
gedacținnea, Administratiunsa 
și Tipografia: ' 

BflAȘOVU, plata mare, TflrQuIu 
Inului*  Nr. 30.

Saruorl ne francate nu te pritnetcu. 
Manuscripte nu ti rtirimitR,

Birourile de amncinri:
Braiovu, plata mare, TBrQulO 

Inului Nr. 30.
Inserate mai primesofi tn Vlena 
B. Jtfosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
loot), H. Schalek, Alois Hemdel, M, 

Dukes, A. Oppelik, J.Donneberg; în 
Budapesta: X. V. Goldbergcr, Eck
stein Bernat : In Frankfurt : ff. L. 
Baube ; tn Hamburg: A. Sletner.

Prețuli inaerțiuniloriî: o șerifi 
garmond ne o colină 8 or. și 
80 or. timbra pentra o publi- 
oare. Publicări mai dese după 

tarifă și Învoială.
Heolame pe pagina a m-a o 

senă 10 or. v. a. efiu 30 bani.

L*n XuTzz.

„Gazeta" ese In flă-care <jr 
AOonameDte pentrn Anstro-UBgaria. 
Pe un ană 12 fl., pe șise luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineoă 2 fl. pe ană.

Pentru România și străinătate: 
Pe ună ană 40 frânei, pe șfise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tite oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentriln pentri Brasovfi: 
a administrațiuno, piața ware, 
Târguit! Inului Nr. 30 etagiulă 
I.: pe unii ană 10 fl., pe șâse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplarii 5 or. v. a. 
sâu 15 bani. Atâtă abonamen
tele o&tă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 42. Brașovii, Mercuri, 24 Februarie (8 Martie)

Brașovu, 23 Februarie v.
SuntemQ f6rte obiclnuițl a vede 

pe asupritorii noștri ocolindu câtu 
numai se pdte lumina adevărului 
Ii cundscemO cu multă mai bine 
decâtft se ne surprindă obstinata 
loru tendință de-a acoperi pururea 
cu velulă falsității chiar și lucru
rile, cari aparu curate ca lumina 
sorelui, de câte ori e vorba de 
dreptu și de dreptate pentru na
țiunile nemaghiare.

Ne surprinde inse câte unu 
bărbatu cu greutate din sînulă 
Maghiariloru, când în momente de 
agitațiă și de mișcare sufletâscă 
spune chiar dela tribuna parla
mentului astfelu de adevăruri, cari 
suntemu siguri, atingă fbrte amară 
inima conaționaliloră sei.

Fostulă președinte ală parla
mentului ungurescă, bătrânul Toma 
Pechy, a grăită ună astfelu de 
adeveru în ședința dela 3 Martie 
a dietei.

După ce a criticată aspru pro- 
gramulu politică ală guvernului 
actuală, descriindu-lă ca pe-o co
media politică, Toma Pechy s’a 
ocupată și cu cestiunea libertății ce
tățeneștii. Elă 4>se, între altele, că 
pretinde dela guvernă se dea cea 
mai mare atențiune libertății ce
tățenesc!, fîind-că elă este de con
vingerea, că Maghiariloră, cari se 
află așecjați între familii de po- 
pore diferite și mari, nu le este 
iertată a crede, că voră pute sus
ține Ungaria singură numai în 
virtutea greutății și mulțimii loră. 
Pentru acesta ei au lipsă de alțl 
factori, er ună astfelă de factoră 
este, când fîă-cine va recunbsce, 
că în Ungaria domnesce adevărata 
libertate.

Mare adeveră a grăită betrâ- 
nulă Pechy. Așa este! De adevă
rată libertate în Ungaria însă nici că 
se pote vorbi. Făcendă o asemă
nare între Germania și Ungaria 
din punctă de vedere ală doctri- 
nalismului, însuși d-lă Pechy a

junge la firesca conclusiune, că 
Ungaria merge în direcțiă doctri
nară, prin urmare rătăcită, care 
nu va pute nici-odată să sufere a 
cresce pe pămentulă ei florea ade
văratei libertăți, nici nu va pute 
servi vre-odată ca esemplu de li*  
bertate pentru alte țări și popdre, 

Asemănândă aceste cuvinte ale 
bătrânului Pechy cu declarațiile 
șoviniștiloră și archișoviniștiloră 
din parlamentulă ungurescă, cine 
va cuteza să nege, că esistă o co
losală deosebire între ele? In mi
cimea loră sufletescă, cei'dinurmă 
nu bucină decâtă, că nicăirî în Eu
ropa libertate mai mare ca în 
Ungaria nu este, er încărunțitulă 
Pechy vine și le isbesce în față 
durerosulă adevără, că nu pdte fi 
vorba de libertate la noi, câtă 
vreme cârmacii statului suntă robii 
doctrinarismului. Le spune, că 
Ungurii se înșală amară, decă 
credă, că numai în virtutea numă
rului loră voră pute susține Un
garia, fără de a ține semă și de 
altă factoră cu multă mai puter
nică, de factorulă adevăratei li
bertăți, care singură este în stare 
a croi viitorulu stateloră și ală 
popdrelorfi.

Mărturisirea acesta este cu 
atâtă mai prețidsă cu câtă cre- 
demă, că oratorulă a avută în 
vedere o libertate generală pentru 
tdte poporele, pe cari Dumnecfeu 
le-a așecțată pe aceste plaiuri. Alt- 
felă elă nu (țicea, că Maghiarii se 
înșelă, decă credu, că ei singuri 
voră pute fi în stare să susțină 
Ungaria numai cu numărulă loră.

Și este și firescă aserțiunea a- 
cesta. Decă vomă deschide cartea 
istoriei trecutului Ungariei, vomă 
pute ușoră să ne convingemă, că 
niciodată Ungurii n’au fostă în 
stare să apere țera de dușmani, 
fără ajutorulă celorlalte popdre cu 
cari sdrtea i-a legată a trăi. Și 
precum în trecută, așa este și acji 
și va fi și în viitoră.

Să-și însemne deră bine guver
nanții noștri vorbele bătrânului po-

Crisa la noi.
„ 'tribuna*  din Sibiiu se încercă 

în nr. 36 dela 1 Martie a. c. să 
răspundă la articululă nostru, ce 
l’am publicată în numărulă dela 
13 (25) Februarie, sub titlulă de 
mai susă. Dedrece însă „Tribunei" 
nu-i place obiectivitatea, ci e de 
felulă ei în gradulă celă mai mare 
pătimașă, ea nu răspunde nimică 
la obiectă, nu reproduce nici mă- 
cară în generală ideia și părerea 
ndstră, nu este în stare a aduce 
nici măcară ună singură argu
mentă pentru combaterea loră, 
der cu atâtă mai multă cleves- 
tesce, însinuă, suspiționeză și in
sultă.

Se înțelege, că pe acestă tă- 
remă unu organă seriosă, ca ală 
nostru, nu-i pdte urma. Der ca 
specimenu caracteristică pentru 
cerculă de idei și de sentimente, 
în care se învertesce „Tribuna" și 
pentru starea psihică a celoră 
dela acestă fdiă, citămă următd- 
rele rendurl din Introducere:

„Multe și variate se înșiră în acelă 
artioulu (adecă ală „Gazetei“), e jz multă 
răutate în elă, dâr pentru publioulă mare 
va fi de ajunsă să se soie, că „ Gazeta “ 
ia posițiune contra „iineriloru dascălti 
dela gimnasiu, și constată, că societatea 
română din Brașovă a ajunsă la o crisd.

