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Astă41 voimG a ne ocupa de 
mișcarea inaugurată prin meetin- 
gulO română ținutu Vinerea tre
cută în Sibiiu în contra progra
mului bisericescu-politicO alâ stă
pânire! unguresc!

Nu putemfi decâtu se ne bu- 
curămtt de ori ce mișcare în sî- 
nulâ poporului nostru, care tinde 
a manifesta într’unu chipu seu al- 
tulfl nemulțămirea lui cu starea 
lueruriloru. Totdeuna amu fostu 
pentru astfelâ de manifestări, ba 
le-amu pretinsu chiar ca neape- 
rata de lipsă spre a susține cu 
mai multu efectfi luptele nostre 
pentru libertate și egala îndrep
tățire și spre a da astfelu totu 
mai vedite semne de vieță și de 
putere națională, ca se fiă aver- 
tisați numeroșii noștri dușmani, 
că au de a face c’unu elemente 
trainicii și vânjcsu, er lumea cea 
mare, unde avemu și mulțl amici, 
să se convingă, că și poporulâ 
română este unu factorii în acesta 
statu.

Totdeuna înse amu stăruitu și 
amu pretinsu, ca aceste manifes
tări naționale ale nbstre se nu fiă 
isolate, și să fiă conduse de-o 
ideă, de unu principiu, se li-se dea 
o directivă clară și de sine stătă- 
tbre pe temeiulii programului lup- 
telorU nostre naționale.

In sensulu acesta amu stăruitu 
la 1883, când cu meetingurile 
nbstre în contra proiecteloru de 
lege asupritdre școlare și mai 
târ4iu la 1891 când cu meetingu
rile de protestare în contra Kiș- 
dedovuriloru.

Mișcarea de protestare în con
tra programului bisericescii poli
ticii alu guvernului, inaugurată 
înainte cu câteva 4^® de adu
narea din Sibiiu se deosebesce de 
cele anteribre amintite prin aceea, 

că ea portă în prima liniă unu 
caracteru bisericescu, mai departe 
se deosebesce în directiva, ce ve- 
demu că vorQ unii a i-o da.

Prin modulQ, cum s’a pusu la 
cale „adunarea publică44 din Si
biiu și mai alesu cum a fostu și 
este Interpretată scopulu ei și ală 
mișcării în genere de cătră con
frații noștri din Sibiiu, ea nu a- 
pare atâtu ca o mișcare de sine 
stătătore națională-bisericescă, câtu 
mai multu ca o acțiune menită a 
sprigini curentulu ostilă planuri- 
loră de reformă bisericescă poli
tică ale guvernului actuală ungu- 
rescă.

La prima ochire deosebirea a- 
cesta nu pare a fi esențială, căci 
este ună postulată ală prudenții 
politice de a te alia cu contrarii 
contrarului teu spre a-lu combate 
astfelă cu atâtă mai mare efectu. 
Esaminândă înse lucrulă mai de 
aprbpe, dămă în casulă de față 
de o deosebire esențială. Și aici 
întră în valbrea sa deplină sen
tința ; Qui bene distinguit bene docet!

Mai întâiu de tbte nu putemă 
se trecemă cu vederea faptulă,că 
mișcarea catoliciloră din Ungaria, 
— abstragendă dela partea ei os
tilă față cu guvernulă ungurescu, 
care are unu. caracteră trecetoră 
pănă ce se voru răfui într’ună fe- 
liu — conține unu periculă imi
nentă pentru tdtă alcătuirea și e- 
sistența chiar a bisericeloru nbstre 
românesc!. Vomă aminti aici nu
mai uneltirile nesfârșite în contra 
bisericei nostre naționale unite, 
pe cari le-amă descrisă și le-amă 
ilustrată de atâtea ori.

Mai departe nu putemă trece 
cu vederea, că curentulă clerical- 
aristocrată, ce se manifestă a4! 
în lupta cu guvernulă maghiară 
și cu aliații sei semitici, este ună 
curentă eminamente reacționară și 
decă nouă Româniloru trebue se 
ne convină lupta episcopiloră și 

a magnațiloru catolici unguri, care 
are de scopă zădărnicirea planu- 
riloră guvernului de a Introduce 
căsetoria și matriculele civile, atâtă 
de amenințătbre și pentru biseri- 
cele ndstre române, și de a’lă res- 
turna, de altă parte nu putemu și 
nu vomă pute adera niciodată la 
tendințele loră îndreptate în ge
nere în contra liberalismului și nu 
numai în contra falsului libera- 
lismă ungurescă.

Vrendă se scăpămfl de ună 
reu, se ne ferimu se nu cădemu 
în alte curse totă așa de pericu- 
16se — etă în puține cuvinte tac
tica ce ni-o impune în momentele 
de față rațiunea politică.

In sensulă acestei tactice tre
bue se dămă și directiva mișcărei 
ndstre de protestare în cestiunea 
reformeloră bisericesc! - politice. 
Acesta este convingerea nostră 
tare, întemeiată pe principiulă lup- 
teloră nbstre naționale bisericesc! 
din trecutu și pe esigențele unei 
politice bine chibzuite românesc!.

De aceea mărturisimu, ne-a 
surprinsă fbrte neplăcută ve4endu, 
că confrații noștri dela „Tribuna44 
din Sibiiu, esplică scopulă mișcării 
Inaugurate acolo într’ună chipu, 
care prejudecă principiiloră de 
sine stătătbre, de car! s’a condusă 
întotdeuna partida nostră națio
nală, preju4ecă și programului 
nostru națională.

„Tribuna41 presentă adecă miș
carea de protestare din cestiune 
ca o manifestare de alianță a Ro
mâniloră cu partida antisemită 
germană din Austria, cu Slovacii 
etc. în contra elementului evreescu 
predomnitoră în acestă stată ; apoi 
vorbindă de „acțiunea comună44 
dintre „aliaț!44 susține, că ea „tre
bue se aibă neapărată și ună ca
racteră antisemită44 și în fine 4*®® = 
„partidulă națională română, ca 
înfrățire de omeni muncitori și le
gați prin iubirea de neamă, e emi

namente antisemită și nu pbte se 
fiă nimicu mai fîrescă, decâtă în
tâlnirea lui cu partidulă germană 
(antisemită) din Austria44 etc.

Amă citată aici destulă spre 
a da ocasiune cetitorului nepreo- 
cupatu de a se convinge, că aici 
cestiunea a fostă pusă pe unu te- 
râmă greșită, necorespun4etoru 
spiritului adevărată ală programu
lui nostru și ală lupteloru nostre 
naționale. A ne pune noi în ces
tiunea cea mare a esistenții și in
dependenții nâstre naționale-bise- 
ricesci pe basa cea strimtă a par- 
tideloră antisemite germane, ar 
însemna a răsturna principiulă fun
damentală de perfectă egalitate 
între popbrele și confesiunile aces- 
toru țări, ce l’amă profesată în 
tbte programele nostre.

Acesta a simțit’o și a accen- 
tuat’o încâtva și președintele mee- 
tingului din Sibiiu și pote că în 
urma acesta a fostă lăsată afară 
în resoluțiunea votată de adunare 
punctulu privi tor ă la recepțiunea 
religiunei mosaice.

