i-au mai întrebată, oă au bi- 
neventată pe Dr. V. Lucaciu la gară, 
i ând a sosită în Dobrițină, fost’au cu 

elă în teatru și luat’au parte la pertrac
tarea lui? Tinererii români răspundă, că 
ei niol nu au soiută, oând a venită Dr. 
V. Lucaciu, dedreoe a venită inoognito. 
La teatru au fostă der Dr V. Luoaoiu 
nu a fostă ; asemenea nu au luată parte 
niol la pertraotare, dedreoe nu au putută 
căpăta bilete.

Președintele îutrebâ apoi pe tinerii 
români, dâoă le pare rău, oă au făoută 
aceste și dâoă da, întru oâtă le pare 
rău?— Tinerii români răspundă: oă le 
pare rău numai întru câtă s’a stricată ar
monia, oe a esistată mai ’nainte între ei 
și juriștii maghiari.

Finindu-se întrebările, se asoultă 
martorii, despre oele oe sciu în afaoerea 
aoesta. Deolarația martoriloră se întâmpla 
după formula; „Eu N. N. declară pe 
ouvântulă meu de ondre, oumcă am măr
turisită dreptă și după oea mai bună 
soiință a mea și nu am retăoută nimioă 
din ceea ce am soiută și despre ce am 
fostă întrebată.44

In genere martorii au declarată totă 
oe au au4ită unulă dela ună chelneră, 
altuia dela ună servitoră, der nu oeea 
ce au văzută ei singuri.

După asoultarea martoriloră, preșe
dintele declară ședința de închisă, aprdpe 
la 9 dre.

A doua 4i „soaunulă de ondre44 a 
ținută singură o ședință, în oare a a- 
dusăjudeoata următdre: Alexandru Popă 
să se elimineze dela academiă, Spiridonu 
Boita și George Urdea să se eschidă dela 
tote societățile și să se pedepsâscă cu câte 
15 fi., dr Titu Malaiu să fiă aspru doje
nită.

Corulă profesorală în ședința sa din 
6 Faură a. o., a hotărîtă asupra jude- 
oății acesteia următdrele : Lui Alexandru 
Popă i se dă consilium dbeundi obligatorii, 
lui Spiridonu Boita și Urdea George i se 
ârtă pedepsa în bani și dimpreună cu Tită 
Mălaiu se dojenescă aspru.

X.

Necrolog ii.
Valeriu Perșinariu, doctorandă în 

medicină, după o scurtă suferință, îm
părtășită fiindă cu sf. taine, șî-a dată 
uobilulă său sufletă în mânile Creatoru
lui, astă4l în 30 Ianuarie (11 Februarie) 
1893, la dra 1 p. m. în etate de 26 ani. 
Despre acestă durero9ă și ireparabilă 
pierdere, adânoă întristații părinți înou- 
nosciințeză pe tdte rudeniile, pe toți 
amicii și ounosouții decedatului. Rămă
șițele pământesci ale soumpului decedată 
se voră ridica din oasa parochială dela 
biserica din Brașovu-veohiu, Luni în 1 
Februarie a. o. la drele 3 p. m. și se 
voră așe4& spre odihnă eternă în cimi- 
terulă acelei b'seriol.

Brașovă, 30 Ian. (11 Febr.) 1893.
Fiă-i țărîna ușdră și memoria bine

cuvântată !
George Perșinariu, parochă și Susana 

Perșinariu n. Sourtu, ca părinți; Elena V. 
M. Lazără și Eugenia Dr. Saftu, surori, 
Aurelă Perșinariu, ingineră sub. inspeo- 
toră de traoțiuue, Corneliu Perșinariu, 
stud. phil. oa frați; Vasile M. Lazără, 
ingineră, Dr. Vasilie Saftu, oumnațl.

DIVERSE.-
Șoimii călători, țliarele streine spună 

că ună ofioeră rusă, d. Smoilov, a reu
șită să dreseze șoimi, pe cari îi destină 
transportării depeșiloră în timpă de răs- 
boia. D. Smoilov, după nișoe numărose 
experiențe, a oonstatată marea superio
ritate a șoimului asupra porumbelului oă- 
lătoră. Puterea de resistență față de ac
cidentele atmosferice, greutatea pe care 
acestă pasăre pdte să - o pdrte fără ca 
iuțela-i să sca4ă .in chipă simțitoră, și 
chiar acestă iuțâlă, tdte suntă în avan- 
tagiulă șoimului. Aoesta din urmă, în a- 
devără, cu o povară de 1640 de grame, 
ajunge la o iuțâlă medie de ună kilo
metru pe minută și aoesta pentru o dis 
tanță de o sută de milurl.