împrejurarea, oă „Gazeta“ care purta 
odinioră stindardulă în luptele ndstre na
ționale, a ajunsă în șfîrșitiî în tăbeta mc- 
tropolitului Mironă, nu mai pdte surprinde 
pe nimenea. Ea de ună timpii încâce 
și-a perdutu rostulu, s’a amețită, dă în 
tote gropile și nu mai soie încătrău 
apuoă....

Câtă îngâmfare ridiculă, câtă 
aroganță și câtă patimă nu trans
piră din aceste renduri!

„Gazeta" a vorbită de-o „Crisă 
la noi “și a accentuată anume, că 

acdstă crisă se întinde pretutin
deni, pe unde străbate spiritulu pă
timașă ca ală „Tribunei". La acesta 
„Tribuna" nu e capabilă a răs
punde, ci se mărginesce a falsi
fica articululă nostru, susțiindă că 
amu fi constatată, „că societatea 
română din Brașovă a ajunsă la 
o crisă."

Nici n’a fostă vorbă în articu
lulă nostru de societatea română 
din Brașovu, ci numai de societa
tea ndstră română în genere și 
casulă cu așa disa „cestiune ro
mână din Brașovu*  alarmată de 
„Tribuna", l’amă discutată în deo
sebi ca dovadă pentru ceea ce 
amă susținută ca tesă generală.

„Tribuna" însă se crede în 
dreptă de a da publicului mare 
informații după placă și după cum 
îi trăsnesce în capă și-i vine mo
mentană la socotelă, nu după cum 
s’au petrecută și se petrecu lucru
rile în realitate. De aceea evitândă 
de a cita măcară titlulă articulu- 
lui din ,,Gazetă11 îlă mistifică chiar 
și în ce privesce tema și cu prin- 
sulă, despre care s’a tractată în- 
trînsulu. Ferice de „Tribuna11 că 
are-ună- publică cetitorii atâtă de 
indulgentă și puțină critică, ca se 
cuteze a-i veni cu asemeni apu
cături.

Cum amă 4is^ însă, noi nu 
putemu să-i urmămă pe acestă că
rare pătimașă, și nici nu putemu 
se răspundemă la o asemenea tac
tică de a polemisa, decâtă numai 
cu» disprețuia nostru.

La o afirmare a „Tribunei", 
însă trebue se reflectămu.

Ea mai susține adecă, că „Ga
zeta" ia posițiune contra tineriloru 
dascăli. Nimică mai neadeverată 
decâtă acesta. N’amu luată po- 
sițiune contra „tineriloră dascăli," 
ci amu luată posițiă față cu nisce 
fapte nemodeste și imprudente 
ale unora dintre tinerii dascăli, 
sbiciuindu purtarea loru în afa
cerea publicării sgomotăse a vor-

FOILETONUL^ „GAZ TRANS.“

Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(5) (Urmare.)

II
Lidia soia bine aoâsta, când, după 

ce se gândi multă vreme, se duse la 
culcare. In mijlooulti camerei ei se afla 
ună patii spațiosă, ca ună altară mare 
pentru jertfă. Acolo îșl asounse Lidia 
capulă între perinl și plânse multă și cu 
amară.

Nu era ea o jertfă a certei părin
tesc! ? Cam de ună ană se transformase 
amioiția ei față de Aureliană în iubire. 
Fata totdâuua privise cu ochi bun! pe 
copilulă, oare cfilnich petrecendă în casa 
tatălui ei, părăsi de timpuriu pe ca
marazii săi de jooă și se lăsase a fi oon- 
dusă de ea. Ea fusese mândră de nouăle 
lui succese, ca și când ar fi fostă fratele 
ei; ea îlă felicitase, când elă ou 16 an! 
fă că ună străluoită esamenă de maturi

tate și la 20 de an! îșl câștigase o ca
tedră la una din universitățile din capi
tală printr’ună opă filologică, care a fă
cută epooă. Ea îlă scdse din camera de 
studiu, îlă apăra în sooietățl, când rî- 
deau de elă. Ei avea să-i mulțămescă, 
decă la radele lămpei de studiată, nu 
i s’a uscată încă inima. Der 6re ea îlă 
iubea ? Ea încă nu’ș! pusese aoestă în
trebare, când Aureliană înoepu să o 
pețâsoă.

Prima simțire, ce o avuse atunci, a 
fostă o îndoielă internă. Ea cunoscuse 
pănă atunci numai o aplecare de soră 
față de eruditulă tînără și din oausa 
acesta nu lăsa pe tînără să dea cursă 
liberă vorbeloră sale pasionate. Totuși 
când Aureliană nu se reîntorse, ci-șl as
cunse supărarea în camera sa de studiu, 
separată de lume, atunci se deșteptă în 
Lidia consciința amorului ei. Cu câtă 
mai cinstită îșl esamina ea sîmțământulă 
ei, cu atâtă mai triumfătoră prindea ră- 
dăoinl în inima ei consciința: oăiubesoe 
pe Aureliană. Der 6re îi era permisă 
să’lă asculte? Nouă îndoieli se iviră. 
Dușmănia între Scharfenberg și tatălă 

ei, părea că face imposibilă o legătură 
familiară. Cu precauțiune oăutâ ea să 
descdse pe tatălă ei; der ori câtă de 
bucurosă reounoscea elă altădată meritele 
străine, cum au(jî de numele Scharfen
berg, se înfuria grozavă. Lidia nu îndrăs- 
nise să-i contrazică vre-odată; și astfelă 
sta ea înaintea alternativei: să jertfescă 
sâu ascultarea fiiescă seu amorulă ei.

Ce bucurii, ce speranțe i-se iviră, 
când în osteriă amândoi părinții se sa
lutară cu amabilitate! Ce ferioită era ea 
când Aureliană o asigura din nou de 
amorulă său! Câtă de veselă privea ea 
în viitoră! Dâr ah! „O brumă oăZu în 
nâptea de primăvâră peste tdte aceste 
flori albastre și frumose.“ — Lidia vărsa 
lacrăml arZătâre când îșl aduoea aminte 
de nimicirea tuturora speranțeloră ei.

Der nu! De ce să despereze? De 
ce să nu aibă curagiulă să primâscă ou 
resoluțiune lupta și să delăture piedecile 
ou o voință de feră ? Acestă ideiă fu 
ca ună balsamă vindecătoră peste dure
rea ei. Nu era ai ol vorbă de fericirea ei? 
Nu era vorbă aici, ca să soape pe iubi- 
tulă ei de înoăpăținarea în soiință, oa de 

esemplu a ambilor părinți? Fără amorulă 
ei, fără ajutorulă ei. Aureliană ar fi de
venită nenorocită oăol lui îi lipsea inde
pendența, energia, pe oarl Lidia le moș
tenise dela mama ei, Chiămarea ei era 
oa să-și scape amantulă. Ea se și hotărî 
și mai liniștită îșl lăsă capulă pe perinl. 
In consciința înaltei ei ohiămărl adormi 
cu ultima laorimă între genele ei negri.

