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Brașovu, 8 (20) Martie
In nisce momente fârte critice 

republica trancesă a pierdutG pe 
unulu dintre bărbații săi de stătu 
cei mai apți și cu caracterfi in
tegru.

„M<5rtea lui Jules Ferry" — 
Jise vice-președintele senatului — 
„este o pierdere imensă pentru 
Francia; elu și-a dedicată totă 
vieța apărării libertății publice, 
mărirei Franci ei și estinderei te
ritoriului ei, precum și desvoltării 
și liberării spiritului omenescu.“

Abia trecură câteva săptămâni, 
de când Jules Ferry a foștii alesu 
președinte alu Senatului. Crisa 
actuală, provocată de scandalo- 
sula procesu de corupțiune Pa
nama, a adusu erășl la ivela pe 
acestu bărbatu de statu, după ce 
a trăitii optu anî de (file retrașii 
și aprope uitatii.

După căderea lui Grevy, celu 
mai însemnatu candidată la ale
gerea de președinte alu republi- 
cei în 1887 a foștii Jules Ferry. 
Der n’a pututu reuși, căci adver
sarii săi, boulangiștii și ladicalii, 
puseseră tâte în mișcare spre a 
împiedeca alegerea lui și pregă
tiseră chiar și o rescâlă în Pa
rish, în casă când congresulu 1’ar 
alege. Văcjendu Ferry acesta, a 
stăruită ca aderenții săi să vo
teze pentru actualulă președinte 
Carnot.

Jules Ferry a fostă dela 1879 
mulțl ani ministru de instruc
țiune publică, apoi ministru-pre- 
ședinte. In timpulă acesta elă a 
săvârșită mari și însemnate re
forme pe tăremulu învățământului 
și pe tărâmulă bisericescă. Retor- 
mele lui însă i-au atrasă ura con- 
servativiloru și a clericalilor^, oari 
s’au opusă legiloră școlare intro
duse de elă și cari nici aeji nu-i 
potă ierta „infamia", că a gonită 
din țeră pe IesuițI. Aceștia s’au 
întorsă erășl pe altă pârtă, der 
ura în contra lui Ferry a rămasă.

Multă a fostă combătută Ferry, 
mai alesă de cătră radicali, din 
causa espedițiunei Tunisiane, și 
Tonkingene, care a fostă inițiată 
și condusă de elă. Ilă numiau iro
nică „Tonkingesulu". Adversarii 
săi susțineau, că răsboiulă dela 
Tonking a causată Franciei numai 
vărsare de sânge și jertfe zadar
nice și n’a contribuită întru ni- 
mică la înălțarea gloriei sale. As- 
tăcj.1 însă după mârtea lui Ferry, 
recunoscă și foi monarchiste ca 
„Figaro“, că totuși Tonkingulă și 
Tunisulă, cu tâte jertfele, au adusă 
Franciei mari avantage întărin- 
du-i posiția maritimă.

Spre a face posibilă acțiunea 
republicei în Tunesia și Tonking 
Ferry a căutată să întrețină, câtă 
se pâte mai pacinice și mai nor
male relațiuni cu Germania, și 
acesta i a succesă, pe câtă vreme 
a fostă la cârmă. Tocmai acestă 
parte a politicei sale, care pre
tindea să se lase deocamdată la 
o parte ideile de revanșă, până 
ce se va consolida republica, au 
contribuită la aceea ca elă să devină

nepopulară ; er după-ce în Ianuarie 
1885 oștirea francesă din Ton
king a suferită ună desastru, Ferry 
fu silită să se retragă dela guvernă 
între strigătele „josu cu Prusia*  
nulu !“

Și după retragerea sa dela gu
vernă stărui Ferry, ca șefă ală o- 
portuniștiloră, pentru validitarea 
politicei sale. Mai alesă uneltirile 
boulangiste au întîmpinată din 
parte-i o crâncenă oposițiă și elă 
a și contribuită mai multă la de- 
sastrulă generalului Boulanger, 
precum și la aceea, ca radicalii 
să nu ajungă la putere. Urmarea 
a fostă, că la alegerea de preșe
dinte ală republicei în 1887 tăte 
acele partide se uniră și împiede
cară alegerea lui.

Acum republica văcjendu-se 
strîmtorată în urma crisei Pa
nama, majoritatea oportunistă din 
Senată erăși și-a îndreptată privi
rile asupra lui Ferry și l’a alesu 
președinte alu Senatului. Deja se 
șoptea, că la alegerea viitâre de 
președinte ală republicei, ce se 
va face peste puțină, Ferry va fi 
din nou candidată.

Mdrtea nemildsă a făcută înse 
sfirșită speranțeloră, ce le aveau 
Senatorii francesi din majoritate 
în capacitatea, energia și probita
tea lui Ferry. Republica francesă, 
care, mai alesă în momentele de 
față, nu prea posede mulți băr
bați de stată de calibrulă și de 
valorea lui Ferry, îndură prin 
acesta o mare și simțită pierdere.

In interesul! istoriei nâstre 
naționale.

Cu numerulă de astacțl ală 
„Gazetei" începemu a publica ună 
Cestiunariu lucrată de d-lă Nic. 
Densușianu pentru adunarea tradi- 
țiuniloru istorice și pentru cunos- 
cerea anticitățiloră din țerile lo
cuite de Români.

D-lă Nic. Densușianu se ocupă 
de mai mulțl ani cu cercetări 
adânci despre originea și istoria 
vechiă a poporului română așe- 
4atu la nordulă Dunărei de josu 
și în Peninsula balcanică. In spe
cială cercetările d-sale se referă 
la epoca cea depărtată și obscură 
a poporului română dela coloni- 
sarea lui în țerile Daciei și pănă 
la anulă 1400 și la căutarea și 
stabilirea patriei de unde suntă 
aduse coloniile agrarie ale țeriloru 
locuite de Români.

Dâr înainte de a păși la re
dactarea definitivă a acestei mari 
lucrări, d-lu N. Densușianu a cre- 
Jutu, că este bine, ba chiar nece
sară, ca se cerceteze ce felă de 
reminiscențe istorice s’au mai păs
trată pănă astăcți în casele țerani- 
loră români despre epocele cele 
depărtate ale nemului nostru, și 
anume, ce felă de tradițiuni isto
rice se mai află și ac|l în popo- 
rulă română din timpulă de când 
împeratulă Traiană a purtată res- 
boiu cu Dacii, din timpulă de 
când țerile aceste erau supuse îm- 

perațiloră romani, din timpulă 
după ce legiunile romane au fostă 
retrase din Dacia Traiană și din 
timpulă invasiunei barbariloru, 
tradițiuni, cari pănă astăcțl nu s’au 
cercetată de locu. Astfelă voiesce 
se străbată pe tote cărările posi
bile pănă la cele mai întunecdse 
epoce ale poporului română.