E învederată, că pe temeiulu 
drepturiloră cetățănesc! și poli
tice, ce li-s’au acordată, Evreii 
suntu îndreptățiți a pretinde, ca 
se fiă recunoscută și scutită prin 
lege și religiunea mosaică.

Recepțiunea în pensulă ca se 
i se dea religiunei mosaice scută 
din partea statului ca și celorlalte 
confesiuni, o primescă și Episcopii 
catolici, după cum declară în 
momorandele loră, numai de-o re
ciprocitate între confesiunea creș
tină și evreâscă, adecă ca să potă 
trece și creștinii la legea mosaică, 
nu voră se scie.

Cestiunea principiară a recep- 
țiunei legale se isbesce aici cu 
cestiunea dogmatică și adunările 
nâstre nu potă fi chiămate a se 
ocupa cu dogmele, der nici nu 
potă să se declare în principiu 
contra recepțiunei, când odată 4i-
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Brîganțîi din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(7) (Urmare.)

Abia făcu câțl-va pași, când aucji 
voci omenescl și italienâsoa stricată a 
tatălui ei. Acesta din urmă rostea vorbe 
vehemente, și când Lidia oooli stânca, 
vgcfu oum unuia dintre cei doi mișei de 
mai înainte ’i smuci pistolulă, oare de 
sigurft nu produse impresiunea aș
teptată.

Celălaltă ItalianO se apropia de ea. 
„Signora44, (fise cu politeță, „ori
câtO ’ml pare de rău molestarea, trebue 
să te rogă, de a ne urma fără amâ
nare14.

Lidia sodse una țipeta de spaimă ; 
der înaintea adevăratului periculă dis
păru ori ce frioă. Ea se reoulese re
pede. In gândula ei ’șl zugrăvise adese
ori o asemenea scenă. Hotărîrea ei era 
neclintită și ea răspunse: „Signore! e 
cu neputință, ca d-ta să târăsol o fată 

și unO bătrânO slabo, singurula meu 
scuta. Ia tota, ce avemu, der lasă-ne să 
mergemă14,

„Nu așa domnișoră14, răspunse Ita- 
lianula cu galanteria. „Nu punga, oi 
persdna D-tale voimă a ne-o asi
gura.14

O nouă spaimă o cuprinse pe fată. 
„Ia totfl, der lăsă-ne liberi!14 striga ea 
ou peptulă apâsatO. „Iți dau ouventulă 
meu, că voma tăoe“.

Italianuiă zîmbi. „Nu ne ounoscl 
și d-lă acela n’a voită să ne înțelâgă: 
ia’ă dovada, că aparținemă poliției re- 
gesol.44

Lidia privi bănuitdre hârtia plină 
de grăsime, ce i-o arătă. „Ei se dau de 
gendarml44, c|ise ea nemțesoe cătră ta- 
tălă ei.

Acesta tremura de iritare. „Nebu- 
niă“, esolamâ elă și apoi ridioândO pum- 
nulă strânsă asupra Italieniloră le strigă: 
„Ladri! Ladril siete Ladri!“ (Tâlhari, 
tâlhari, sunteți tâlhari!)

„Olâ eh!* răsună aoum vocea de 
stentoră a celui mai bătrână dintre cei 
doi omeni, care șt aținti arma asupra 

lui Cesar, căci acesta deșteptându se, 
presimțise o nenorocire și tocmai era să 
o ia la sănătdsa dimpreună ou bagsgiulă 
oălătoriloră. nterma! (Stai) ferma, ferma\u 
împușcătura răsuna. Cesar se impedeoa 
și oăc|u. Pe când Lidia tresări de spaimă, 
Italianul!! înoepu să rîcfă și alerga după 
mânătorulă de asini, care căcjândă de 
frică la pămâută, se ridică sănătosă.

„He amioe, noi avemă lipsă de ser
viciile tale. Inoarcă măgarii și ajută dom- 
nișârei să se urce în șea 14

Aici nu mai ajuta niol ună pro
testă, nici o împotrivire; animalele fură 
înșeuate și plecară spre munte cu toții. 
Blândă ca ună mielă pășea aoum Oesar 
între călăreții nemți. Ambii Italieni ’i 
urmau, fără să-i scape din oohl.

Drumulă ducea peste prețipișurl și 
stânol sdrobite, între cari cresceau măs
linii cu trunchiulă Joră strâmbă. Sera 
sosi.

Umbre violete se întindeau peste 
valea de lângă Amaseno; culmile ooli>- 
neloră. înooronate de orășelele Piperno, 
Maeza, Roocagorga și Rocoasecca lu
ceau în amurgulă roșietică și numai vîr- 
furile îndepărtate și pline de zăpadă ale 

Munțiloră lapiniol, predominate de pi
ramida oolțurdsă a muntelui Cacume, 
străluceau încă în compleota lumină a 
sdrelui. Josă în adenoime, unde Ama
seno spumega prin strâmtâre, se vedea 
turnulă mănăstirei din Fossanuova ridi- 
cându-se dintre verdeță negriciosă. Inoe- 
tișoră resunau purtate de veută, armo
niile rugăoiunei Avei Maria prin vă
găuni.

Cu sdsirea nopții se mări îngrijirea 
prisonieriloră. Din oe în oe mai sălba
tice deveneau văgăunile, din oe In ce 
mai fantastică, se înălțau vîrfurile ool- 
țurose ale stânoiloră. Unde mergeau?

Lidia nu mai îndrăsnea să întrebe pe 
bărbații, cari învălițl în mantalele loră, 
îi urmau în tăoere și cu atențiune. Țipe- 
tulă unei pasări de nopte deasupra ca
pului ei o spăriă și făcea ca pustietatea 
să pară și mai pustiă. Posomoriți ca și 
drumulă nocturnă, era cursulă ideiloră 
prisonieriloră.

In fine apărură fășii de lumină pe 
culmile munțiloră. Luna răsărea și tri
metea o lumină slabă și pe drumulă din 
vale. Acum coti convoiulă după o stâncă 
și o priveliște minunată li-se desfășura 
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cemu că stăinti cu toții pe basa 
programului națională, care pre
tinde egala îndreptărire a națiu
ni loru și confesiuniloru.

Totu așa au înțelesu lucrulO 
și Slovacii, tovarășii noștri în lupta 
contra asuprirei naționale, căcî în 
adunările loru, câte le-au ținută, 
n’au atinsă acestu punctă ală re- 
cepțiunei de locă, ci s’au măr
ginită la combaterea căsătoriei 
civile și a matriculeloră civile din 
punctă de vedere ală intereseloră 
loră de vieță bisericescî-naționale.

Der Slovacii au făcută mai 
multă. Ei au legată de cestiunea 
matriculeloră și a căsătoriei ci
vile și cestiunea națională, au for
mulată în resoluțiunile loru plân
gerile loră față cu întregii sistemulă 
asupritoră și au dată astfelă ac- 
țiunei loră ună caracteră națio
nală.

Noi Românii n’avemă nici o 
causă de a merge pe alte cărări 
și de a face solidaritate cu nisce 
partide străine cari profeseză prin
cipii și urmărescă scopuri diferite 
de acele, ce le profeseză și ur- 
măresce partida noBtră națională.

CRONICA POLITICA
— 25 Februarie.