* **
Sdrele de dimineță abia auri cope- 

rișulă osteriei, oând ambele familii aprope 
în aoelașl timpă apărură pe terasă Fi
lologii oertațl treoură cu fața întunecată 
unulă pe lângă altulă, pe când tânăra 
păreohiă schimba salutări ou privirea. 
Puteau 6re Lidia și Aureliană să vor- 
bescă unulă ou altulă, fără ca să pro- 
vdoe o nouă isbuonire a dușmăniei pa- 
rintescl ? Ei nu outezară.

Fără a sohimba niol o vorbă am
bele familii se așeZară la mese diferite 
pentru oa să dejuneze și apoi oerură os
pătarului soootela. Se arăta, oă Lidia 
abia avea să plătescă jumătate din aoeea 
oe i-se socotise oonsilierului. Acesta din 
urmă, observândă acesta ou coda oohiu- 
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birei ținute la serbarea Sf. Sofii 
în gimnasiulu nostru.

Der nu ia fostă destulă „Tri
bunei44 a arunca cu noroiu în or- 
ganulu nostru, ci a aflată de lipsă 
a-o face acesta și față cu socie
tatea din Brașovu, pe care o pre- 
sentă într’o lumină câtă se pâte 
de rea.

La partea acesta a invective- 
loru, cu care „Tribuna14 îșî ilus- 
treză obiectivitatea ei, vomă lăsa 
se răspundă unulu din fruntașii 
noștri brașoveni, care ne-a trimesă 
o întâmpinare la memoratele in
vective. Lăsându afară partea în- 
teiu a espuneriloră d-sale, în care 
se facă elogiurl atitudinei obiec
tive a foii ndstre, vomă publica 
numai partea a doua care sună așa:

Brașov*!,  20 Februarie

*) Pănă acum nu ni-a sosită. — Red.

. . însăși „Tribuna44 reounosce, oă Ro
mânii din Brașovă au esoelată totdâuna 
prin iubire de neamiî și prin patriotisme. 
Fiă sigură „Tribuna44, că Românii bra
șoveni și adl suntă totă aceiași, der 
ei nu iubescă frasele late și bombastioe, 
ci iubescă faptele. Ei suntă âmenl cu 
mintea sănătâsă, cari credo, oă aoeea e 
politica cea mai bună, oa ceea ce ai, să 
conserved, er nu pentru ună flâoă de 
ambiția să pui totulfl în risiefl.

„Sănătosă a fostO trupulă sooietății, 
care a sciută să ridioe acele institute 
culturale naționale", așa Z’oe „Tribuna44. 
Așa (jijO și eu. Sănătoșii este însă și 
acum și nu i fiă temă „Tribunei44, că 
doi, trei inși, oarl și-au eșitO din sărite 
ar fi în stare să nebunescă aid o lume 
întregă.

Ne este datore însă „Tribuna44 cu 
o esplicare. Anume: ea <fioe, °â arO fi 
la noi om’nl, „cari prin miseriile vieței 
suntă constrînșl a considera institutele 
bisericesci și școlare, ca unu mijlocii pen
tru susținerea traiului lorii propriu*.  Ce 
vrâ să înțelegă „Tribuna44 prin aoâsta? 
Noi soimO ou toții, oă administrațiunea 
fondurilorO nâstre bisericesci și școlare 
de aici costă așa de puțină, cum numai 
se pote. Prin urmare de căpătuială nici 
că pâte fi vorba. Ce vre să înțelegă 
der „Tribuna44 prin pasagiulă acela m- 
tunecosă și răutăcioșii ? Ii oeremO espli- 
cărl și o învitămă categorică să facă 
atențl pe âmen'i săi de aici, oa să-i dea 
informațiunl esaote, oăci la din oontră 
vomă fi siliți să aduoemO la ordine pe 
cei oe răspândescă asemeni informațiunl 
false și să-i demasoămO'! (1

CRONICA POLITICA.
— 23 Februarie.

piarulO oroatQ „Agramer Tagblatt44 
publică unO articula forte vehementa în 

lui, borborosi câteva vorbe asupra câr- 
ciumariloră înșelători și bănuia, că Lidia 
s’ar fi push în înțelegere ou birtașulO. 
Aoum era supărata și pe fiioă, după ce 
tatăla ei îlă necăjise atâta de tare.

Pe drumă înaintea verandei erau 
două părechl de rnagarl; profesorulă și 
Lidia se uroară pe o păreohiă, consilie- 
rula și Aureliană pe altă păreohe și ple
cară apoi în diferite direcțiuni — pen
tru totdeuna ?

Iacă nu, căol asinulO lui Aureliană 
se arătă nesimțitoră față de loviturile 
mănătorului său. Se opri pe looă, apoi 
deodată se întârse și o luâ după oea- 
laltă societate.

Consilierulă strigă, profesorulă sta 
uimita. Singura, care’șl păstra cumpătuld, 
f u Lidia, oare printr’o lovitură de bi
ciușca îșî puse asinulă în galopa și ur
mărită de urechiatuia lui AurelianC, care 
se părea oă legase cu ală ei amiciția în 
grajdă, o luâ înainte. Când amândoi lă
sară tare înapoi pe profesori, se plecă 
Lidia spre Aureliană și clise : „Aureliană, 
ne vomă lua adio pentru totdeuna?44.

„Pentru totdeuna? Lidio! Ce ideă! 

contra Magliiariloru. Maghiarii, cjioe foia 
croată, său trebue să recunâscă aspira- 
țiunile naționalitățilorO aflătâre pe teri- 
toriulO oorânei S-lui Ștefană, seu să dis
pară din harta etnografioă. IsolațI între 
popdrele Europei, cum sunta după limbă 
Maghiarii, cari nu se distingă niol prin 
avere, nici prin însușiri intelectuale deo
sebite, numai așa îșî voră pute asigura 
față cu celelalte popâre din stată o asis
tentă națională de sine stătătâre, dâcă 
vom fi toleranți în oelă mai liberală 
înțelesă posibilă. Maghiarii, aflându-se 
în servioiulă libertății și buourându se 
prin acesta de simpatia tuturora, s’ar 
pute susțină pentru ună timpă neprevă
zută ; despotismulă și asuprirea însă nu 
pote să resiste legei de reaoțiune, oare 
luoreză ou u putere elementară și oare 
este spriginită și de simpatiile Europei. 
După aoâstă lege, despoții și asupritorii 
trebue să se spulbere, precum se spul
beră plăva în ventă. Sortea acâsta va 
ajunge pe aoestă poporă ou atâtă mai 
sigură și ou atâtă mai iute, ou câtă mai 
multă elă ignoreză adevărulă aoela, că 
— după legile pururea uesohimbate ale 
dreptății și moralei creștine, — păoatulă 
se răsbună asupra popâreloră tocmai 
așa, preoum se răsbună și asupra singu- 
raticiloră, și încă se răsbună cu atâtă 
mai tare, ou câtă mai multă ține la cre
dința aceea greșită, că oelă ce aruuoă 
asupra altora jugulă robiei și asuprirei, 
acela arp ute fi pururea liberO.