Pentru a aduna tradițiunile is
torice vechi, ce esistă în poporulu 
română, d-lă Densușianu a redac
tată, precum amu arătată în nume
rulă de Sâmbătă ală „Gazetei", 
ună Cestionariu istoricu cu rugarea 
fierbinte cătră toți amicii adeve- 
rațl ai istoriei nâstre naționale se 
binevoiescă a-i trimite răspunsu
rile loră la cestiunarulu de față.

Scimă cu toții câtă bine 
au adusu națiunei române scrie
rile seriâse istorice ale lui Șincai, 
Samuilă Claină, Petru Maioră, 
Ilariană etc. Acele scrieri ne au 
adusă acolo, unde suntemu astăcfl; 
de aceea este o cestiune națio
nală să dămu toți din tăte părțile 
mână de ajutoră la o lucrare de 
o estensiune și însemnătate așa 
de mare, precum a întreprins’o 
d-lă Nic. Densușianu.

(IRONICA POLITICA.
— 8 (20j Martie

In 19 Martie n. kossuthistii din Bu
dapesta au serbatft memoria cjilei de 15 
Martie 1848. Din inoidentulă acesta s’au 
oetită adunărei, ce a fostă oonvooată, 
12 porunci noue ale kossuthiștilorîi. 
Aceste suntă: 1) Deplina independență 
a Ungariei, armată națională indepen
dentă, cordonă de vamă independentă 
și bancă națională independentă ; 2) Pro
porționarea purtărei sarcineloră cu sis
temă de oontribuțiă progresivă, scărirea 
dărei după consumă. 3) Libertatea cons 
oiinței și religiunei ; 4) Deplină b’bertate 
de pressă ou ștergerea cauțiunei și ou li
berală colportagiu. 5) Sufragiu universală 
și garantarea prin lege a drepturiloră de 
reuniuni și întruniri. 6) Emanciparea 
muncitoriloră. 7) Instrucția gratuită pe 
base naționale. 8) Reformarea camerei 
de susă pe base electorale; 9) Deplina 
autonomia a comitatelorfi și comuneloră ; 
10) Reforma procedurei penale; ourțl 
eu jurați în afaceri penale, stabilirea ju
decării condiționate și maximului chel- 
tueliloră tribunalelor^ ; 11) Recunoscerea 
prin lege a meriteloră lui Rakoozy și 
Kossuth; 12) înălțarea (filei de 15 Martie 
la sărbătâre națională.

In ședința dela 17 Martie n. a par
lamentului austriaoă deputatulă cehă 
tînără Vasaty a desvoltată situația poli
tică esteruă, posiția principelui bulgară 
și raporturile Bulgariei față de monar
hia austro-ungară. Vorbindă apoi de 
tripla alianță. Vasaty (fise, că prin aju- 
torulil ei Germania vre să-și susțină Al- 
sația-Lotaringia, âr Austro-Ungaria, spri- 
ginită de Germauia, sâșl promoveze in
teresele sale în Balcani. Dâoă însă Ger
maniei i-ar suooede a se apropia de Ru
sia, atunci Rusia fără de-a întreba pe 
Austro-Ungaria și spre paguba acesteia, 
și-ar valora pretențiile sale în Balcani. 
Convingerea oratorului însă este, că Aus- 
tro-Ungaria are mai mari șanse la o 
apropiere de Rusia, deoâtă Germania ; 

fiindcă Rusia niol-odată nu va uita ati
tudinea Germaniei la coDgresulă din Ber
lină. După părerea lui Vasaty, Austro- 
Ungaria trebue să oaute alianța ou Rusia 
și din causă că majoritatea poporeloră 
monarchiei nu simpatisâză de locă cu 
tripla alianță, oi cu alianța duplă.

♦
Comisiunea militară a parlamentului 

germană respinse, în ședința din 17 
Martie, proiectulu ini li tarii silfi guvernu
lui, ou tâte voturile, afară de 6 voturi 
ale conservatorilor^. Prin urmare a doua 
oetire a proieotului s’a terminată. Șe
dința viitâre va fi după Pasel. Totă în 
oomisinnea militară deolarâ cancelarulă 
Caprivi, oă proiectulă militară nu tre
bue privită din punctă de vedere de 
partidă, ci din puuotulă de vedere ală 
patriei. Densulă apără proieotulă fiindă 
pe deplină convinsă despre neoesitatea 
acestuia. ț)iarului „Pester Lloyd“ i-se 
telegrafiâză din Berlină, oă prin oerou- 
rile politioe de acolo se vorbesoe ou si
guranță despre o disolvare a parlamen
tului. Aoesta va urma după Pasol, res
pective după respingerea proiectului în 
plenum. *

Din Belgradă primesoă foile streine 
soiri, ca alegerile serbescl s’au sfârșita, 
dâr oă partida guvernamentală este ne
spusă de slabă. După cum stau lucru
rile, guvernulă nu se racfimă decâtăjn- 
tr’unu singurii vota. Fâia serbâsoă „ Videlo*  
publioândă lista deputațiloră aleși cjioe, 
oă țâra a alesă 64 liberali, 59 radicali 
și 4 progresiști. E mare temere apoi oă 
balotagiele voră reuși pe partea radica- 
lilorO. Garasanin în articululă său de 
Vineri (fio®, că pe lângă astfelă de ra
porturi de partidă nu se pâte forma ună 
oabinetă oapabilă de-a guverna și soupș- 
tina trebue să-și sisteze activitatea. Crisa 
ministerială deja a isbucnitu. Semiofioiâsa 
„Male Novineu asigură, că deja trei din
tre miniștri au eșită din oabinetă.

Procesul!) preotului Suciu.
Turda, 18 Martie.

(Raportă specială ală „Gaz. Trans/')
Onorată Radaoț,iune! Pentru între

girea depeșeloră, prin cari s’au schițată 
fasele prooesului polit’oă pusă la cal*  de 
agenții stăpânirei in contra președintelui 
olubului națională din Câmpia (oeroulă 
Ludoșului), a bravului preotă din Căpușiu 
Vasiliu Suciu, vâ oomunioă, că după as- 
oultarea tuturora martoriloră, la insistința 
apărătorului Dr. Frânou, ’a ordonată ce
tirea unoră fasiuni favorabile acusatului. 
După aceste tribunalulă, cu tâte că a- 
părătorulă a desvoltată ou energiă, oă 
mărturisirile agravante s’au dovedită false 
și oă în conseoență este o pretențiă a 
justiției și echității, oa oei 17 martori 
olasiol ai apărărei sS fiă admiși la jură- 
mentă, s’a pronunțată, în conformitate 
cu propunerea procurorului în contra ad- 
miterei la jurămentă a aoestoră martori.

In asemeni condițiunl sortea prooe
sului, care era erl atâtă de lămurită și 
favorabilă apărărei, a devenită proble- 
matioă. Aoâsta mai alesă din motivulă, 
oă în oursulă pertractării d’inainte de a- 
mâcjl, cetindu se „deo)arațiunea“ celor87 
fruntași din oomună, prin care se tim- 
brâză în cei mai energiol termini aousa- 
rea proourorului și insinuările denunoian- 
țiloră George Ciobană și Maxin Oasone, 
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procurorulă și dintre jucjl mai alesă D. 
Vajna, (oare a intrata ulteriorii în senate 
în locu'ă D-lă Dr. Boraovai, fără a în
țelege o bdbă românesce) s’au silită a 
sodte la ivâlă din oonținutulă aoeleia do
vada mijlooită, oă din însuși tonulă agi
tata ală acelei deolarațiunl, compuse de 
învățătorul^ Ioană Comană se pote oon- 
Btata agitațiunea politică, oare părintele 
Suoiu ar fi stârnit'o în sufletele credin- 
cioșiloră săi.