Proprietars I>r. Aurel jVlureșiaisu.

Radactorfi responsabilii: cri-egoriu m»iorA.
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Cursnlă la fesa din ¥Jena imp -nmutulă cu premială unguroscfi 150 10 
Losurile pentru regularea Tisei ei h’e-

din 11 Februarie st, n 1893.
Renta <l« aură 4"/n U5,—
Renta <is hârtifi 5u/0 102 —
Imprumutulă c&iloră ferate ungare

aură........................................ 122.04
dto argintă ------- 102.60

Amorusarea datoriei c&iloră feratede
■■.istă ungare (prima cniisune- 120.10

Amortisarea datoriei c&iloră ferata de
Bonuri rurale-ungare - - - - 96 10
Despăgubirea pentru dijma de vini 

ungurescă - 97.50

Szâm 3321—1892 tkv.

gbedinului - .... 142 50
Reșce de argintă austriacă............... 99 90
Rente, de nârtiă austriacă 95.65
Renta de aură austriacă 117.95
Lorarl din 1880 • - - • 147.60
Acțiunile b&ncei austro-ungara 998.—
Acțiunile b&ncei de credită austr 377 25
Acțiunile băncei de credită ungar 324 10 
Galbeni împărătesei 5 67
Napoleon-d'orI ■ 9.61’/,
Mărci 1UO împ. germane - - ■ 59.20—
Londra 10 Livres sterlings 120 95

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
Az abrudbânyai kir. jârâsbirosâg, mint telekkonyvi hatosâg, kozze tâțetik 

hogy Ian u țiu Nicolae Csaba vegrehajtatânak Botâr Lâzâr vegrehsjtâst 
szenvedo elleni 72 frt tokc ©nnek 1891 âvi augnstos 27 toi jâro kamatai 16 frt. 
84 kr. koltseg sjâr behajtasa vâgett abrudbânyai kir. jârâsbirâsăg teriiletâhez 
tartozo Buesum kozsâgi'763 sztjkben foglalt kovetkezo ingatlanck az 1881 âvi 
LX t. cz. 156 § a âs d. pontja ertelmeben pgâszben.

1. 1021/2 hrsz. kaszâlâ 160 frt, 2. 1079/1 hrsz. kwszâld 27 frt, 4. 1406, 
1407, 1408 hrsz. kaszâlâ 25 frt, 5. 1431, 1432 hrsz. szânto 23 frt, 6. 1437 hrsz. 
szântâ 9 frt, 7. 1441 hrsz. rât, 1442 hrsz. ret, 1443 szânto 16 frt, 8 1450 hrsz. 
rât 3 frt, 9. 1453 hr<z. rât 1454 hrsz. rât 14 frt, 10. 1557 hrsz. rât, 1558 hr<z. 
rât 28 frt, 11. 1909 hrsz ka-zâlo 2 frt, 12 1911 hrsz. kaszâlo 39 frt, 13. 1923 
hrsz. szânto 64 frt, 15. 2067 hr-z. rât 30 frt, 16. 2077 hrsz rât. 25 frt, 17. 
2086/2 hrsz. rât. 8 frt, âs tartolâkai Bucrim koz--âgben a kozsâg hâzânâ’ meg- 
tartandâ nyilvânos ârverâsen 1893 evi Februar ho 28 an ăeleldtt 10 orukor beos- 
âron aloi is a becsârnak 10%-ânak a birdi kkuldott k-zâhez teendo elo.eges ie- 
țâțele mellett elfoguak adattni.

Vevo a vâtelârnak 1/3 15 nap alatt mâs fe'ât az ârverezâs jogerore emel- 
kedâsâtol szârnitandolag mâsodik 3 dât 3 dik 3 dât u. n. 45 napalatt âe iigyau 
azon naptol szâmitando 6% kamatokkal egyu't a gyulafehârvâri kir. add hiva- 
talnâl 39425 sz. igazsâgugyi miuiszteri letâti szabâly rendelet ârtelmâbeu «‘gâsz 
ben lefizetui. . , , ,

E hirdetmânnvel kiboo«âtott ârverâsi feltâtâlek a hivatalos orâk alatt ezen 
tkouyvi hatosâg âs Buesum kozsâgi elo jârâăâgnâl tekinthet k meg.

Kelt Abrudbânyân 1892 âvi Oktober ho 17 ân.
A kir. Jărăsbirosăg mint tkv hatosâg

38,—1=1,

Convocare.
Membrii asociațiunei de anticipațiune și credită „HA- 

ȚIEGANA“ suntu invitați a se înfățișa, la

ce
a V-a Adunare generală ordinară,

se va ține la 18 Martie 1893 st. n. la, 10 ore- înainte 
de amedl, îu localitatea, institutului, în Hațegu..