*
Ună coiaboratoră ală Ziarului „Jour

nal des Debats44 a avută o întrevedere 
ou Crispi. Aoesta Z'^e: „Nisuințele lui 
Iules Ferry de a mioșora ostilitățile între 
Germania și Franoia, au avută deja unO 
preludiu. Când Crispi era la Parisă , în 
anulă 1877, se întâlnea de multe-orl cu 
Gambetta. Odată Gambetta făcu urrnă- 
târea observațiune: „Când vei merge la 
Berlina, vei visita și pe Bismarck; 
întrebă’lă, oe gâudesce elă despre o de- 
sarmare?44 Crispi o și făcu acesta. Bis
marck îndată după primele cuvinte,jjîla 
întrerupse Zi-endă : „O desarmare este 
imposibilă. Ceea ce 'in eudă ar fi de- 
sarmare, n’ar fi în norda; mai întâiu 
trebue, oa legile să fiă egale. Desar- 
marea nu se pâte eseouta44. Când Crispi 
se întârse la ParisO, raporta lui Gam- 
betta despre aoestă oonvorbire. Gam
betta Zise: „Să nu mai vorbimă despre 
atesta.44 Crispi crede, că reîntârcerea lui 
Ferry se va simți adânoă în politioa 
Franoiei.

SCh^LE Q3LEL
— 23 Februarie.

^emisiunea Metropolitulului primată 
alti României. Metropolitan loeifă Gheor- 
ghianO este alo treilea mitropolită pri
mată ala României. Primula metropolitO

„Ai curagiula. să te lupți în contra 
tuturoră neajunsurilor^ ?4 întreba ea 
aprope în tonă porunoitoră.

„Voiu avă ouragiu la tote, numai 
să fiu sigură de amorulă d tale, Lidio44, 
răspunse Aureliană ou o presență de spi
rits, pe care altă-dată nu o arătase.

„Bine, atunol vomă învinge44.
„Scumpa mea Lidia, voesol să fi 

a mea —44
„Da, acâsta o voesoO, Aureliane44. 

Ea îi întinse mâna.
„Nimenea nu ne va despărți, Lidio".
„Nu, Aureliane, nimenea nu ne va 

despărți, după ce mai întâiu vomă fi de- 
lăturată pedeoile. Pentru astăZl ne des- 
părțimă. Etă vine tata cu Cesar44.

„Unde ne vomă revede?44.
„Tăcere, încă nu soiu.44
Cesar toomai ajunse, ducândă de 

frîu asinulă profesorului, însoțita fiiindă 
și de servitorulO consilierului, și amondoi 
înoepură să bată pe sărmanulă dobitocă; 
puterea brută triumfă asupra amiciției, 
încă odată se mai opinti măgarulă și 
apoi urmă pe mânatorulă său. Lidia se 

a fostă NifonO, numită în 1865 de Ooza. 
Deoretulă de numire este contrasemnată 
de d-10 Krețulesou. După mârtea metro- 
politului Nifonă, marele colegiu electo
rala, în virtutea legei dela 1872, a alesă 
metropolită primată pe Calinică Miolesou, 
oare a ocupată soaunulă Mitropoliei pănă 
la 1886 Augustă 14, oând a adormita în 
Domnulă. In Noemvre 1886 marele co
legiu electorala a alesă metropolită pe 
losifă Gheorghiană, episoopă ală Dună
rei de josO. Metropolitulă Iosifa, marii 
festase, Zi°e „Timpulă44, dorința de a se 
retrage încă din primele timpuri ale al£- 
gerei sale și acâsta din causa stărei âă- 
nătăței sale sdruuoinate și numai grațiă 
insistențeloră repetate ale M. S. Regelui 
câta și ale tuturoră miniștriioră, oarl s’au 
suooedată la putere, fără nici o deo«e- 
nire. I. P. S. Sa a oonsimțită a mai ră 
mâne, țliarulă „Lupta-, vorbindă de'de
miși unea acesta Zice: Metropoli tul losif dela 
1 Aprilie se va retrage la mănăstirea Căi- 
dfirușaul, unde și-a clădită deja o oasă 
fârte simplă. A costată numai vre-o 400 
galbeni.14

—x—
ImpSratulii Germaniei în Ungaria. 

Cerourile curții berlinese întăresoă soirea, 
despre care amil făoută deja amintire, 
oă împăratula Wilhelm II va veni în Un
garia cu ocasia manevreloră de tâmnă 
a armatei nâstre. înainte însă de oe îm
păratula ar face visită monarohului nos
tru, va întreprinde o oălătoriă mai lungă 
spre nordă.

— x —
9 milione Papei. Dm incidentul^ ju 

bileului său, Papa a primite, oum se scie, 
daruri din tâtă lumea catolică și neca
tolică ohiar. Afară de darurile de mare 
preță constătătâre din obiecte scumpe, 
Papa a încassta de asfădată și suma de 
9 milione. Suma acesta măricică l’a sur
prinsă forte plăcuta pe afântulă părinte 
ala creștinătății, care s’a hotăritil că va 
întreba pe oolegiula cardiualiloră, spre 
oe scopuri s’o întrebuințeze. In cercurile 
din Vatican'' se dă ca sigură părerea, oă 
Papa va folosi cele 9 milione pentru soo- 
purl de propagandă catolică.

—x —
Camera francesâ a primita proieotula 

de lege pnvitorâ la liqjiidarea sooietății 
Panama.

—x —
Prooesii pentru lesă-majestate. In 10 

Martie se va pertraota înaintea tribuna 
iului penală din Berlina prooesula de 
lesă-majestate în contra lui Maximil'an 
Harden, editorula Ziarului socialistă „Zu- 
knuft* , oare a sorisO ună articula înti 
tulată: „D spre educațiunea monarohi- 
lora.44 Harde, care la t-impulă său făcu 
sensațiune prin intervievulă său ou Bis
marck, este ună adoratorO a lui Bismarck 
și ună adversară fanatică ală noului 
cursa.

—x—
G. -|-M.-]-B. Femeia unui tăbăoară 

din Sâmbăta mare a născută Z^6^0 tă
cute trei copii de odată. Tatâlă celoru 
trei miol crăișorl a hotărîtă, se Zice, să-i 
boteze cu numele coloră trei crai dela 
Răsărită : GașparO, Melohioră, Baltezar. 
Mama și copiii se află săDătoșI. Tutalu 
lora însă — nu prâ.

întârse surîZândă spre Aureliană și apoi 
Zise tare, ca să o audă și tatălă ei.

„Oum am Zișii d-le, profesoră, decă 
voesol să călătorescl fără năcazuri și ou 
prețulă pe jumătate, atunol trebue să oon- 
ceZl multe44.

Aureliană salută mulțămindă și se 
întârse la tatăla său. In tăcere călăriră 
amândoi mai departe. DrumulO loră îi 
duoea pe lângă loourl mărețe prin sate 
pitorescl și dealungulă câsteloră preți- 
pișe ale munțiloră Albani, de unde se 
desohidea în depărtare priveliștea Cam
paniei și oetatea eternă. Ei ajunseră la 
Frascatti și Tusoulum, și înoă Aureliană 
nu intrase de locă în conversațiune.

In fieoare locă scia oonsilierulă să 
oiteze cuvinte olasioe, totuși mintea tâ
nărului era departe de Horațiu și Cicero 
și de alțl clasici antici; gândulă său 
ebura la o figură tânără înoântătâre, cu 
ochii negri și plină de amorO; elă pe
trecea Ia logodna, oare fu încheiată în 
șea în modă atâtă de minunată.

(Va urma.)

Serbarea Liger la Craiova.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Craiova, 14/26 Februarie 189'3.
Domnule Directorii,

ErI, 13/25 o., amă avută o frumosăi 
sărbătâre națională.