Sub asemeni auspicii și-a înoepută 
procurorul Pap Domokos vorbirea de 
acusă, în oare n’a întrelăeată a grupa 
tâte motivele inohisițiunei făoute sub in
fluența comitelui supremă Sândor Jânos 
și a resumată în oonstatarea, că ou tăte 
șovăirile și oontracjieerile observate la 
pertractarea finală în fasiunile martori- 
loră agravanțl, suntă probe de ajunsă 
pentru a aooepta, că părintele Suoiu de 
pe amvonă, în șcblă și în biserioă a agi
tată în publioă, prin urmare în confor
mitate ou alinea b) a § lui 172 a ood. 
pen. ung. în contra națiunei ungurescl. 
A făcut’o acesta prin afirmațiunile. oă: 
„în Ungaria biserioele și șoolile române 
s’ar fi închisă, vorba românescă s’a o- 
prită sub pedepsă în bani, și s’a creată 
o legislațiune speciale esolusivă în favo- 
rulă Maghiarilor^ și Jidoviloră.u După 
aceste proourorulă vrâ să couvingă, că 
delictulă agitărei se pote constata chiar 
și din mărturisirea acusatului, oare a fa- 
sionată, oă la Rusalii a implorată pogo- 
rîrea Duohului Sântă peste Majestatea 
Sa monarohulă, ca aoesta să iâe în dreptă 
oonsiderare plângerile Româniloră espuse 
în memorandă, și că a deolarată, oă le 
gea de naționalități nu e eseoutată.

Proourorulă mai susține, oă acusa- 
țiunea o întăresoe și deolararea oeloră 
87 fruntași, pentru care răspunderea mo
rală îlă îngreunâză totă pe aousatfi; pe 
aoeste base apoi proourorulă oere, oa a 
cusatulu să fiă deolarată vinovată de de 
liotulă agitărei, să fiă pedepsită cu 6 
luni inchisore de stata, 200 fi. v. a. amendă 
in bani și condamnată la purtarea insem 
nateloră spese de procesă.

După aoeste a luată cuventulă apă- 
rătorulă, Dr. Amos Frâncu, care în ună 
disoursă de 2 6re, ținută în oelă mai per- 
feotă limbagiu maghiară, a răsfrântă tdte 
motivările aousatorului publioă. Acestă 
disoursă vi-lă oomunică după notițele 
luate în liniamentele sale generale în ur- 
mătdrele:

Dr. Amos Frâncu: On. Tribunală! 
Când persecutată de-o mână nevăzută 
olientulă meu a festă pusă — de astă- 
dată a 4 dra în sourtulă intervală de 
y ană — pe banca acusațiloră și a re
clamată apărarea mea, nu am lăsată niol 
ună momenta să mă impresioneze remi
niscențele triste ale trecutului, legate de 
aoestă orașă. Nu! fiindcă n’am vrută să 
părăsesoă oouvioțiunea, oăîn acâstă țeră, 
pe a cărei stegurl în timpurile Raooțiane 
era pusă superba insoripțiune: npro pa 
tria et libertate'1, și despre care se dice 
în lumea mare, că ar ave una din oele 
mai liberale oonstituțiunl, nu e permisă 
să se pedepsâsoă libertatea ouventului și 
a disouțiunei. Mărturisesoă, că n’am fostă 
pregătită, oă D-lă procuroră ală regelui 
o să-mi causeze o decepțiune atâtă de 
amară și Bă militeze in contra libertății 
cuvântului, oând abia au treoută 2 tjH® 
dela 15 Martie. In acâstă <ji adeoă, dela 
CarpațI și până la Adria, au răsunată a 
45 dră prinoipiile profesate prin Vasvâri, 
Jokai și Kossuth, oarl se resumeză în 
cuvintele: libertate, egalitate și frățietate 
și cari aocentueză mai alesă : libertatea 
pressei.

In potriva aoestoră dootrine Dl pro- 
ouroră n’a primită aoelă generosă punotă 
de vedere, oe l’a representată ooleguiă 
său în prooesulă dela Tissa-Eslar Seiffert, 
în virtutea oăruia proourorulă e datoră 
a representa nu numai acusațiunea, oi și 
apărarea, și e datoră a servi maipeăusă 
de tote causa dreptății materiale. Din 
contră, D-lă acusatoră a acoeptată prin
cipiile procurorului din Aradă, Parecz, 

oare din inoidentulă prooesului de pressă 
ală 4‘arahii „Romănisohe Revue" și-a 
oreată prin intoleranța sa ună renume 
fără sâmănă în judicatura Europei. Mă 
miră, și-mi este neespiicabilă puntotulă de 
mânecare ală D-lui procuroră, mai alesă 
fiindcă resultatele pertraotării finale au 
trebuită să impună convingerea, că a- 
ceată prooesă politică s’a pusă la oale 
prin incompetenta influințare ce și-a per- 
mis’o cornițele supremă Sândor JAbos, 
in oare din inoidentulă că olientulă meu 
și oonsătenii au mersă la Viena, pentru 
așternerea Memorandului Româniloră, e'a 
înrădăoinată o nedumerită ură politică în 
oontra clientului meu. Din aoesta au ema
nată direotele ameuințărl adresate olien- 
tnlui meu, oă Ilustritatea sa agită și va 
agita in oontra preotului Suoiu, pănă va 
eși la ivâlă ou oine ține poporule, ou Ilus
tritatea sa cornițele atot puternică, său 
cu sărmanulă popă dela sată, — și nu 
se va liniști pănă atunci, pănă oând 
olientulă meu nu va lua lumea în 
capă. Acestoră amenințări este a se 
atribui aoestă procesă și deoă în pri 
vința aoâsta ar fi mai rămasă și oea 
mai mioă îndoială, și acesta sr fi riei 
pit’o denunoiarea falsă a argatului său 
Sebestyen (Sternthal) Arthur, oare la or 
dinulă stăpânului său, în numele aceluia 
a înaintată pretorului o arătare orimi- 
nală, în oare afirmativă pe basa marto- 
riloră Ciobană și Casone denunță fapte, 
oarl ohiar martorii agravanțl le deolară 
de invențiunl malițibse. In asemenea 
oondițiunl fiindă puse la oale dovezile 
aousei, ele servesoă numai aparența jus 
tiției. Montesquieu în oartea sa despre 
spiritulă legiloră a deolarat’o de oea mai 
oruntă tirănia. Și nu înțelegă, deoetoo- 
mai D-lă procuroră devieză dela acea 
strictă delimitare a justiției de adminis- 
trațiune, oare pe basa priucipiiloră lui 
Montesquieu despre divisarea sfereloră 
de putere în stată, a intrată și în cou- 
stituțiunea patriei nostre. Se vede însă, 
oă la noi lumea aplică atâtă de elastică 
prinoipiile, încâtă se uită treoutulă, se 
desoonsideră presentulă.