O fig fl E C T E E Es
1. Deschiderea adunărei, prin președintele.
2. Alegerea unui secretară ad hoc și 2 scrutinatorl.
3. Raportulu directorului și a comisiunei de suprave- 

ghiare, de pe anulă de gestiune 1892, cum și propunerile 
acestora și decidere asupra loru.

4. Eventuale propuneri de sine stătătbre, §. 72 din 
statute.

5. Disposițium pentru verificarea protocolului.
Decă la adunare n’ar participa membrii în numără re- 

cerutu, spre a pute aduce concluse valide, se va ține altă 
adunare, ce de acum se defige pe 25 Martie 1893 st. n. 
la 10 ore înainte de amedl, în localitatea institutului, când 
fără privire la numerulă membriloru presenți, se va decide 
asupra obiectelorO puse la ordinea cjilei.

Membrii se potu representa și prin plenipotențiarea 
unui altu membru, der nici unu membru nu pbte repre
senta mai multă ca 20 acțiuni străine, er minorenii priu 
părinți seu tutori, femeile prin bărbații loru

Din ședința consiliului administrativă alu asociațiunei 
de anticipațiune și creditu „Hățiegana“, ținută la 
bruarie 1893 st. n. în Hațegă.

Bontescu Mihăly,
directoră.

ii rf

t

Fe-

loanu Munteanu,
secretară.

.AA. O T I "77~ ZE

HAJIE@A>A*‘
Asociațiune de antecipațiune și creditu în „Hațieg.“

CONTULU BILANȚULUI. pro 1892. F 2L S I V E

1
2

3
4

Cassa în numerară...............................................
Credite cambiale............................... 54.991 —
Cred, camb- cu acoperire hipotecară 19,678 —
Spese procesuale antecipate
Mobiliariu....................................
După amortisare de 10% . .

190 08
19 08

2,508 26

74.669 —

14 83

171

77,363 09
ii

Hațegu, la 31 Decemvre 1892. 
Bontescu Mihăly m. p.

directoră.

1
2
3
4

6
7
8
9

10
ÎL

Părți fundamentale 272 plătite................................
Depuneri spre fructificare și interese capitalizate
Fondulu de reservă și interesele capitalisate . .
Interesele părțiloră fundamentale neridicate 114.48 

„ „ „ pro 1892 654.06
Contribuțiune după interesele depuneriloră 

sem. II. 1892 .....................................................
Interese transitore anticipate................................
Chiria casei.....................................................................
Binefacere neridicată....................................................
Dividende neridicate...............................................
Reescomptă....................................................................
Profită curată ...............................................................

13,600
52,053

3,012
91
08

768 54

168 62
1,092 19

80 —>
40 —
28 —

4,115 —
2.414 75

77,363 09

Ioane Baciu m. p. Ioană Munteană m. p.
cassară. ' contabilă.

Subsemnata comisiune de supraveghiare am esaminată contulă bilanțului și confrontându-lă cu registrele principale și ausiliam 
l’am găsită în consonanță cu același și esactă.

Hațegu, la 7 Februarie 1893.
Ioană Cornea m. p. George Baloșă m. p. Paulii Olteană m. p.

ContnltL profitului și alu perclerilorti ■\7- ZE ZLT I T ZE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

■----- v----------- —

Interesele părțiloră fundamentale.....................
Contribuție...............................................................
Spese de administrare....................................  .
Timbre....................................................................
Interese la depuneri și fondul de reservă . .
Mobiliară amortisare..........................................
Chiria casei...............................................................
Salariul....................................................................
Porto.........................................................................
Interese de reescompt..........................................
Profită curată...........................................................

2
654 06
607 14
177 30

6 56
2965 27

19 08
80 —

852
54

194 28
2414 75

Interese de escomptă 
Provisiune . .
Spese de fundare 

protestă

1534
3

7970

1

Hațeg ă, la 31 Decemvre 1892.
Bontescu Mihăly m. p.

direotoră.
Subscrisa comisiune de supraveghiare am esaminată contulă profitului și perderiloră și confrontându-lă cu registrele principale 

și ausiliare, l’am găsită în consonanță cu același și esactu.
Hațegfi, la 7 Februarie 1893.

Ioană Cornea m. p.

Ioane Baciu m. p. 
cassară.

Ioană Munteanu m. p.
oontabilă.

George Baloșă m. p. Paulă Olteană m. p.

ZE S I T ZE
7

5

L

Tipografia A. MUREȘIANU.