In 7 Martie n. s’a ținuta o confe
reați de notabili catolici în palatuln con
telui Nioolau Mauriciu Eszterhâzy, 
ca să stabileseă atitudinea cato'iciloru 
față de politica bisericăscă a guvernu
lui, dâr mai alesă să fixeze timpulă, 
când voră înoepe lupta contra guver
nului. De față au fostă episcopii Schlauch 
și Desscwffy, conții Zichy Nandor, Sza- 
pary Gez&, Zichy Aladar, Ștefană Sza- 
pary, Pallavicini, Ladislau Szapâry, âr la 
4*/2 a sosită și primatele Vaszary. După 
salutări împrumutate, Eszterhâzy a des
chisă oouferența, marcândă pe scurtă 
scopulă ei, adecă discutarea agendeloră, 
ce trebue să le ia membrii casei magna- 
țiloră în afacerea oeatiuniloră biserieescl. 
Primatele Vaszary și-a esprimată bu
curia, că are pe partea sa pe membrii 
oatoliol din casa de susă și că pite dis
cuta cu ei asupra mijlooeloră de apă
rare a intereseloră bisericei catolioe. 
Rugă apoi pe cei presențl să faoă pro
pagandă câtă se pote mai mare pentru 
ideile catolioe. Contele Ziohy, luândă 
ouvântulă, a propusă începerea unei mari 
și deschise acțiuni ou ooasia desbaterei 
budgetului în camera magnațiloră. In 
sensulă aoesta a vorbită apoi și Eszter- 
hazy. Conferența n'a luată însă hotărîrl 
în merită. Totă resultatulă ei a fostă, 
oa la viitbrea mare conferență, să se de- 
oidă, când s£ se începă lupta și în oe 
ohipă s’o orgauiseze?

*

înaintea ochiloră: între păreții valei se 
ridica ună munte în forma unei uriașe 
oăpăținl de zahară, îu vârfulă și odstele 
căruia se aflau oase îndesuite una lângă 
alta, oa nisoe oviburl de pasăre. Piatra 
muntelui străluoea oa argintulă la lumina 
lunei. Intrega priveliște ai fi putut’o lua 
ca pe ună jooă fantastică aiă naturei, 
dăoă ici și colo vre-o lumină soânteiă- 
tore n’ar fi dată dovadă despre vieți 
omenesol între zidirile acele, neregulate.

Dela pilele muntelui ducea în susă 
o poteoă îu formă șerpentină. Deasupra 
treoură noii sosiți prin o părtă ruinată 
pro văzută cu găuri pentru împușcată. 
Strada era întunecdsă și atâtă de an- 
gustă, înoată abia puteau treoe doi imenl 
alăturea. Fiă-oare dintre bărbați luâ ună 
asină de căpăstru și-lă trăgea peste pa- 
vagiulă rău și prin diferite tunele. In tă
cerea mormântală a looului se aucfia nu
mai tropotulu oopiteloră asiniloră și în
jurăturile oonduoăcoriloră, cari înșiși • u 
greu puteau trăbate prin labirintă. Iu 
fine se opriră înaintea unei oase, oare 
părea totă atâtă de negră și suspectă oa 
și celelalte. După o batere repețită apăru

„Fremdenbiatt“ releveză aprecierile | oredera, Camera a decișii cu 257 
„Monitorului rusesoă“ asupra modifica- 
țiuniloră proiectate în Constituțiunea 
bulgară. F6ia vienesă 4i°ei că la înce
pută oelelalte puteri străine aveau aoe-
leașl ÎDgrijirI, oe abia acum și le esprimă 
„Monitorulă“. Desvoltarea ulteriiră a 
oestiunii a probată însă, oă imensa ma
joritate a poporului bulgară pare favo
rabilă modificațiuniloră ‘ constituționale 
propuse; soluțiunea pare posibilă fără 
ca mersulă regulată și paoifioă ală afa- 
ceriloră bulgare să fîă împedecată. In 
totă oasulă nimeni n’are nici dreptulă, 
ni I intențiunea de a interveni într’o 
cestiune curată interiâră a Bulgariei, 
ceea ce „Monitorulă“ însuși reoundsce, 
proclamândă în modă sinoeră prinoi- 
piulă de neintervențiune. Națiunea bul
gară este animată d» sentimente rnonar- 
ciiice. Voindă să fondeze o dinastia, ea 
dă o nouă probă de caracterulă său con
servatori și de dorința de ordine de 
care ea nu va pute deoâtă să profite. 
Oelelalte 4>are consideră, oă apreoiările 
„Monitorului** nu suntă de natură a tur
bura desvoltarea paoifioă a Bulgariei și 
a Europei.

*
Camera francesă a adoptată cu 266 

voturi contra 222 proiecculă de lege 
asupra pressei, prin care se înfrânezi 
esoitares la furtă, la jafă și la omoră, 
cu ună amendamentă, oare schimbă tex- 
tulă senatului relativă la înohisorea pre
ventivă. — Aoestă amendamentă a fostă 
adoptată ou 265 voturi contra 245, ou 
câtă opunețea d-lui Bourgeois. La dis
cuția proieotului, relativă la insultele 
contra representauțiloră suveraniloră stră
ini, d-lă Develle a disă, că respingerea 
proiectului i ar îngreuna sarcina. Toți 
ambasadorii trebue să găsâscă îu Eranoia 
cea mai largă și curtenităre ospitalitate 
și o protecțiune oontra defăimării și in
juriei (aplause vii), — Rf-presentanții 
străini nu potă să fiă asimilați ou nisoe 
simpli particulari seu cu funcționarii; ei 
suntă nisce ospețl. Incetinăla justiției 
pdte faoe pe representanțl să se retragă. 
Proieotulă nu va mări responsabilitatea 
guvernului, oare a fostă totdeuna silită 
să urmâresoă astfelă de insulte. D-lă 
Ribot a cj.isii, că întregulă guvernă se 
asooiază la ouvintele d-lui Develle. Acela 
care insultă ună ambasadoră străină, nu 
trebue să fiă tradusă înaintea juriului. 
Se va Dute discuta ou simpatia seu cu 
desgustă oonduita guverneloră străine, 
der nu va trebui să se insulte personale. 
Aceste moravuri au fostă create de 
cât-va timpă în pressa francesă, de cătră 
nisoe persone, oarl nu suntă totdeuna 
Franoesl. Nu trebue a să lăsa ca re- 
presentanții străini să fiă espușl insul 
teloră (aplause). D-nii Millerand, Mile- 
voye și Pelletan au combătută proieo
tulă. D-lă R.bot a pusă cestiunea de în- 

uuă bărbată învălită ou ună straiu de 
lână; la lumina lioăritdre a unei lămpi 
zăn Lidia o față marțială, fruntea le
gată ou cârpe, și ună șiroiu de sânge, 
care se întidea cam dela temple și pănă 
în barba sa întuneoosă.

„Aiol aduoemă o păreohiă din aoeia“, 
fu deolarațiunea laconică a oonduoăto- 
rului.

In ourendă prisonierii fură aduși în- 
tr’ună spațiu afumată, in unghiulă că
ruia pe o petră lată ardea ună trunchiu 
de copaoă. Pe păreți atârnau arme și 
uniforme. Condamnatulă porunoi să se 
aducă scaune și-i învitâ ou politeță să 
ședă.