Și nu e bine așa! Câtă pentru tre
oută, DisraiJli a constatată în parlamen- 
tulă englesă, oă este ună semnă ală pa
terei nâstre. Statuia nostru reprivesoela 
ună trecută de 1000 ani, și abia încape 
îndoiala, oă la conservată mai alesă 
maxima de stată a fundatoriului rega
tului S. Ștefană, oare sună: „Regnum u 
nius linguae fragile et imbecille*.  Negre
șită, oă în oursulă timpuriloră, aoestă, 
ideă de stată a fostă înlocuită în Tran
silvania ou o politică a esclusivismului 
de rassă. Aoâsta a fostă apoi introdusă 
și în legislațiunea țerii. Aprobatele și 
oompiiatele suntă pline de insuite la a 
dresa națiunei române și mai alesă la 
preoții noștri, despre cari deoreteză: „az 
olâh popâk ne afuriszâljanak".

Cu durere vâdă transpirândă aoestă 
nefastăQlspirită din aousa procurorului, 
este însă o garanțiă pentru viitorul aoestei 
țerl poliglote, oă în Ungaria prooriă nu 
a fostă primită acea efemeră direcțiune 
politioă, care a înaugurat’o Wesselânyi 
în scrierea sa „Szozat a Szlâv nemzeti- 
segek uayâben". Au făcut’o efemeră a- 
oesta fatală direcțiune evenimentele oe 
au urmată în apusă, cari au întrodusă 
în legislațiunea nâstră ideia egalei în
dreptățiri. Aoesta ideiă era să fiă espri- 
mată în legea pentru egala îndreptățire 
a naționalitățiloră, din anulă 1868. Nu 
vreau să reoonsidereză de a3tădată, oa 
înoâtă oorăspunde aoea lege aspirațiuni- 
loră legitime ale naționalitățiloră, oon- 
stată numai, oă deja la orearea ei emi- 
nentulă Dostru bărbată de stată Alesan- 
dru Moosony a deolarată, oă însemneză 
ignorarea națiuDiloră din țâră și nimioi- 
rea îndreptățirei egali".

(Va urma.)

Procesulu de pressă altî „Tribunei."
(Raportă specială ală „Gaz. Trans“)

Clușiu, 7/19 Martie.
După oum este cunoscută deja, ar- 

tiolulă de fondă ală cjLralăi „Tribuna11

I dto 14 Martie 1892, st. n. nr. 61, înti
tulată „Ou aceleași arme", a fostă încri
minată de proourorulă sup. din Clușiu 
Vita Sandor. Procesulfi s’a pertraotață 
în cljiaa de 17 Martie d. o. în Oușiu.

Din oausă, să- o- parte dintre jurați 
nu s’au presentată la 6ra numită, per
tractarea s’a începută abia după IO5 6re. 
Curtea cu jurați a fostă compusă așa: 
Președinte: Szasz Băla. Jucjl: Csissdr 
Kâroly și Reinbold Arthur. Notară: Dr. 
Szabo Jen5, er interpretă d. Lehmann 
Robert, profesoră la Aoademia comer
cială din looă. Jurații: Do-bâl Antal, Dr. 
Sârkâny Lajios, Cozma Ferenoz, Fekete 
Bâla, Peterfi Zsigmond, Dr. Ovâri Ke- 
lemen, Szots Geza, Dr. Szentkirâlyi 
Kălmăn, Benigni Samuel, Dr. Dâvid 
Leo, Lenk Gyula, Hindy Ârpâd. Su- 
plențl: Dr. Haller Kâroly, Kiss Ernb. 
Aousatoră publioă: Dr. Lazar Aurel. 
Apărătoră: Ioană Rusu Șirianu, de față 

, a. fostă și proourorulă supremă Vita 
Sandor. Președintele espune obiectulă 
prooesului.

Aousații: Andreiu Băltești, născută 
în Ocna Sibiiului, loouesce în Sibiiu, de 
33 ani, relig. greco-orient., neoăsătorită, 
ii’are avere, culegătorii de litere- și redao- 
to'-fl responsabilă alu cj'^rului „Tribuna." 
— Ioană Popa ISfecșa, năsoută îia Sibiiu, 
loouesce totă acolo, de 52 ani, relig. gr. 
or., căsătorită, are ună copilă de 13 ani, 
fără avere. Editoră responsabilii pentru 
Institutulă tipogr. unde se tipăresoe

' „Tribuna".
Se oetesoe actulă de aousare, care 

susține, că d-nii And. Balteșă și I. P. 
: Neoșa suntă ouipabill pentru neglegință 
în ofioiulă loră de redactoră și editoră 
și așa indirectă pentru orima agitărei la 
ură oontra naționalitățiloră și îndemnă- 
rei la nesupunere față de orgauele și au 
toritățile publice ale statului.

Președintele pune acusațiloră între
barea, decă voiescă a’șl face observări 
eu privire la aotulă de aousă. Aousații 
împuternioesoă pe apărătoră. Apărătorul^: 
(românesce) Onorată tribunală regesoă, 
Onorată ourte ! Președintele: Ești advo- 
oată? — Apărat. Nu sunt. — Președ. 
Fiind-oi nu ești advocată, legea ’ți oon- 
oede sâ aperi pe oliențl în limba ro
mână. Te poți folosi de aoestă dreptă. 
Apărătorulă: rogă pe d-lă notară să oe- 
tâscă prooesulă verbală, oare s’a luată 
cu ooasiunea investigațiunei din Sibiiu, 
și în limba română, deorece aousații niol 
n’au ideiă pentru oe suntă chiămațl îna
intea Onoratei Curți, fiind-oă procesulă 
verbală s’a luate în limba statului, pe 
care ei nu o îuțelegă.

Proourorulă propune să nu se dee 
ascultare oererei, pentru-uă, îndată ce 
au subsorisă prooesulă verbală, l’au pri
mită de ală loră, dovadă, că l’au înțe- 
lesă, afară de aoeea pertraotarea e ver
bală. — Președintele denâgă oetirea.

Se oetesoe aotulă de acusațiune. La 
oererea aousațiloră se oetesoe artiolulă 
înoriminată în limba română.