V’am făcută cunosoută ou altă ooa- 
siune, că secțiunea Craiova a Ligei cul
turale serbeză în fiă-oare ana două săr
bători naționale, și anume, Z'ua de 24 
Ianuarie, în amintirea Unirii prinoipate- 
loră române într’ună singură stată, care 
astăZl este regatul ă româna, mândria și 
speranța întregului nomă românesoO, și 
Ziua de 3/15 Maiu, în amintirea memo
rabilei adunări a frațiloră noștri Trans
carpatini, de pe „Câmpulă libertății44 dela 
Blașiu la 1848, și ambele se serbâză cu 
o adevărată religiositate de cătră Craiova 
întregă.

In aceste două Z!>10, inimile și gân
durile nâstre suntă îndreptate departe,, 
peste hotarăle regatului, la frații noștri, 
oarl ne suntă atâtă de scumpi, și oarl 
în aoelașl timpă suntă atâtă de nenoro
ciți. Câte ilusiuni, câte speranțe! în a- 
oeste două Z’le !

Anula aoesta, comitetulă Ligei luase 
de timpuriu tâte măsurile, pentru a serba 
Ziua de 24 Ianuarie prin ună bală, ună 
disoursa festivă, soâterea unui Z>arb de 
ocasiune și alte surprise. Din nisoe îm
prejurări neprevăZute însă, serbarea nu 
s’a putută ține la 24 Ianuarie, oi s’a 
amânată pentru ieri 13/25 Februarie.

Cu câtă a fostă mai târZiu, ou atâtă 
a fosta mai frumâsă ; lumea aștepta ser
barea acesta cu nerăbdare și a luată 
parte la ea totă oe are Craiova mai 
alesă; păcată, oă teatrulă Teodorini, în 
oare a avuta looă sărbătorea, era prea 
mică, față ou lumea oe venise.

Sărbătorea s’a începută cu marșulă 
Ligei, compusă auume pentru Ligă, de 
d-lă colonela Glogoveanu, oântată din 
gură și din instrumente de banda mili
tară din locă și care a produsă ună ade
vărată entusiasmă.

După acesta, trupa teatrului de aiol 
a eseoutată, în oostumă națională, două 
jocuri de-ale D-V6stră diu Transilvania, 
„Mureșiana44 si „Romanulă44, oarl au 
fostă primite de publioă ou cele mai fre
netice aplause.

Pe urmă a înoeputâ balulă, oare cu 
deosebită animațiune și veseliă a ți

nută pănă la ora 6 diminâța.
UnO aspeotă de ună farmecă deo

sebită produoea pitoresculă nostru cos
tuma naționala, în oare erau îmbrăoate 
cele mai multe dame și domnișdre.

Câteva dame și domnișâre vindeau, 
în folosulă Ligei, flori și Ziaru^ festivă 
eșită ou aoâstă ocasiune și întitulată 
„24 Ianuarie 1859*,  din oare Vă trimită 
ună esemplu sub bandă.*)

Reușita splendidă a aoeetei sărbători 
este a se mulțămi, în prima liniă, d-nei 
Elena, generalii Angelescu, care, întotdeuna 
când este vorba de acte patriotioe și 
mai vârtosă de cestiunl de-ale frațiloră 
noștri asupriți, în fruntea dameloră Cra- 
iovene, nu cruță nici o oatenâlă pentru 
reușita loră.

Romanns.

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 3 Martie n. fostulă 

președinte ală oamerei deputațiloră, Toma 
Pechy, a ținută ună lungă discursă în 
oare a oritioata ou multă temeinioiă po
litioa guvernului Weckerle, numindu-o 
imorală și bastardă. După oe a vorbită 
despre paotulă dela 67, despre guvernulă 
Szapary și despre căsătoria oivilă, bă- 
trânulă Pechy s’a ocupată cu oestiunea 
libertății cetățenesc!.

Eu, Z'80 elă, pretindă oa de libertatea 
oetățenescă, seu deoă vă plaoe mai bine 
libertatea individuală, oareesteo oondițiă a 
asistenței statului, actualulă guvernă tre
bue să țină semă și pentru oare să lu- 
oreze din răsputeri. Eu am convingerea, 
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că noi Maghiarii, cari trăi mă în mijlo- 
oulă altoră familii de popdre diferite și 
mari, nu paternă să ne încredemă în aceea, 
că prin propia nostră greutate și mulțime 
puteinu se susținemîî Ungaria. Pentru 
acesta nouă ne trebuesoă alțl factori, și 
eu oredh, oă ună aetfelă de factoră este 
când fiă-oine ar trebui să reounâsoă des
pre Ungaria, că îu acâstă țâră esistă a 
devărată libertate.

Vorbitorulă apoi spune, că Rușii, 
cari au fosta în 1849 îu Ungaria, au dus 
la ei acasă sămânța libertății; totă așa 
și beamteriloră oehl ai absolutismului 
aici li-s’a deșteptate dorința după cons
tituția, ale oărei urmări suntă aspirațiile 
cehe de ac|I. Continuă apoi:

Celfi mai mare și mai periculoșii 
dușmanii ală libertății este doctrinar is- 
mulii. Poftiți și priviți în Germania, unde 
este multă soiință și este și putere pen
tru protegiarea soiințelorO, fiindcă națiu
nea germană numără 40 —50 miliâne 
âmenl; cu tâte aceste însă națiunea ger
mană n’a putută să devină esemplară de 
libertate, fiindcă se pierde în doctrine. 
Noi mergemft tocmai îu acestă direcțiă. 
Jua noi peutru tâte se faoO oodioe de 
legi. Cine jâoă rolă de bărbații de stată, 
nu-șl pune de problemă, de a studia sim
țămintele poporațiunei, dorințeleei — căci 
cine să-și sfarme capulă cu astfelă de 
nimiourl? La noi fiă-oare 4lce, că este 
ohiămatii a ferici țâra și formulâză legi 
și §§ cu cari poți lega chiar și pe-ună 
leu, der cari nu suntă potriviți a ferici 
patria...

Ore-care Exelență vre să facă ună 
codice de lege. Elă însă n’are timpii să 
se ocupe mai seriosă ou acesta. Merge 
dâră în biuroulfi său și întrebă de secre- 
tarulă său, cine scie franțuzesoe, ori nem- 
țe8ce? I-Be spune, că Petru, ori Pavela; 
atunci i-se spune să chieme pe respeo- 
tivulă, căruia îi cjioe : D-ta sci bine limba 
franoesă; ia dâră Codicele lui Napoleonii 
și caută după oeea ce se potrivesce cu 
ceea ce vremii noi; fă o traducere ma
ghiară, însâmnă și observațiile d-tale și 
dă-ml lucrarea. Totă așa se întâmplă și 
ou oelă ce soie limba germană. Și âtă, 
că e aflată basa pe care păte începe lu
crarea. Se presentă apoi Excelența sa 
înaintea camerei și cj'oe, că stă pe ni- 
voula legislativii europână, că se pote 
prooede în două chipuri: unulfl, făcândă 
omulO însuși legi; altulo, luanda dela alții. 
jProoedura din urmă se numesoe plagiare, 
Intregă țâra condamnă acesta, 4* areie 
4io0, oă învățații noștri nu sciu decâtă s<? 
plagieze... Eu, onorată oasă, susțină, oă ou 
înțelepciunea poți oonduoe o națiune, 
cu astfelu de plagiaturi însă nu!