„Spuneți-vă încă-odată numele“ c}ise 
elă aruncând ă o privire aspră asupra 
prisonieriloră.

Lidia răspunse în looulă tatălui ei: 
„D-v6stră aveți pașaportele nostre; îna
inte de tdte dorimă a afla oausa arestă- 
rei n<5stre.“

„N’am să declară nimică, deoâtă ce 
am spusă domnului: Sunteți bănuițl, oă 
ați faoe parte din „internaționala.“ 

voturi 
oontra 188, să treoă la discuțiusea pe 
artioole; îu urmă a adoptată proieotulă.

Vorbirea ministrului 
Csaky.

Amă amintită ieri, că .în ședința delw 
7 Martie n. a’a începută desbaterea asu
pra bugetului ministeriului de culte și 
instrucțiune publică. Primulă vorbitoră 
a fostă Sâgfi: Gyula, care s’a ooupată pe 
largă cu mișcările pornite în afacerea 
politioei biserioesol a guvernului. Elă nu 
vede nici o stabilitate în politica biseri- 
oesoă atâtă a guvernului treoută, oâtă și 
a oelui actuală. Tâtă agitația a prioinui- 

■ t’o ordinațiunea din Februarie, er nu le
gea din 1868. Vorbindă despre proiec
tele noului guvernă, cjiae» oă recepțiunea 
Evrei loru, după părerea sa, se opune ab
solută libertății religionare. Despre că
sătoria oi vilă cjise, oă nu nu este preten- 
siune a liberalismului și ea nu se pote 
introduce, deoâtă turburându-se pacea și 
liniștea în țâră. Urgitâză realisarea au
tonomiei catolice, fiindcă fără de acesta 
politioă liberală nu se pote face. Nupri- 
mesoe bugetulă.

Luâ apoi cuveutulă
Ministrulă Csalty: Dela începută 

am fostă de părerea, că disousiunea a- 
supra politicei biserieescl nu se pote o- 
coli, fiindcă nu se pdte ocoli aceea cu 
ce e plină aerulă, ce umblă din gură in 
gură, ou oe se ocupă foile tjîluioă. Res- 
peotâudă însă dorința de-a nu oontinua 
pre multă desbaterea budgetului de culte 
prin agitarea oestiuniloră politice-biseri 
cescl, eu nici n’așl fi vorbită despre a- 
ce8tea, de cumva nu ași fi fostă provo- 
oată de d-nii deputațl Hîoranszky și Sagh. 
Dați ml deră voiă, să lămuresoă situa- 
țiunea. Acesta o țină de ceva fdrte ne
cesară, urgentă chiar, pentru oa să se 
vadă în ce chipă s’a formată aotuala si-A
tuațiâ a politioei biserieescl și oum a a- 
jonsă acolo, uncie se află ac}l.

0| convingere vechia și fdrte înră
dăcinată. a mea esta, că voimă să rărnâ- 
nemă credincioși spiritului legiloră din 
1848. Deoă oeie dise în> respectivele legi 
vremă să le și esecutămă, atunci în a- 
oestă țeră, unde se află una lângă alta 
confesiuni atâtă de diferite, nu vomă 
pută să garantămă egala îndreptățire 
confesională, deoâtă așa, că oeea oe se 
ține de indigențele și problemele statu
lui, să rămână în îngrijirea statului, er 
ou. privire la oelelalte să li-se dea cvnfe- 
siuniloru libertate aâtlii mai mare. Aoestei 
conoepțiunl, acestei păreri, aoestei oon- 
vingerl i-arn dată eu espresiune deja în 
1884, când s’a desbătută în camera mag- 
națiloră proieotulă de lege referitoră la 
oăsătoria între creștini și Evrei...

Fără îndoială, oă punctulă de 
mâuecare ală situațiunei de față este așa

„Internaționala ?“
„Da, și dâcă nu mă înșelă, d-șdră, 

d-ta ești o nihilistă rusă, ală oărei sig- 
nalementă îlă am.“

Buzele Lidiei se contractară ou dis 
preță. „Trebue să fi văcjută din pașa- 
portele nostre, că suntemă Germani 1“

„O, pașapârtele nu suntă totă- 
dâuna adevărate. Pentru falsificarea loră 
se află fabriol, pe oarl le ounâsoemă 
forte bine și d-ta d-șoră, p6te mai bine 
oa noi.“

Lidia nu văc}u în ouvintele aoeste 
deoâtă maliția. Fără a răspunde Ja aoestă 
Insinuare, întreba: „Și unde ne aflămă ?“

„In Sonnino.u
„In Sonnino, în faimosulă ouibă de 

tâlhari? Și îndrăsnițl înoă a vă da de 
gendarml?“ esolamâ Lidia sărindă în 
susă iritată. Profesorulă, oare înțelesese 
forte puțină din oonversațiune, la au^ulă 
cuvântului Sonnino, începu să le strige 
tâlhariloră oă suntă: ladri* briganti, bir- 
banti și furbi.

(Va urma.) 

numita ordinațiune [în afaoerea botezu- 
riloră, esmise de mine Iar 1890. Asta a 
dis’o ieri d-l& Horanszlfy, ăstădl Sâgh, 
și totă aoesta se amintesoe- d'lnioă- Der 
de oe să fiă- ac-ăstă ordinațiune puDotulă- 

■ de mâneoare al; situațiunei ? Pentru-oă,se 
pretinde, că ordinațiunea aoesta stă în 

j oontradicere ou prinoipiile de credință 
i'oatolioe, er în urma aoâsta, nu «’a pu
tută eseouta din partea preoțimei biseri- 
oei oatolioe, fiindoă în principii de cre
dință n’i re locă fransaoțiunea și din a- 
oestă oonflictă, oare se pretinde, că s’a 
născută între preoți, ar fi urmată totăi 
năoazulă.

Eu adeseori am amintită, că atunol 
oând' am dată numit» ordinațiune, am lu- 
orată ou deplină bună credință, der tot
odată și în deolină consciință, că prin 
esmiterea ordinațiunei nu vatămă niol 
ună felă de principiu de credință. Der 
fiindoă aserțiunea mea este înoă și acfl 
trasă la îndoială, în oele din urmă jsunt- 
silită, să arătă onoratei camere dovecfile- 
oarl îmi stau lă disposițiă și oarl, gân* 
desoă, voră justifica pe deplină aserțiu
nea mea.

E*te luoru sciutîi, oă primele cașuri 
de plângere în oausa botezuriloră mes
tecate s’au ivită la 18744 și dela 1875- 
pănă la 1890 orb și decâte ori s’au re- 
solvată astfelă de plângeri prin ministrulă 
de resortă, resolvarea a fo'stă totdeuna 
aoeeașl și- a constată în aceea, că com
petenta autoritate biserioâscă a fostă pro
vocată să îndrumereze pe preotulă bote
zători, ca matrioula aoelui boteză s’o 
trimită în timpă de opth djile preotului 
respeotivă ală celeilalte oonfesiunl.