După cetire, președintele întrebă pe 
acusațl deoă artioululă de față e iden- 
tioă ou artioululă din Gestiune ? Aousații 
răspundă ou da. — Președ. Ai fostă D ta 
redaotoră oând s’a publicată artiolulă 
inoriminată? Ești D-ta autorulă acelui 
artioulă? A. Balteșu. Da, am fostă redac- 
toră pe aoelă timpă, der nu suntă eu 
autorulă artioulului din cestiune. Președ: 
ReounoscI, oă subscrierea din foiă e a 
D-tale? Acusatulă: Da. Președ.: Iâi aBU- 
prățl responsabilitatea pentru publicarea 
articulului incriminată? Cu oe poți do
cumenta, oă artioululă din vorbă a fostă 
publioată ou soirea D-tale și oă ai făoută 
pașii de lipsă pentru a împiedeca publi
carea? Acuș.: Iau asupră-ml responsabi
litatea. Am avută soire, că s’a publioată, 
nu am împiedecată însă publioarea, fi- 
indoă am fostă convinsă, că nu conține 
nimică culpabilă. Preș.: A depusă „Tri
buna" oauțiunea recerută? când? unde? 
și de oine? Acuș.: Da, suntă depuse 5000 
fi. de institutulă tipografică, laMagietra- 
tulă din Sibiiu. Preș.: Ai și D ta parte 
la acea depunere? Acuș.; Nu am.

, Președintele întrebă, 1» propunerea- 
proourorul&i, pe acusatulă Balteșă; oine 
a fostă autorulă articulului incriminată, 
oe s’a făoută m-anusoriptulă ?—Aousatulă 
răspunde, că a uitată cina e autorulă, 
câtă deBpre mamisoriptă, afirmă, eă ou 
e datina a să păstra manuscriptele, ci să 
nimioesoă.

Juratulă Hindy Arpăd rdgă pe pre
ședinte, să constate adevărulă, deorece 
acusatulă a afirmată odată, oă nu scie 
cine e autorulă, a doua oră 4iQe> a 
uitată. Președintele constată pe basa 

I protocolului luată de notară, că în am
bele cașuri a afirmată într’o- formă, adăcă, 
că a uitată.

Juratulă Dr. Szentlsirâlyi propune 
președintelui să întrebe- pe aousatulă 
Bâ-lteșă, deoă s’a îndatinată a scrie ar- 
tiolii de fondă în „Tribuna"' și decă da,- 
se numesoă vr’unulă ? D-lă B'alteșă răs
punde, că nici odată nu a scrisă articlii 
de fundă, elă se ocupă mai' multă cu1 
partea teohnioă a (jirului numstâ.

La întrebările puse din partea pre
ședintelui, I- P. Neoșa râspuude urmă- 
torele: Eu suntă editorulă responsabilă 
ală „Tribunei" și ca atare iâu asupră-ml 
responsabilitatea pentru publioarea ar- 
tiolului. Cine a sorisă artiolulă incrimi
nată, nu- soie.

Dr. Ovary Kellemen, j urată, ÎTitrâbă 
prin președinte, că cetit’a artioobulă in
criminată înainte seu după oe a apărută 
în fâiă. I. P. Necșa răspunde, că l’a oe- 
tită, însă numai după ce a apăirută și 
anume atunci .când a fostă trasă în oer- 
cetare.

Urmeză cetirea atestateloră privi- 
tdre la starea materială și purtarea mo
rală a aousațiloră, apoi Președi. suspen- 
dâză pertractarea pe timpă de o- dră.

*
La ora 172 se înoepe din no-n per

tractarea. Juratulă Dobâl Antal- insistă 
pe lângă președinte, sâ provoca pe apă- 
rătoriu, sâ vorbesoă unguresoe sâu celă 
puțină s& traducă și unguresce vorbirea 
de apărare, susținendă, că prin- aoeea in- 
fluiuțeză directă asupra inimei jiurațiloră.. 
— Apârătorulă persistă însă pe lângă 
aoeea ca să-și apere clienții în limba 
maternă. Președintele îi ooucede.

Juratulă Hindy Arpâd se rădică in
dignată și s6 adresdză cătră anărătoră 
cu următbrele cuvinte: Atunci să vede 
oă voesA a influința numai asupra pu- 
blioului română și nu asupra nostră a 
jurațiloră. Atunci sunteți oomedianțl. 
Atunci voiescl și aid a agita.

Urmeză vorbirea aousatorului pu- 
blioă:

Lazar Aurel: Agitatorii fără oons- 
ciință și sufletă, oarl au esistată și esistă 
în sînulă popdreloră paclnioe ale acestei 
monarchii, precum și daunele materiali 
și morali, oe resultă din agitarea loră, 
au adusă cu sine stabilirea legei, oare 
condamnă pe cei ce ațîță la ură poporă 
contra poporă.

In artioolulă incriminată încă se 
află agitațiă. Elă timbâză pe Maghiari 
oa inimiol ai Româniloră; afirmă, oă 
Maghiarii au tendința de a strivi totă 
ce e românescă, oă ei, veneticii, voiesoă 
a despoia pe poporulă română băștinașă 
de drepturile sale.

Câte afirmări atâtea, acuse, câte aouse 
atâtea oalumnii.

Dâcă cineva orede despre altulă, oă 
voiesoe a-lă usurpa, a-lă nimioi, a-lă 
despoia de drepturile sale, fiă acestea 
numai înohipuirl vane, totuși va urî din 
sufletă pe acela, despre care presupune 
astfelă de lucruri. Dâcă se pote <jice 
acâsta despre singuratiol, ou atâtă mai 
veritosă se pbte despre o națiune 
întregă, oare e compu-ă din singuratici.

A doua orimă consistă în aceea, că 
provdcă direotă pe poporulă română la 
neascultare, nesupunere și la aplioarea 
forței brutale oontra autoritățiloră pu- 
blioe. Va4& și susținerea ordinei interne 
pretinde, ca voința singuratioiloră sâ se 
supună voinței comune, voinții statului. 
Organele administrative și autoritățile 
publice suntă chiămate a duoe în depli- 
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nire aoestă datorință a statului. Decă 
totuși s’ar pretinde oa ordinațiunl ilegali 
să fîă eseoutate, atunci statuia s’a în
grijită de așa numitele „remedia juris* 4.

*) Rugămă pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminarea faptelorU mari și strălucite 
ale străbunilor^ noștri, și anume, rugămă pe 
toți bărbații noștri literațl, advocațl, preoți, 
profesori și învățători să binevoiescă a ne tri
mite răspunsurile sale la Cestionariulu de față, 
îndată ce o personă pote să ne răspundă chiar 
și numai la 2 seu la 3 întrebări va face forte
bine să pună pe hârtiă informațiunile aceste și 
să ni le trimită cu poșta. In modulă acesta 
memoria multora evenimente și fapte mari va 
trece și la posteritatea nostră.

Autorulft artioulului vorbiudă de 
despotismul^ protojudelui pune între
barea : „Ore ar fi lucru de mirată, oă 
aici în ArdelO, unde de atâta timpă arde 
foeula sub spuză, nu ar isbuoni în fia- 
oărl, bre ar fi lucru de mirata dâcă con
tra forței ar folosi aoeleașl arme cu oarl 
suntO atacați".

Intru adevără cutezătâre agitațiă. 
Și dre ce e oausa ?

Autorulă afirmă, că în comuna Ho- 
doșă cu ajutorulă învățătorului s’a for
mata una corâ de plugari, pre care pro- 
tojudele, în moda brutala, l’a împrăștiata 
prin doi gendarml.