In fine vorbitorulă declară, că nu mai 
pote rămânâ în șirulfi partidei liberale, 
când vede, că griji seriâse se ridioă a- 
supra țerii. griji prioinuite de aotualulă 
guvernă ungurescO, căruia îi recomandă 
să bage de sâmă la oele ce se întâmplă, 
pănă ce este înoă timpi).

In cestiunea rescumperării regaliilor.
Deva, 5 Mărțișoră 1893.

(Urmare și fine.)

Nu este adevărată, oă cuprinsulă 
cererei nâstre ar fi de natură privată și 
că oestiunea despăgubirei regaliiloră, 
între noi și oomunele politioe de acjl» 
s’ar fi resolvită definitivă, pe oalea ju 
.decătorâsoă, prin păci și sentințe, de-âre- 
ce păoile făcute și sentințele judeoătorescl 
se referesoă numai la proprietate, și în 
privința acâsta nu este acum niol o du- 
bietate, căci atâtă organele administra
tive, câtă și forurile judeoătorescl au re
cunoscută, oă dreptulft de proprietate 
asupra desdaunării date pentru oele trei 
luni este ală foștiloră urbarialiștl și res 
peotive ală foștilorft grănițerl,

Incoreotă se face deol provocare la 
§ 26 din ert. de lege XXII din an. 1886, 
deâreoe cuprinsulă cererei nâstre nu este 
o oestiune internă a comunei, ci ună 
rău dovedită, o nedreptate reounosoută, 
oe s’a făcuta la sute și mii de oetățenl, 
pe cale administrativă, prin falsa espli- 

oare a legiloră și a ordinațiuhiloră, prin 
însăși organele administrative și a oă- 
rorti vindecare nu este și nu pâte oăde 
în oompetința altui faotorO, decâtă a or
ganului, oe are misiunea și datoria a 
oontrola întregă organismulă adminis
trativă.

Au nu Gongregațiuuea a fostă și pănă 
aoi forulă, unde foștii urbarialiștl s’au 
adresată, când voiau să-și ajute In oes- 
tiunile loră publioe, când voiau să-și 
ajute instituțiunile culturali și de inte
resă comună?

Și nu totă prin Congregațiune, 
în multe oasurl, li-s’a dată mâna de aju
toră ?

Și dâoă așa a fostă și trebue să fiă, 
atunci (înțelegemă aoea prooedere a On. 
CongregațiunI, prin oare s’a decisă a se 
susținâ și pe mai departe modulă actuală 
de administrațiune, în contra înoercării 
guvernului de a se transforma în ad
ministrațiune de stată, — âră altă- 
cum nu.

Au nu ohiar Oongregațiunei îi stă 
în interesă, oa poporațiunea să p6tă 
asigura așecjăinintele sale oulturall și 
prin aoeea să devină ună faotoră folo- 
sitoră și mulțumită în oadrulă vieței 
publioe ?

Bine și justă ar fi bre, oa o însem
nată parte a populațiunei, — vădită 
fiindă dreptatea oausei loră, —să seîn- 
ouroe în procese supărăciose și oostisitâre 
ou comutiele politioe, cari în mare 
parte ârășl se oompună mai alesă 
din ei?f

Etă dâră, oă în prima liniă Con- 
gregațiuDea este chiămată și datore, oa 
să vindece răulă și să nu lase, ca orga
nele sale să facă o „nedreptate vă
dită*  la sute și mii de oetățenl ai co
mitatului !

Totă așa de necorectă este provo- 
oarea, seu mai bine interpretarea deci- 
siunei ouriale Nrulă 51, pentru-oă înalta 
Curiă, în teostulă deoisiunei, nici cu ună 
cuvântă ou deolară despăgubirea, oe ne 
compete nouă ou dreptă de proprietate, 
de avere a comunei politice, ci 4*°®  numai 
atâta, că despăgubirea vinoulată să se 
estradea oomunei politice („A megâlla- 
pitott kârtalanităs osszege azonban kot- 
vânyezett kotvânyekben ajelenlegi po- 
litikai kozsegnek adando ki*.),  — oeea 
oe nu însemnă tot-odată și aceea, oa oo- 
muua politică să pâtă face oe vrâ cu 
averea nâstră, nici oa Congregațiunea 
eă nu aibă dreptă să reguleze adminis
trarea acelei averi după dreptă și me
nirea sa.

Motivele înaltei Curie, oa tâte 
motivele, nu potă fi luate de basă, atunol 
oând aoele oontra4ioă decisiunei, oăcl 
la tâte deoisiunile din lume, teostulă de
cisiunei și nu motivele deoisiuniloră suntă 
obligătâre.

Pentru a dovedi, că înse-șl judecă
toriile interpretâză altfelă deoisulă Cu
riei Nr. 51, avemă onore a ao'ude aici 
(sub •/.) o sentință a Tablei reg. din 
Clușiu nr. 390 din 1892, în oare s^ 
4ioe apriată, oă forurile administra
tive suntă oompetente a resolva mo 
dulă, cum să se administreze venitu
rile din despăgubirile de regale a foști- 
loră urbarialiștl.

Artioululă de lege IX din an. 1836 
nu Be potrivesoe în aoestă oasă, oăcl 
acelă articulă nu se referesce la stările 
nâstre de aiol, niol a avută putere la 
noi, er § 23 și respective 31 ală pa
tentei din 1853, respective 1854 și 
§ 5 din artioolulă de lege LIII din 
1871 s’au interpretată falsă, deârece 
față de deoisiunea Curiei amintită mai 
susă, interpretarea aceea cade de sine.

De altă parte patenta și artioululă 
de lege, citată aouin, încă dovedesoă, oă 
numai Congregațiunea este competentă 
a resolvi în merită rugarea nostră,

Dreptă aoeea ou totă respectulă ne 
adresămă înaltului ministeriu de interne 
rogându-ne, să binevoâscă a îndruma 
Congregațiunea comitatului Huniadorei, 
oa singura oompetentă, să resolve în me
rită rugarea nâstră.

Cu respeotă
Foștii urbarialiștl și foștii 

grănițerl din comunele Bir- 
seu, Ilia mureșiană, Șiau- 
lesd, Biscarea, Vormaga, Gura 
Dobra și Vețielu.

*

Apelațiunea, făcută in limba română, 
s’a subșternută ministrului de interne 
UDguresoă, care ou deoisulă de sub nr. 
98,344 din 1892 IV. 7. a retrimisă tâte 
actele vioe-spanului ou aoea îndrumare, 
ca elă să dea advooatului atâtă peti- 
țiunea, câtă și apelațiunea, oompuse în 
limba română, oa aoela eă le presante 
și în traducere maghiară.

După ce s’a făoută și traduoerea 
poftită, actele s’au trimisă de nou minis
trului de interne.

„Liberalulă“ și „conoiliantulă“ minis
tru a adusă apoi deoisiunea, oe ur- 
mâză:

Copiă. Ministerulă unguresoă de 
interne.