Este adevărată, că la o- parte remar
cabilă a astorfelă de oasurl, n’a sosită 
niol ună răspunsă. Der fiind-oă partea 
aou8atore nu șl-a mai reîncită aou.sa, se 
putea presupune, că respectivele autori
tăți biserioesol au făcută destulă dispo- 
sitiunei. Din norocire însă au sosită 
și astfelă de răspunsuri, i-arl vorbiau 
despre esecutarea ordinațiunei ministe
riale „Verba volant, soripta manentu, și 
dm aoeste răspunsuri am norocire să 
arătă câteva onoratei camere (Ministrulă- 
arată mai multe răspunsuri de felulă 
acesta)...

N’a fostă așa-dâră motivată presu
punerea, că mișoarea, oe-s*a ivită în.urma% 
ordinațiunei îu afaoerea botezuriloră, nu 
este de natură seriosă, niol n’are o basă. 
seridsă? Și pote, să pretinde, ori înohipui-, 
ca ministrulă să fiă mai înteleptă, mai 
prevă^ătoră, mai ciroumspeotă în afaceri 
de credință, deoâtă Metropoliții, episoopii 
și chiiar deoâtă olerulă subalternii?

Și ou tote aoestea, agitația n’a în- 
oetată, s’a arătată &reoare neliniște, ba 
iol colo s’a făcută amintire chiar și de 
confliotă de consciință, qioă, cu tote 
aoestea mișoarea n*a încetată, er guver- 
nulă din parte-i s’a hotărîtă, ca să aduoă 
ună proiectă die lege, oare, pe deoparte 
să garanteze eseoutarea legei, âr de altă 
parte să respecteze aceste oo>nfliote de 
consoință și temerile religionare, oarl 
s’au ivită.

(Va urma.)

— 25 Februarie.
Adunare slovacă oprită. Din Bazin 

li-se telegrafiază foiloră din Budapesta, 
că autoritățile unguresol au oprită ți
nerea adunărei alegătoriloră slovaci fi
xată pe 4iua de 7 Martie, pe motivă, 
oă adunarea ar fi avută să se ooupe și 
de cestiunea naționalităților ii. Oonduoă- 
torii slovaci au depeșată numai deoâtă 
ministrului de interne, Hieronymi. cerândă 
satisfaoțiă. — Minunată se ilustrâză li
beralismul unguresoă.

—x—
Studenții universitari din BucurescI 

au primită dela d-lă James Reynolds, 
președintele oongresului universității oră 
studențesol din Chicago, o învitațiune 
oa să trimită ună delegată spre a lua 
parte la aoestă oongresă, care se va ține 
la Chio&go pe la finele lui Iulie st. n.

—x—
Pojonulă oraști ungurescii ? Consi- 

liulă munioipală din Pojonă a respinsă 
cu 70 oontra 60 voturi propunerea, de 
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a se delătura teatrulă germană din Po- 
jonă și de a se stabili, în looulă lui, ună 
teatru maghiaro. — Ce rușine pentru 
Kulturegylet!

—x—
Ună nou volum! de nuvele. In cur

sulă lunei Martie va apăre uuO volumQ 
de fantasii și nuvele datorită penei ta
lentatului publicista d-10 De la Vrancea. 
Volumulă va fi tipărită câtă se pâte de 
luxuosă și va fi de vr’o 320 pagine.

—x —
Guvernul! Statelorii-Unite a invitata 

pe tâte Statele Europei, oa să >a parte 
la revista navală, care se va face ou 
ooasiunea esposițiunei dela Chicago. Aus
tria, Serbia, Bulgaria și Turoia au de- 
olinată onârea acestei învitațiunl, de- 
âreoe n’au vase disponibile. Franoia și 
Anglia voră fi representate prin câte o 
esoadră.

—x—
împăratul! Germaniei la Papa. O te

legramă din Roma aduce soirea, că îm
păratule Germaniei a avisatO pe Papa, 
că dimpreună cu împărătâsa îi voră face 
o visită la două său trai 4’1® după so 
sirea loră în Roma, unde voră merge 
ca să ia parte la nunta de argintă a pă- 
rechii regale italiane.

— x —
Asentarea in Brașov! s’a întâmplate 

săptămâua trecută. Din Brașovă au fostă 
chiămațl 439. Dintre aceștia nu e’au pre 
sentată 138. S’au înfățișată 291. Dintre 
aoeșt'a au fostă înrolați 88 la armata 
activă, 17 la reserva de oompletare. Res 
pinșl au fostă 122, neapțl absolută de 
arme 55.

—x—
Pentru „Crucea Roșiă“ română. Cor 

pulă ofioeriloră din garmsâna Iași va da 
ună bală în folosulO Societății „Crucea 
Roșieu, în salonele comandamentului, îu 
sera de 27 Februarie c. sub patrona- 
giulă dâmneloră: Colonelă Sevastia Pascu; 
Colonelă Alexandrina Macarovici; Colo
nelă Helena Groza; Inteudantă Lucretza 
Rentz; Med. șefă Maria Corvină. Prețuia 
intrărei 5 franci de personă.

—x—
Camera comercială și industrială din 

Brașov! râgă pe aoeia, oarl au primită 
liste de subsoriere pentru monumentulă 
lui Baros, a-le înapoia dimpreună cu su
mele încasate, deâreoe Iu curândă se va 
încheia coleota.

_ x—
f H. A. Taine. O depeșă vestesce 

înoetarea din vieță a celebrului critică 
și filosofă Hippolyte Adolphe Taine, în
tâmplată Sâmbătă la Parisă. Taine, ală 
oărui nume în timpulă din urmă a ajunsă 
atâtă de populară printre omenii ou 
oarte, se născuse la 21 țAprile 1828 la 
Vouziers în Ardennes. A făcută studii 
strălucite liceale și pe urmă normaliene. 
In anulă 1854, la vârsta de 26 de ari, 
dobândi deja ună premiu academică cu 
ună studia asupra lui Tit Liviu. După 
publioarea mai multoră opere importante, 
cele mai multe sub inspirația doctrineloră 
fataliste și îutr’ună spirită de opunere 
pe față spiritualismului, a dobândită în 
anulă 1864 o catedră de istoria artei și 
de estetioă la șcâla de bele-arte din Pa- 
risă. In același ană șl-a publioată im
portanta soriere Istoria literaturel engleze, 
pentru oare autorulă s’a vâcjută încur
cată în aeusările de ateismă îndreptate 
de episcopulă de Orlâans împotriva lui 
Littre și a lui Renan, și care, presen 
tată la concursulă Academiei franoese, 
a fostă respinsă din causa doctrineloră. 
Opere totă atâtă de cunoscute ale lui 
Taine mai suntă : „Filosofia artei“ (1865', 
„Filosofia artei în Italia“ (1866), Idea- 
lulă în artău (1867), „Filosofia artei în 
țările de josă“ (1868). „Desp’e inte 
ligență“ (1870), etc. etc. Opera capi
tală a lui Taine, în cei din urmă ani 
ai vieței sale, a fostă marele studiu is 
torică și politică, care pârtă titlulă ge
nerală „ Originea Franciei contimporane*, 
operă atâtă de admirată și de disoutată 
pe oare autorulă o lăsa neoompletă.

—x—
Mortea Sultanului din Zanzibar!. Din 

Zanzibară se vestesoe mortea Sultanului 
provenită din idropisie; ^50âmeuI din in
fanteria de marină englesă au debarcată 
imediată și au fostă postați înaintea pala
tului Fiiulă Sultanului, înoercândă să 
între îu paiață, a fostă condusă sub es
cortă la casa lui. Atitudinea energică a 
Englesiloră a produsă o profundă im- 
presiune asupra populațiunei.