Procurorula predă luorula cam ast- 
felO: După cum sa vede din insinuarea 
viceșpanului, făcută la ministrula de in
terne, afacerea stă cu to tuia altfelă. No- 
tarulO din Boldura face protojudelui ur- 
mătorea arătare: țăranii din Hodoșă și 
IabarO se adună pre la 8 dre sera în 
orâșmă, aoolo beu, merga în șoola con 
fesională, unde âr duca beutură, cântă, 
sbiară și apoi pre la orele 11—12 din 
ndpte se’ntorcâ aoasă mai spărgândă și 
câteva ferestri.

Protoj udele a provocată pre nota- 
rulă oomunală și gendarmeria să supra
vegheze localitatea șcdlei, dâr fiindcă 
nu s’au mai rădioată plângeri, nu s’au 
făcuta pași nici de una parte. Resultă 
dâr, că aserțiunea autorului artioulului 
înoriminata, nu e adevărată.

Credeama, d-loră jurați, oă autorula 
artioulului înoriminata ou tote, oă ou atâta 
lipsă de consciință înfățișezi luorulă, va 
ave curajuld, că după ce a agitata în 
moda așa drastioâ să pășâscă pe față, să 
ide asupră’șl responsabilitatea despre 
ceea ce a scrisa. Dâr m’am înșelata! 
Ei bine, d-loră jurați, nu .rămâne alta 
deoâta să tragemă în cercetare pre re- 
dactorula și pe editorulă responsabila, 
pentru-că au concesa a se publica în 
fdia lora una atare articul. Și deși, după 
cum înșușl redaotorulă mărtnrisesoe, elă 
pu e autorula articlulni înoriminata, to- 
tu?I nu pâte fi mântuita de responsa
bilitatea oe a luat’o asuprășl, oonoecjendă 
a i-se atribui titlulă de redaotora res
ponsabila ala diarului „Tribuna11.

Rjgă dâr pa onorata ourte să-i 
dedare pe ambii de oulpabill.

Președintele întrâbă pe aousațl, dâoă 
voiescă în personă să se apere său în- 
credințeză pe apărătoră. Acusații declară, 
că nu voiesoa, oi conoeda apărarea d-lui
I. R. Șirianula. lână Popa Necșa mai 
faoe observarea, oă la procesele de prossă 
ale „Tribunei*  niol-odată nu a fostă oi- 
tata și editorulâ.

(Va urma.)

SOBELE PILEI
— .8 (20) Martie.

Ședința publică a Academiei. Sâm
bătă după amecjl s’a ținută ședința pu- 
blioă solemnă a Academiei Române. La 
drele 2 și 15 m. sosesoe M. S. regele în
soțită de A- S. R. Principele moșteui 
tcrO. Ajunși în sala de ședințe publioă 
M. S. regele ocupă f'otohulă preșidenției 
avândQ alăturea pe A. S. Regală și dă 
cuventula d lui Sturdza, oare bineven- 
tâză pe iluștrii ospețl și în câte-va cu
vinte arată durerea ce-o simte Aoade- 
mia pentru marile perderl oe le-a avuta 
în acești din urmă câțl-va ani. La aoestea 
Majestatea Sa Regele esprimă de ase
menea durerea oe densulâ o simte față 
de aceste perderj și îndeamuă pe d nii 
membrii a alege alțl noui membri demni, 
oa să le urmeze acelora și oarl să re
verse nouă lumini de ounosointe în te- 
nărulă nostru progresa. Apoi dă ouvân- 
tulă d-lui V. ,4. JJrechia, oare făce o 
importantă desooperire asupra începu
tului flotilei române pe basa unei colec- 
țiunl de dooumen.te descoperite și desci
frate de d sa din hnsovele vechi și din 
archiva statului. La sfârșită d. Urechia 
osie aplaudata de publică și felicitată 
de M. S. Regele și A- 8. Regală și de 
colegii săi pentru frum,6sa sa desoope
rire. După o pausă de 10 minute la 13 
bre M. 8. dă cuv.entulă d-lui Grigorie 

G. Tocilescu, oare îșl desvdltă interesanta 
Ba conferință despre provincia romană 
Moesia înainte de TraianO. Ședința a’a 
terminată la drele 4 și ună sfertă.

—x—
Abdicarea la tronii. Indoiâla, căreia 

i-amă dată espresiune față ou soirea sen 
sațională adusa de „Figaro* 1 din Parisă 
despre pretinsa abdioare a împăratului 
Franoiscă IosifO, a fostă fundată. In- 
tr’ună numără mai reoenta „Figaro**  de- 
olară, că soirea aceea nu este înte
meiată.

—x—
Uni dări frumoși a făouta d-lo 

Georgiu Barițiu pentru biblioteoa 
Asooiațiunei transilvane, căreia — după 
oum aflămă diu procesulO verbala dela 
7 Febr. n. o. ală Comitetului Asooiuțiu- 
Dei, — i-a dăruita 24 de opuri de va- 
lore, între oarl unele în mai multe to
muri.

—x—
Noua fundațiune, îutemeiată prin 

oontribuirl în amintirea regretatului pro- 
topresbiteră și profesoră semioarială în 
Sibiiu, Ioană Popes ou, a ajunsă as 
tăcjl la suma de 115 0 fl. Din interesele 
aoestei fundatiunl se voră da stipendii 
pentru tinerii români, oarl se pregâtescO 
pentru oariera de învățători.

—x —
Dr. Smolka, președintele parlamentu

lui austriacă, după oum am anunțată 
deja, și-a dată dimisiunea. In looulă său, 
probabilă, va fi alesă Ulumeăky, actual 
mente vice-președinte ală parlamentului. 
Dr. Smolka a fostă ală optălea preșe
dinte. Antecesorii săi au fostă: Dr. F. 
Stein (1861), cav. de Hasner (1863), Dr. 
Giskra (1867), Dr. Kaiserfeld (1868), 
cav. de Hopteu (1870), Dr. Reohbaaer 
(1873), și contele Coronini (1879). Dr. 
Smolka a fostă președinte din anulă 
1881.

—x—
Dela ccnferența sanitară din Dresda. 

Membrii oouferenței sanitare din Dresda 
au decisă, a tine secretă deliberările 
lorO. Lucrările oonferenței voră dura o 
lună și jumătate.

—x—
Serată musioală-teatrală In pensio- 

natulu Va u tier se dădu aseră er o 
mioă serată-teatrală ou elevele din pen
sionată. Partea întâiu a programului a 
conținuta o piesă pentru piauă de Zau- 
bitzer ou acompaniare de două vio- 
line, și coruri de Abt și Millooker 
Partea a doua 2 piese teatrale, una ger
mană de Bischof: „Prosit Neujahr"! 
er alta f-anoesă de Bordese: „Le 
mouliu des oiseaux* 1. Multe din elevele 
d-ș6rei Vautier sunta bulgare. După ună 
timpă relativă eourtă, ele învățară aiol 
limba germană și franoesă așa oă pu
tură juca binișoră în amândouă piesele 
amintite, așa d-ș6rele Srebroff, Mihailoff 
și Toneff ș. a. er Româncele: d-șârele 
M. Popă, Adela Ceaușescu și I. Oantilli 
juoară și cântară ou temperamente.