Nr.lb7L

Deoisiunea, ce s’a adusă sub Nr. 
213 în adunarea generală a oomisiunei 
oomitatense ținută în 20 Ootomvre a. 
tr. în afacerea obligațiuniloră de despă
gubire a regaliiloră scrise pe grănițerii 
și urbarialiștii din oomunele Bârseu, Ilia 
mureșiană, Șiaulesol, Bisoarea, Vormaga, 
Gura Dobra și Vețelă, luându-se la esa- 
minare în urma apelațiunei așternute de 
grănițerii și urbarialiștii numiteloră co
mune, aflândă aoea decisiune motivată, 
o intărescu ou adausulă, oă întru câtă ei 
ar dori sohimbarea sentințeloră judecă- 
toresol. cari loră li-se pară vătămătore, 
spre scopulă acesta nu potă eă se folo- 
sâsoă decâtă de oalea arătată în proce
dura judeoătorâsoă, âr întru câtă djrescă 
ca să-șl reguleze afaoerea pe oale paol- 
nică, fără a înoepe procesă, spre suo- 
pulă aoesta, în înțelesulă § 109 și oei 
următori ai art. de lege XXII din 1886, 
să se adreseze la representauța oomu- 
nală, ca oompetentă pentru a aduoe ho- 
tărîrl de prima instanță.

Budapesta, 3 Februarie 1893. 
Andrassy m. p. 

secretară de stată.

Din deoisiunea ministrului se vede 
apriată, oă administratorii noștri nu se 
sfiesoă a aduce ori oe preteostă, numai 
ca să nu scape din mâni enormele su
mane ale foștiloră urbarialiștl și gră
nițerl.

îndrumarea pe oalea prooesului este 
o apucătură, căci actele dovedesoă în 
destulă, ce motive sciu aduoe Tribuna
lele, âr îndrumarea la reprezentanțe co
munale, e o batjocură formală, oând 
suntă o mulțime de oasurl, unde urba
rialiștii au făoută și pașii indicați de 
ministru, și representanțele comunale au 
și dată looă cereriloră foștiloră urbaria ■ 
liștl, der ministrulă de interne este aoela, 
oare la niol ună oasă nu aprâbă deoi
siunile luate în favorulă urbarialiștiloră, 
oi mai de ourândă s’a emisă ună rescriptă 
ministerială, în care se 4i°® espresă, că 
despăgubirile după cele trei luni, la nici 
ună casu să nu se dee foștilorti urbaria
liștl, și niol chiar comuna, ca atare, să 
nu pâtă folosi acea avere Bpre scopuri 
comune, numai în oasurl de totă estra- 
ordinare, și și atunol numai oa împru
mută.

Scurtă, este vorba, că averea pri
vată a<Șl ou ma‘ e «’gură- și domnii si- 
tuațiuuei se potă lăuda ou „liberalis
mul*  și „oonstituționalismulă“ loră, că 
loră li se plătesoe.

Corespondentulu.

Sciri telegrafice.
BucurescT, 6 Martie. Camera a 

votată astăcll cu 89 bile albe con
tra 26 negre, legea pentru îmbu
nătățirea sorții clerulă mireanu.

BucurescT, 6 Martie. „Timpulă“ 
desminte soirea adusă de unele 

diare despre o apropiată sosire a 
împăratul ui Germaniei în Ro
mânia.

Literatură.
In editura librăriei H. Steinberg din 

Bucuresol (Strada Șelari 18) a apărută : 
Schițe și nuvele, de Victorii Crasescu, 
(Str. Basarabeanu). Formată 8° de 242 
pag., hârtiă fină, țipară frumosă, Prețulă 
1 leu.

Librăria H. Steinberg din Buou- 
rescl, în a căreia editură a apărută aoâBtă 
carte, a luată măsuri de-a soâte o ooleo- 
țiune de scrieri literare ale autoriloră 
români, oare va apărâ regulată în fiă- 
oare lună în oâte ună volumă, tipărită cu 
îngrijire și pe hârtiă velină, pe lângă 
prețulă numai de 1 leu esemplarulă. De 
presentă se află sub presă volumulă II 
din Nuvele, de aoelașl autoră.

A apărută :
Lumea literara. Nr. 5 An. I. în 

Gherla și M. Gheja. Sumarulă: Limba 
strămoșiloră (poesiă) de George Simu, 
Leonă și Lenuța (nuvelă) de V. Buti- 
oesou, Ben Hur (traducere) de I. Sonea, 
Căința (poesiă). Căușele revoluției fran- 
oese. Din sfera pedagogiei (studiu) de V. 
Gr. Borgovană. Din spiritulă altora. Va
rietăți.

DIVERSE.
Maxime. Misantropia e ună morbft 

teribilă: elfi face sg ve4l lucrurile așa 
cum suntă. Abatele Mongault. — Fiă-oare 
artistă trebue să înțelâgă suma ideiloră 
timpului său. Victorii Hugo. — Elemen
tele din oare se oompune ferioirea suntă : 
sănătatea, independența condițiunei de 
viâță, plăoerea de a luora, stima pentru 
âmenii de bine, spiritulă de sooietate.... 
moderațiunea, înclinarea de a ajuta pe 
cei nefericiți,^ intimitatea unei femei 
amabile. Lazare Carnot. — O societate 
nu se susține și nu se ridioă decâtă pnn 
diversitatea coloră aleși — elitei — pe 
oare’i produoe. O. Greard — Improvi- 
sarea îșl are sorgintea în memorie, âr 
inspirațiunea în inimă. F. Sauvage. — 
Culese și traduse de Camilii B...

0 expropriere nostimă americană— 
La Cleveland (Ohio) s’a întâmplată deu- 
nă4l, ună faptă fârte ouriosă, oare do- 
vedesce, oum soiu oâte odată Americanii 
să facă exproprierile. In apropierea ora
șului se aflau patru cârciume mari pen- 
țru lucrători. Casele acestea erau zidite 
pe teritoriulă aparținătoră companiei dru
mului de feră „Lake-Shore*.  Adminis
trația drumului de feră a somată îu mai 
multe rânduri pe proprietarii oâroiumi- 
loră să se mute ou oase cu totă de 
acolo, de vreme ce pe loculă acela se 
va oonstrui o nouă liniă ferată. Proprie
tarii n’au voită eă asculte. Atunci admi
nistrația a întrebuințată forța, trime- 
țândă aoolo peste 100 de lucrători. Prima 
oasă a fostă legată de jură împrejură 
ou o funiă grosă, er funia a fostă legată 
la rendulă ei de locomotivă. Aoâsta s’a 
pusă îndată în mișoare, dâr funia b’b 
ruptă. Asemenea și a doua și a treia. 
A patra îusă a resistată și între aplau- 
sele sgomotâse ale mulțimei adunate 
aooloj casa s’a prăbușită la pămentă. Cu 
totulă alt-oum s’a petrecută ou casa eâ- 
laltă. Aoâsta n’a putută fi dărâmată; 
din contră s a spartă locomotiva, oare o 
trăgea la pământă. In urmă luorătorii 
s’au pusă cu topârele pe ea și au dărî- 
mat-o. Pe urmă, din lemnele caseloră 
s’au făoută o grămadă uriașă ca ună 
munte peste care s’a turnată o cantitate 
mare de gază și i-s’a dată focă. Ruinele 
au arsă pănă la pământă, în vreme ce 
lumea adunată acolo, ou capulă desco
perită, cânta cântece funebre oa la 
morțl.

Proprietarii Dr. Aurel lliureșlaiiu.
Redactorii responsaMin: GreS or iu iVlaloru
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Carsnlu la bursa din Viena
din 6 Februarie st. n. 1893.