—x—
Musica orășenescă va da 'ună con- 

oertă Duminecă în 12 Martie în sala ho
telului „Europa.u Inoeputulă la y28 ore. 
Intrarea .30 or.

Lățirea Bimbei maghiare.

In secția II a Aoademiei maghiare 
noulă membru Iuliu Vargha — a cetită 
o disertația de reoepțiune, despre lățirea 
lirnbei maghiare in cei cțece ani din urmă. 
Estragemă din aoestă disertația părțile 
mai principale, cari arată ou date și ci
fre — naturală,. oă eBagerate si false u- 
neorl — câtă tărâmă a oucerită limba 
maghiară în ultimulă deceniu.

Primele date sigure despre numă 
rulă Maghianloră — cjioe d lă Vargha
— le avem! numai dela 1840. După 
ună raportă ală lui Fenyes Elek, atunci 
erau în Ungaria intregă cam 4,912,000 
Maghiari; în 1869, după Keleti, erau 
6,160,000; după reoensământulă din 1880 
6,445,487, er după ultimulă reoensă- 
mântă 7,426,730. In decursă de-o ju
mătate de vâcă așaderă Maghiarii s’au 
îmulțită ou 2,614,000 suflete. (Care omă 
ou mintea sănătâsă pâte să orâdă acesta?
— Red.), adecă s’au sporită ou 54-31%, 
pe când oelelalte naționalități la olaltă 
s’au sporită numai ou 1,855,000 suflete, 
seu ou 22-92%. (Numai, fiindoă naționa
litățile n’au furată suflete străine și mai 
aleBă jidovescl, oum faoă Maghiarii. — 
Red.) Cu 50 ani înainte de aoâsta nu- 
mârulă Magbiariloră făcea 37°/0 din în- 
trega proporțiuue, astăcjl însă faoe43°/0.

Ounosoința limbii maghiare însă pro
gresezi mai încetă (Cum se pâte? Deoă 
Maghiarii s’au „sporită11 așa de grozavă, 
de ce să nu se lățescă și limba loră? — 
Red.) deoâtă alte limbi, așa, că în 1890 
au fostă mai mulțl ou 441,000 locuitori 
în țâră, cari nu vorbescă limba ungu- 
rescă, oa ou 10 ani înainte.

Limba maghiară stă mai râu în co- 
mitatulă Arva, unde locuitorii cu limba 
maternă maghiară și oei ce ?sciu ungu- 
resoe, abia faoă la olaltă 4'57% din în- 
trâga poporațiune. Mai puțină de 10% 
cari soiu unguresoe se află în Lipto, 
Trencină, Turoo, Saroșă, Bistrița-Nă- 
săudă, Făgărașă, Sibiiu și Carașă- 
Severină. In privința ounosoinței lim- 
bei maghiare comitatele aceste stau 
chiar și îndărătulă mai multoră comitate 
din Croația și Slavonia.

Putere de maghiarisare mai mare 
au orașele. 68% din poporațiunea ora- 
șeloră este maghiară, pe când din pro
vincia numai 45%. Maghiarii au dată 
în dărătă în orașele Aiudă, Șimleulă Sil- 
vaniei și Zalău; în locurile aceste deci, 
causa maghiarismului, 4*°® d-lh Vargha, 
este a se urmări ou îndoită băgare de 
sâmă, oa nu cumva oceanulă străină să-)ă 
spele de totă.

Femei'e se alipescă de naționalita
tea loră ou multă mai tare, deoâtă băr
bații. După datetele ultimului reoensă- 
mâută vorbiau unguresoe 638,000 dintre 
locuitorii nemagbiarl de sexulă bărbă- 
tesoă, pe când din sexulă femeesoă nu
mai 439,000. Asta dovedesce, oă poporația 
nemaghiară de sexulă femeniuă e străină 
față cu limba maghiară. De altmintre
lea o piedecă a lâțirei lirnbei maghiare 
este și aoeea, oă Maghiarulă e fârte a- 
olimatisabilă și învață ușoră limbă stră
ină, ou multă mai ușoră, decâth ori care 
altă naționalitate din Ungaria (???)'

Dintre tote naționalitățile „ Vala- 
hulii* este acela, oare mai cu greu este 
aplecată a ne învăța limba. Dintre Ro
mânii din comitatulă iCarașă-Severină 
nici măcarv. 7% nu vorbesoă limba ma
ghiară. Este de însemnată a se soi însă, 
că în oe proporția îuvâță unguresoe Va
lahii, cari trăesoă împreună cu puținii 
Maghiari din aoelă șiră de comune, oe 
lâgă pe Maghiarii dela Tisza ou oei din 
Săouime (?) Dintre „Valahii“ din Săt- 
mură 18-01%, din B'hor 13 60%, din Să- 
lagiu '11-37%, din Cojocna 8 57%, din 
Turda-Arieșă 6-56%, din Murășă-Turda 
și Săcuime 34'25% vorbesoă limba ma
ghiară. Uuă însemnată interesă națio
nală pretiude, oa Maghiarimea din aceste 
părți să fiă oâtă de bine fortifioată și 
dela Sălagiu peste Tășnadă, Șimleulă-Sil- 
vaniei și oeroulă Crasnei, dela Huiedină 
pană la Clușiu, de-aiol în josă pe valea 

Arieșului, apoi pe Valea Murășului tere- 
nulă să fiă legat* prin oomune maghiare 
ou săouimea și ținutulă Tisei, oa astfelă 
formându se ună oeroă maghiară, aoesta 
să fiă o piedeoă neinvigibilă între Vala
hii din nordă (greoo oatoliol) și oei de 
audă (greco-orientali).

ImnărțițI după confesiuni, reformați! 
și unitarii suntă curați Maghiari. Dintre 
credinoioșii biserioei rom. cat. oei ce se 
mărturisesoă de Maghiari au orescută în 
deoeniulă din urmă dela 55-28% la 
57-53% dintre greco oatoliol dela 9-35% 
la 10'83%,. dintre aug. ev. dela 33-48% 
la 26-24%, dintre mosaicl dela 58-44% 
la 63-78%; din potrivă dintre greoo-o- 
rientall au scăcțută dela 0-95% la 0-92% 
Așaderă Maghiarii s’au sporită mai tare 
la confesiunile rom. oat. și mosaioă, er 
la greco catolici aprope totă ală 10 lea se 
mărturisesce a fi Maghiară, pe când la 
greco-orientali nici măcară 1% n’a câștigată 
maghiarismulă.

Disertantele s’a esprimată în termini 
forte îmbuourătorl despre maghiarisarea 
Evreimei. Evreimea, cjise elă, în comi
tatele maghiare, se pâte 4>o®, că s’a con
topită absolută în națiunea maghiară, ba 
ohiar și acolo, unde Maghiarimea e slabă 
în numără, ea representă dintre Evreime 
ună contingență considerabilă, preoum 
în Baelos, Bihoră, Sălagiu și Alba infe- 
ridră. Evreii, 4>8® d-lă Vargha, prin pu
terea loră materială și intelectuală nu 
suntă numai ună stllpă puternică alu Ma
ghiar iloru și a ideii de stată maghiară, ci 
adeseori suntă și pionirii Umbel maghiar e 
în ținuturile loouite de naționalități.