Gestionarii! istoricii*}
de

Nic. Densușianu.
I

1. Oe'spuneau bătrânii, ce felă de 
popdre seu limbi păgâne au locuită în 
țâra aoesta mai înainte de Români?

2. Se vorbesoe oeva în poporă, oă 
odată ară fi locuita pe acolo nisce <5meni 
mici seu pitici?
— și ce s’a întâmplată ou ei ?

3. Vorbiau oeva bătrânii pe acolo 
despre unu poporă ou numele de Daci?

— ori Gețl?
— oum erau îmbrăcațl dmenii aceștia?
— loouiau ei la munte ori la șesă ?
— și oe s’a întâmplată ou ei?
4. Ce spună bătrânii, se mai află pe 

undeva vre-o rămășiță dre-oare de Daci 
ori de Gețl?

5. Vorbiau ceva bătrânii, oă odată 
ară fi loouită pe aoolo nisoe popdre ou 
numele de:

— Celțl? — Sc-hițI (sâu Sohite)? — 
SooloțI ? — Soci ? — Georgii ? — 
Vasilii? — AgatirșI (Traușl) ? — 

SarmațI (SauromațI) ? — SargațI ? — 
AnarțI? — TeuriscI? — Oistobool 
(OostobocI) ? — PredăvenI? — Ră- 
tftoenl? — Biefii? — BuridenI? — 
OotenI ? — SensI ? — SăldenI? — 
CiaghișI? — PiefigI? — BastarnI? 
— CauooienI? — Carpi (Carpiani)? 
— PeuoenI? — Inși (Iasjgl) ? — Ro- 
xolanl? — Velțl? — Osii?—GotinI? 
HarpI? — BritolagI? Tagri ? —Ti- 
rangețl? — TirițI (seu Tarite)? — 
NeurI? — Meterei ? — Crobyzl?— 
MaroomanI? — Quafii? — SavarI? 
— Boi? — Breuol? —Aravisol? — 
SoordiscI? — Traci— Trivall?
— și ce s’a întâmplată ou poporele 

acestea?
6. Se vorbesoe oeva în poporă, oă 

odată âmenii pe acolo să fi locuită în 
pescerl, in bordee, ori în gropi pe sub 
pămentă ?

— și deoă se mai află pe acolo ast- 
felă de gropi?

7. Se află pe aoolo suterane ori pes 
ceri, pe unde se ascundeau în vechime 
omenii cu vitele lorO de frioa dușmani- 
loră, și dâoă se găsescO oeva urme de 
zid ă la gurile acestoră pesoerl ?

8. Se află cumva pe la țăranii de 
acolo case de lemnă construite pe stîlpl 
înalțl, avendO looă libera de desuptulă 
casei, cum este de esemplu la coșare?

— ori deoă se găsesoă prin loourile 
băltdse de acolo stîlpl seu pooiumpl de 
lemnă, pe cari să fi fostă odată case? 
(Aici referentulă este rugată să desemneze o 
astfelă de cesă, decă se mai află unde-va pe 
acolo.)

9. Ce spună țăranii, pentru ce soopă 
au fostă construite în veohime oasele pe 
stîlpl înalțl de lemnă? Nu cumva fiind
că loourile erau băltdse, ori pote din altă 
oau8ă ?

10. Cum suntă așeejate oasele ome- 
nilorO prin satele de aco'o?

— pe dâlă, ori pe vale ?
— unele lângă altele?
— ori deoă suntă separate și îm- 

prăsciate ?
11. Ce spuneau bătrânii, ore popd- 

rele, oarl au locuită pe aoolo mai înainte 
de Români, ee ocupau ele cu lucrarea pă
mântului ; dâcă ounosoeau grâulă și ce
lelalte feluri de bucate?

12. Se vorbesoe oeva în poporă, că 
odată dmenii diu ținutulă de aoolo să 
nu fi avută loourl anumite de arătură și 
de iânațe; oi pământurile de arătură și 
de fenațe se împărțiau în fiă-care ană 
de nou îutre săteni?

13. Pe unde țăranii se ocupă mai 
multă cu prăsirea oailoră decâtă ou eoo- 
nomia de vite și de oi?

14. Se află pe aoolo vre-ună munte, 
pe oare poporulă să-lă socotesoă de 
munte sfântă, și oum se numesce mun
tele acela?

15. Ce spună bătrânii, ce lege aveau 
dmenii, cari loouise în țâra acesta mai 
înainte de Români?

— aveau ei vre-ună munte sfântă, 
unde se închinau și făoeau rugăoiunl ?

— la ce Dumne4ei se închinau ei ?
— și dâcă le era iertată să mă

nânce carne și să aibă mai multe femei ?
16. Se vorbesoe oeva pe aoolo des

pre nisce dmenl sfinți cu numele Zamolxe 
și Deceneu ?

17. Se află oumva prin satele de 
aoolo dmenl, oarl să țină de păoată a 
bea vină, și să soootâsoă vița de viă oa 
o plantă necurată ?

18. Se află acolo dmenl, oarl să nu 
mănânoe carne din nici ună felă de ani
mală ?

19 Pomenesce oeva poporulă pe 
aoolo de nisce duhuri necurate ou nu
mele de:

— Gebeleiză ? — Sabață ? — Sar- 
inandă ? — Sule ? — Sulevii ? — 
Bende ?
20. Se vorbesoe oeva în noporă, că 

odată s’ar fi aflată pe aoolo sabia Dum
nezeului, oare după credința păgâniloră 
purta răsbdiele în vechime.

21. a Se află cum-va prin munții 
de acolo stânci ori pietrii mari, oarl se 
aibă ceva asemănare ou tipurile de omă, 
ori ou tipurile de animale?

— și ce spune poporală despre pie- 
trile aoeate ? .

21. b Se află pe acolo urme de urieșl, 
de dmenl, ori de animale (de oai, urși eto.) 
săpate în stânol ?

21. c Dâoă se află pe aoolo biserici 
săpate in petră și cine a făcută biseri- 
cele aceste?

22. Spuneau oeva bătrânii, că odată 
ar fi loouită pe acolo nisce omeni, cari 
purtau haine femeesd, și cum se numia 
poporulă aoesta ?

23. In oe sate este obiceiulă, ca 
omenii să umble ou capulă descoperită 
(golă) ârna și vâra, fără să fia în juie?

24. Este pe aoolo cbioeiulă, oa băr
bații și femeile, când lucră, să se des- 

brace de cămașă până la brâu, sâu nu
mai pe unO umără dre-care?

25. Este pe aoolo obioeiulă, oa ță
ranii să umble ou barbă nerasă?

26. Prin oe sate ori suburbii femeile 
pârtă pe capă numai o cârpă in care’șl 
Ugă părulu dinapoi.

27. Este pe acolo obioeiulă, oa 
dmenii să-și zugrăvescă corpulu ou semne 
său figuri ?

28 Ce se vorbesee, în cari sate 
anume, âmenii suntă mai lotromanl, facă 
mai multă rău veoiniloră și opuneri au
torități lorO ?