Renta da aură 4°/0 115.80
Renta de hârtiă 5% -----
Imprumutulfl. căiloră ferate ungare 

aură --------- 123.—
dto argintă ------- 102.—

Amortisarea datoriei eăiloră ferate de 
ostă ungare [prima emisune 120 20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) ■ —.—

Bonuri croato-slavone - - - ■ —.—
Bonuri rurale-ungare - - - - 95.70

Despăgubirea pentru dijma de vină
ungurescă 97 50

[mprumutulă cu premialii ungurescfc 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

152 75

ghedinului - - - 145
Renta de argintii austriacă................ 98 90
Renta de hârtiă austriacă 98.70
Renta de aură austriacă 117.45
LosurI din 1860 - - - . 149.-
Acțiunile băncei austro-ungare 990.—
Acțiunile băncei de credită austr. 402.—
Acțiunile băncei de credită ungar. 340.75
Galbeni împărătesei - 5.68
Napoleon-d'orI 9.62'/,
Mărci lUO împ. germane 59.22’/,
Londra 10 Livres sterlings 121.10

CL’firsțiiEw jpSețefi iVir&șevii

din 7 Februarie st. n• 1893

Bancnote românescl Oump. 9 53 Vend. 9.55
Argintă romănescă n 9 47 n 9.48
Napoleon-d'orI h 9.60 M 9.64
Lire turcescl w —.— rt —.—
Seris. fonc. „Albinau 6°/„ —.— —.—

n H
Imperiali - - —. - z»
GalbinI - - • n 5 58 H 5 63
Ruble rusescl - " H rt —,—
Mărci germane 58.80 n 59.10
Discontulă 6—8% pe anii

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscri
sei administrațium. In casulu 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentu, care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI.“

„ALBINA," Institutu de creditu și de economii în Sibiiu.
\r. 3605.

Domnii acționari ai „Institutului de creditu si de economii i 
„ALBINA" să invită prin acesta, în virtutea §. 20 alu statuteloru * 
societății, la )♦ 

a XX-a Adunare generală ordinară, j 
care se va ține în Sibiiu. la 31 Marțiu 1893 st. n., înainte de ! 
amedi la 10 6re în casa institutului (Strada Baier Nr. 1). !

OBIECTE EE: !♦
1. Raportulă anuală alu Direcțiunei; bilanțulu anului de ges- • 

tiune 1892 și Raportulă comitetului de supraveghiare. ♦
2. Distribuirea profitului realisatu, conformă bilanțului. ♦

3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Ficsarea prețului marceloru de presență pe anulu curentă.
5. Alegerea aloră 3 membri în consiliulă de Direcțiune în 

sensulu §§-loră 36 și 37 din statute.
6. Eventuală întregirea comitetului de supraveghiare.

Domnii acționari, cari în sensulu §§. 22, 23 și 24 din sta
tutele societății voiescă a participa la adunare în persbnă, seu prin 
plenipotențiați. suntă rugați a-șl depune acțiunile și eventuală do
vedii© de plenipotență, celă multă pănă Sâmbătă în 28 Marțiu a. c. 
st. n. 6 ore p. m. la cassa centralei în Sibiiu, seu la a filialei în 
Brașovă.

Sibiiu, 25 Ianuarie 1893.

Direcțiunea institutulni „ALBENA“.

A XZ-a încheiere a Conturilort cu 31 Decembre 1892.
CoZZLt-CLlnjL

■7

ACTIVE. i
fi. cr. ț•

Cassa în numerar..................................................... 66,276.14 !
Cambii de bancă...................................................... 2.928.799.55 !
împrumuturi hipotecare............................................ 1.470,386.88 !
Credite personale..................................................... 1.282,116.43 !
Credite cambiale cu acoperire hipotecară .... 517,526.— !
Credite de cont-curent............................................ 187,763.99 !
Avansuri pe efecte publice....................................... 80,687.53 ț
Credite fixe............................................................... 37,289,— !
împrumuturi pe producte ....................................... 16,751.28 !
Casa institutului, realități dela gara Brașov și di- ț

verse realități de ven^are.................................. 164,118.64 !
Efecte publice .......................................................... 1.011,057.01 !
Efectele fondului de garanță ală scrisuriloră fonc. . 205,040.25 !
Efectele fondului de pensiuni alu funcționariloră !

institutului............................................................... 35,243.60 !
Mobiliară.....................................................  6745,51 ț

după amortisare de............................. 674,57 6,070.94 !
Interese restante și diverse conturi debitore ... 75 770.21 î-------- __________ ♦ 

8.084.897.45 j _____ __________ j

PASIVE.
fi. or.

Capitală socială
3000 acțiuni ă fi. 100 ............................................ 300,000.—

Fondulă de reservă ală acționariloră.................... 100,000.—
Fondulă specială de reservă.................................. 41,685.96
Fondulă de pensiuni ală funcționariloră .... 56,805.25
Depuneri spre fructificare....................................... 4,867,979.41
Scrisuri fonc. cu 5°/0 în circulaț. 1,088,000.—
Scrisuri fonc. cu 6°/0 în circulaț . 249,700.— 1.337,700.—
Scrisuri fonciare eșite la sorți în circulațiune . 225,100.—
Cambii de bancă reescomptate.................................. 552,464.16
Avansuri dela banca austro-ungară........................ 174,000.—
Diverse conturi creditore............................................ 254,931.69
Dividende neridicate................................................. 1,533.—
Interese anticipate pro 1893   86,210.61
Profit curată........................................................... 86,487.37

8.084,897.45

Cozi.tnjLlvL si ^pezrderiloxxi-

Sitbsemnatulă comitetu amu esaminatu conturile presents și le amă aflatu în deplină regulă.
Sibiiu, 26 Februarie 1893.

E s i r i.9
fi. cr.

Venitur w
I.

£L. cr.interese: Interese:
pentru depuneri spre fructificare 225,205.85 dela cambii de bancă.................... . 167,257.16„ scrisuri fonciare .... 69,213.46 „ credite personale................... 91.651.19„ împrumuturi luate pe efecte 5,202.18 299,621.49 „ împrumuturi hipotecare. . 78,267.57

Spese: „ efecte publice........................ . 45,389.90
Salarie, imprimate, inserțiuni, re- „ credite cambiale cu acoperire

paraturi, porto, diverse. . . . 41,943.68 hipotecară ............................. 35,154.68
Maree de presență................... 2,195.— 44,138.68 „ credite de cont-curent . 9,246.47

Contribuțiune: „ avansuri pe efecte .... 5,140.03
directă........................  . 9,175.95 „ credite ficse............................. 2,734.80
10°/0 dare la interese dela depu- „ împrumuturi pe producte . 1,341.32 436,183.12

nerl și competințe de timbru 22,520.58 31,696.53 Chiri ă................................................. 8,424.14
Amortisare din mobiliară . 674.57 ProvisiunI........................................ 17,672.73
Profită curată ............................. 86,487.37 Profită la monetă............................. 338.65

462.618.64 462,618.64

Sibiiu, Si Decemvre 1892.

'G-. Bartyiu m. p. Simonescu m. p. Cosma m. p. losifu Lissai m. P-
imembru ală direcțiunei. membru alîi direcțiunei, directorii esecutivQ. comptabil-șef.

Conaitâtulti dLe supraveghiare:
T)r. A. Brote m. p. Mihailu Kabdebo m. p. C. Tobias m. p. Nicanor Frateșiu m. p. Ioanu Crețiu m. p.

Tipografia A. MUREȘIANU.