N’avemă nimioă de observată la a- 
oâsta, decâtă oă v.cjl mâne se va ivi ună 
academioiană ungură, oare va susținâ, 
oă în Ungaria elementulă aloătuitoră de 
stată este Evreimea. Se va realisa oelft 
puțină mai curândă prorocia cu împără
ția lui Israilă....

CONVOCARE. Stibsorișii în numele 
comitetului oerouriloră electorale Abrudă, 
Roșia și Ighiu dinoâcl de Delulă-mare 
ală partidului națională română, prin 
aoâsta îșl ia voiă a convoca pe toți ale
gătorii români din aceste oerourl eleo- 
torale la o adunare publică, ce se va 
ținâ Luni, în 20 Martie n. o. (8 Martie 
st. v.) la 2 âre' d. a. la Abrudă, în sala 
ospâtăriei „la Românouța“.

Ordinea de cți:
1) Desohiderea și constituirea adunării;
2) Disouțiune asupra proieoteloră de 

legi bisericescl; recepțiunea religiunei 
mosaioe, introducerea matriouleloră de 
stată și a oăsâtoriei oivile;

3) Luarea resoluțiuniloră ;
4) închiderea adanărei.

Abrudă, 7 Martie n. 1893.
A. Filipă, Dr. Vasilie Fodoră,
președinte. secretară.

R a p o r t u
asupra stărei sanitare și a mișcărei popo- 
rațiunei pe teritorială Brașovă in a. 1892.

Inoeputulă și sfîrșitulă anului s’au 
aflată sub semne nefavorabile și amenin- 
țătâre. Tifusulă îșl BjuDsese în cele două 
luni din urmă ale anului treoută o 
întindere neliniștitâre, âr Ia finea anului 
1891 îșl ajunsese punotulă de oulmina- 
țiune și ou înoeputulă anului 1892 se ivi 
o hotărîtă deoresoere a bâlei, așa încâtă 
în cursulă anului se iviră numai oasurl 
sporadice.

In pătrarulă din urmă ală anului 
oolera asiatică umplu lumea de spaimă, 
după oe acestă âspe neplăoută se înoui- 
base în Budapesta.

Disposițiunile hotărîte ale guvernu
lui și ale autoritățiloră, preoum și acti
vitatea organeloră competente au avută 
resultatulă îmbucurători, că aoestă epi
demia înfricoșată a fostă ținută departe 
de teritoriulă nostru.

Timpulă între aceste două periâde 
din punotă de vedere sanitară este fa
vorabilă, oăol bole contagiâse a ob ve
nită în măsură mică.

Cifra de mortalitate este favorabilă, 
numărulă totală este 772 (411 bărbați,. 
361 femei). Intre oei răposați s’au aflată 
56 străini. Deoă mortalitatea se va lua 
incluaivă ou străinii, atunci oifra de mor
talitate la 1000 locuitori anuală se cal- 
ouleză la: 23X6, cu esoluderea străini- 
loră, 22 (numărulă loouitoriloră 32,705.)

Năsouțl vii au fostă 882 (406 bărb. 
476 fem.) năsouțl morțl 45. Prin urmare 
resultă ună prisosi de nasoere de 110.

Mișoarea poporațiunei, după confe
siuni, este următorea:

I. Romano-oatolicI:
Morțl 176 (90 b. 86 f.)
Năsouțl 216 (84 b. 132 f.)
II. Evang.-luteranI:
Morțl 224 (109 b. 115 f.) 
Năsouțl 243 (112 b. 131 f.)
III. Helvetiol și unitari:
Morii 61 (36 b. 25 f.)
Năsouțl 80 (48 b. 32 f.)
IV. Greoo-orientall:
Morțl 244 (131 b. 113 f.)
Năsouțl 313 (147 b. 166 f.)
V. IsraelițI:
Morțl 11 (4 b. 7 f.)
Năsouțl 30 (15 b. 15 f.)
Dâoă se va lua în vedere formele 

bâlei ou oonsiderațiune la mortalitate, 
atunci resultă, oă de aprindere de plă
mâni au murită 31, de tuberoulosă 79, 
de oatară de intestine 100, de tifus 25, 
de vărsată 1, de soarlatină 0, de pojară 
4, de difterită 26, de tuse grea 24, de 
friguri de ohendeliă 7.

Comparândă limitele vieții, etatea 
primă oopilăresoă și bătrânețele adânci, 
atunci resultă, oă în primii ani ai etății 
au murită 208 (110 b. 98 f.) pănă la 
etatea de ciuol ani 123 (72 b. 51 f.); în 
vârstă înaintată, peste 80 de ani 44 (13 
b. 21 f.)

Sinucideri s’au întâmplată 8, între 
capi unulă străină. F.

Literatură.
A apărută:
Epistola cătră Diognet, traducere 

de I. V. Pașcanu, oateehetă la școla de 
copile și de băețl din Cernăuți (stada 
Transilvaniei), Nr. 1 din biblioteca sooie- 
tății culturale „Lumina11. Editura sooie- 
tății. Form. 8° de 19 pag. Prețuia 25 or.

Sciri telegrafice.
Parisu, 8 Martie. Procesulu de 

corupțiune în afacerea Panama 
s’a începutQ astătfl. PrimulO acu- 
satu Lesseps declară,, că a stată 
sub presiunea lui Herz.

Londra, 8 Martie. Lord Salis
bury declară într’o adunare a con- 
servativiloră, că va face obstruc- 
țiune în contra bilului home-rule.

DIVERSE.
Grevele în Francia. Oficiulă muncii 

din Francia a publicată o statistică in
teresantă asupra greveloră din 1892. 
Din acestă statistică, făcută cu multă 
olaritate și metodă, resultă, oă în cursulă 
anului 1892 au foBtă în Francia 267 de 
greve la cari au luată parte 108,944 de 
lucrători. Durata aoestoră greve e fârte 
variabilă: 159 n’au ținută deoâtă o săp
tămână, 50 au ținută 15 4il®> 19 au tre
oută peste 1 lună, 30 au ținută dela 
31—100 de 4>le și în sfârșită 5 au ți
nută peste 100 de 4il® Ia 91 de oasurl, 
luorătorii au învinsă și au oâștigată ceea 
ce cereau. In 106 cașuri, lucrătorii n’au 
obținută nimioă și au reîncepută luorulă 
în aceleași oondițiunl. oa și mai înainte. 
In 67 de oasurl a intervenită arbitragii. 
In sfârșită luorătorii, oarl au reușită să 
facă, ca să triumfe cererile loră, suntă 
în numără de 22,449; transacțiunile au 
favorisată pe 54,237 de greviști, er 
32,109 de greviști n’ au ajunsă la nici 
ună resultată.

Proprietarii Ur. Aurel Mureșianu, 
RtlâCtOrîl reSPOUSaîlilU 1 Gregoriu ftlaioru.
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„Furnica**
cassă. de economii societate pe acțiuni în Făgărașii._____

CONVOCARE.
Domnii acționari ai „Cassei de economii „Furnica11, so

cietate pe acțiuni14, să invită prin acesta în virtutea §. 16 alu 
statuteloru societății la

a IX-a adunare generală ordinară,
care se va ține la Făgărașu în 12 Aprilie 1893 st. n. înainte de amedi 
la 11 ore în localulă societății.

OBIECTELE:
1. Raportulă anuală alu direcțiunii, bilanțulă anului 1892 și 

raportulu comitetului de supraveghiare.

('onv o care.
Domnii acționari ai institutului de credită și economii „Sil- 

vania44, societate pe acțiuni se invită în virtutea §-lui 20 din sta
tute la

a V-a Adunare generală ordinară,
care se va ține în Șimleulă-Silvaniei la 28 Martie 1893 St» U. a. C. 

la 10 ore înainte de amecjl, în localitatea institutului.
Obiectele puse la ordinea «Silei suntii:

1. Raportulă anuală ală direcțiunei.
2. Raportulu comitetului de revisiune asupra computului anualu 

alu bilanțului și a propuneriloru pentru împărțirea profitului.
3. Stabilirea bilanțului anuală și fixarea dividendelor^.
4. Determinarea scopului, spre care este a se întrebuința suma 

amintită în §. 99. p. f.
5. Fixarea prețului marceloră de presință.

2. Distribuirea profitului realisată conformă bilanțului.
3. Ficsarea prețului marceloră de presență, pentru direcțiune 

și pentru comisarulă de di-
4. Alegerea, conformă §§. 30 și 56 din statute a 2 membrii în 

consiliulă direcțiunei în loculă celoră eșiți.
5. Ridicarea capitalului socială dela fi. 30 000 la fi. 60,000 în 

sensulă §§ 4 și 48.
Domnii acționari, cari în sensulă §§. 17, 18 și 19 din statutele 

societății voiescă a participa în persona seu prin plenipotențî, suntă 
rugați a-șî depune la cassa societății s’au la institutulă de credită 
și de economii „Albina44 în Sibiiu, acțiunile loru și eventuală do
vezile de plenipotență celă multă pănă în 11 Aprilie 1893 st. n.

Făgărașă, în 6 Martie 1893.
Direcțiunea societății.

6. Propunerea direcțiunei relativă la îmulțirea capitalului so-, 
cială și la modificarea §-loră 6, 7, 10, 14, 17, 23, 25, 26, 30, 33r 
34, 36, 38, 43, 68, 69, 88, 93, 99, 101, 102, din statute.

7. Alegerea unui membru în comitetulă de revisiune.
8. întregirea consiliului de direcțiune conformă § lui 38 din 

statute.
9. Eventuale propuneri din partea direcțiunei.
10. Esmiterea aloră 3 membrii pentru verificarea procesului 

verbală.
Se atrage atențiunea domniloră acționari la disposițiunea §-lui 

23 din statute în sensulă căruia „la adunarea generală au votă nu
mai acei acționari, cari cu celă puțină jumătate de ană mai îna
inte suntă trecuțî în registrulă acționariloră și ca atari celă puțină 
cu o c]l mai nainte de adunarea generală a depusă la direcțiunea in
stitutului acțiunile sale, eventuală și documentele de plenipotență.

Acțiunile și eventualele documente de plenipotență suntă a se 
depune la direcțiunea institutului celă multă pănă la 27 Martie st. 
n. 4 bre după ame^ă.

Șimleulă-Silvaniei, la 14 Februarie 1893.
Direcțiunea institutului.

BILANȚnJLtr pre amilii 1892 alu institutului de credita si economii 
„SBLV Afli’JL**

Contu 1 u SilsbzzLtuLl-uLi-
"7

ACTIVE.

Cassa în numerariă . .....................................
Cambii de bancă escomptate................................
împrumuturi hipotecari..........................................
împrumuturi pe obligațiuni.....................................
împrumuturi pre amanete..........................................
Efecte ..............................................................................
Realități.........................................................................
Cont-Courentă...............................................................
Bon în Griro-Conto și la alte bănci.....................
Mobiliar............................................... 1094 fi. 24 cr.

după amortisare de 10% • • 109 „ 42 „
Interese de reescomptă anticipate...........................
Diverse conturi debitbre..........................................

. fi. cr.
PASIVE.

Capitală socială..........................................................
Fondulă de reservă....................................................
Fondulă de pensiune...............................................
Fondulu culturală.....................................................
Cambii de bancă reescomptate...............................
Depuneri pentru fructificare.....................................
Interese transitore anticipate.....................................
Dividende neridicate....................................................
Tantieme neridicate.....................................................
Contă-Courentă .-.....................................................
Diverse conturi creditâre..........................................
Profită curată ...............................................................

fi. cr.

2247
490220

69275
27024

612
2290

10000
20978

826

984
1707
487

75
06
42
88
08
87

12
67

82
53
64

75000
12480

819
190 

279181 
229458

9254
365

31
2500

989 
16383

28
8L
94
90
50
79

28

39
95

626655 84 626655 84

Cozxt-CLlvL ^ro±it-CLlvLî. si pez?derilor<i

E Ș I T E.
Interese:

pentru depun, spre fructificare 15266 fi. 07 cr.
n

Sp e se:
„ 1
»

fondulu de reservă 480 „ — „
fondulă de pensiune 31 „ 52 „

pentru salare, și maree de presență 4341 „92 „ 
„ competința de timbru șicompetința de timbru și

alte apese..................... 2632 „ 26 „

directa.......................................... 1525 „51 „
după interese la depuneri. . . 1254 „ 38 „

Profită

Dare:

n
Amor tisa re:

din mobiliară
curată .....................

fi. cr.

15777 59

6974 18

2779 89

109 42
16383 95
42025 03

Interese:
dela

n
v
n
»

Pro visi une
Taxe:

C h i r i ă 
Diverse

JO

George Pap

cambii de bancă 
reescomptate . 25829 fi. 79 cr.

credite hipotecarie 5427 
credite pe obligațiuni 1905 
cont-curentă . . . 703
credite amanetari . 121
efecte..........................171

W 
n 
w 
n

99
63
52
96
89

de transcriere 
„ cereri

50 »— „
964 „ 65 „

loanu P. Lazaru m. p.
comptabil.

Șimleulă-Silvaniei, la 31 Decemvre 1892.
Andreiu Cosma m. p.

directorii esecutivd.
ZsZE e m. brii direoținziei:

m. pk, Artemiu Sarkadi m. p., Florianu Marcusiu m. p., Dr. loanu Nichita m. p., loanu Angyal m. p., 
“președinte. Daniil Dellei m. p., Augustin Vicasiu m. p., Vasile Patcasiu m. p., Teodoru Popp m. p.

Acestă bilanță esaminându-se și confrontându-se cu registrele principali și ausiliarî ale societății, seu 
acelea și esactă.

Șimleulă-Silvaniei, la 14 Februanu 1893.
ZMIezxi Tor ii comitetului de revisiune:

Alimpiu Barboloviciu m. p. 
președinte.

Demetrie Suciu m. p.

n 
w 
?? 
n 
n

1 . .................
fi. cr.

34160 78
4512 94

1014 65
125 1 —

2211 66

42025 03

Augustinu Marcusiu m. p.r

găsită în consonanță cu

Dr. Casiu Maniu m. p.
1-1'.

B V T B A T E.

V
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D

n

Tipografia A. MUREȘIANU.