29. Se vorbesoe ceva, oă în vre- 
mile vechi să n venită pe aoolo ou bă- 
taiS nisce oraiu cu numele de:

— Sesostre (ori Sesoose) ?
— Darii ?
— și Alexandru Macedonu?
30. Se află pe acolo vre-ună stâlpii 

rechin de petră ou semne și figuri, pusă 
acolo de uună oraiu, seu împărată dre- 
eare ?

[Va urma.]

Convocări.
Subsorișii prin aoeBte ne luămă voiă 

a convoca pe toți alegătorii români din 
oerourile electorale : Carașeu, Careii marl, 
Cinghirulă și Medieșii \& o adunare publică, 
ce se va ține Joi după S. PascI în 13 
Aprilie n. o. diminâța la 11 dre la Seini, 
în sala Ospătăriei mari.

Ordinea de cj':
1) Deschiderea și oonstituirea adu

nării. 2) Disouțiune asupra proieoteloră 
de lege biserioesol: recepțiunea Ovrei- 
loră, introducerea matriouleloră de statO, 
a căsătoriei civile și asupra §§-loră 9, 11 
și 12 din proieotulă de lege despre sa- 
larisarea învățătoriloră. 3) Luarea reso- 
luțiunilorC. 4) Inohiderea adunării.

Seini, 16 Martie 1893.
Augustină Pelle, loanu Romanii, Alexiu 

Berinde, Gavriilu Lazarii, Vasile Leșanir, 
Alexandru Stețiu.

*
Subsorișii ne luămă prin aoâsta voiă 

a oonvooa pe toți alegătorii români din 
cerculă electorală Șimleulă Silvaniei la o 
adunare publică, ce se va ține Vineri în 
24 Martie n. o. la 10 6re a. m. în Șim- 
leulă-Silvaniei în casa advocatului Si» 
meonă Orosă.

Ordinea de di:
1) DeBohiderea și oonstituirea adu

nării. 2) Disouțiune asupra proieoteloră 
de lege biserioeștl: reoepțiunea Ovrei- 
loră ; introducerea matriouleloră de stată; 
și a căsătoriei oivile. 3) Luarea resolu- 
țiuniloră; 4) închiderea adunării.

Șimleulu Silvaniei, 10 Martie n. 1893.
Alimpiu Barboloviciu, Simeonu Orosu, 
vicariu for. eppescă ală advocată ca președ.

Silvaniei, v.-președ. clubului elect.
Ioană Papiri» Popă, 

protopopă.

Casina româuă din Clușiu îșl va 
ține adunarea generală anuală în 2 Aprilă 
st. n. la 3 6re în localitatea sa, la oare 
se convooă toți p. t. d-nl membri.

Obieotele adunărei :
1) Cuvântă de deschidere; 2) Sta- 

torirea bugetului pe an. 1893; 3) Reve
derea bilanțului pro an. 1892; 4) Ra- 
portulă bibliotecarului j 5) Propuneri 
eventuale.

Din ședința comitetului, ținută în 
Olușiu la 12 Martie 1893.
Dr. Grigore Silași, Dr. Aurelii Isacu, 

directoră. secretară.

DIVERSE.
Rațele în China. Se pare oă China 

posede ea singură mai multe rați de
oâta tote oelel’alte țări de pe globa. îm
prejurul^ tuturora orășeleloră, a caseloră 
isolate, pe drumuri, îu stradele orașeloră, 
pe oanale, pe bălți și pe rîurl nu se vădă 
decâtă rațe, a oăroră creșcere constțtue 
mai ou semă specialitatea indiviejiloră ce 
locuesoă în năvl pe apă. Mari case ce 
servesoă pentru clocire produoă o oifră 
totală de pui de rață, evaluată la 50,000 
pe anO.' Rața afumată și sărată și ouăle 
de rață, jocă ut’ă rolă importantă în ali- 
mentațiunea GhinezilorO.

PrOPri6t3.rH I>r. Aurel iUureșlaiiu. 
RBddCtOrO. rCSPOllSilllilll: CSregorlu Uluioru.



GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 53—1893.

Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Martie 1892.

Renta ung. de aură 4°/0 . . . 115 65
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4%% — .—

n n n » argint 4‘/2% 122.85
oblig. n n n de oat. I. emis. 101.75

n n n n n n 11 » 120.10
TI „ „ n HI „ —.—

Bonuri[ rurale ungare ....
n n croato slav. . . . 95.70

Despăgubirea dijmei de vin . . —.—
Imprum. ung. cu premii. . . . 97.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghed. 154 75 
Renta de hârtie austr................. 145.—

„ „ argint „ .... 98.70
„ „ aură „ .... 98.60

LosurI din 1860 ..................... 117.15
Aoții de-ale Băncei austro-ung . 148.50

n n n ung. de oredit. 987.75
n „ „ aust. de credit. 408.—

Argint......................................... 351.50

Galbenl imp. .
Napoleondorl •

5.70 Mărci imp. germ................................ 59.30
9.64 London (lire sterlinge) .... 121 15

QO
o

!! Rară ocasiune pentru dame!!

Dela cea mai mare și renumită, firmă de Confecțiune

Ignacz Weinberger din Budapesta
Amâ ondre a anunța onor, publicu, că vendQ 

piața de aici, tergulu inului Nr. 28, în 

deposituiu meu,
Jachete, Paletots, Don Juans, totfi felulă 
Doini any, Cap și Mantale largi, precumu 
Costume gata

On prețixrile cele mai eftîzxe ale faToricei.

Cu distinsă stimă:

Alexander Goldmanit

în

de
Și

61,5-12.

1

I

.*0

„ASOCIAȚIUHEA RIUEEANA"
instituții de credita și păstrare în C.-Mănășturu.

Domnii acționari ai institutului nRIURIANA“ se In
vită la

Adunarea generală extraordinară,
care se va țîne la 11 Aprilie 1893 c. n. la 2 ore d. a. 
cu următorulu

P R O O R A M:
directorului, comptabilului, cassarului și 

în direcțiune.
sta-

pro-
£ £ £
£
*

*
*

*
*
# _ ____

____ &

pre-

1. Alegerea 
a unui membru

2. Pertractarea propuneriloru insinuate în sensulu 
tuteloră.

3. Alegerea aloru 2 membrii pentru verificarea 
cesului verbalfl.

Decă la terminulu do mai susu statorită nu s’ar
senta la adunare membrii ceruți prin statute, totu prin 
acestă convocare se publică alta adunare gen. extraordinară 
pre 22 Aprilie 1893. c. n. la 3 ore după ameijl, cându mem
brii presenți potu aduce hotăriri valide.

Capolnoc-Mănăștur, la 8 Martie 1893. c. n.
— _ Direcțiunea.

Invitare
Pre basa conclusului subînsemnatei direcțiuni din 11 1. c. 

Nr. 423 se convocă prin acesta
a Vl-a Adunare generală ordinară,

a institutului de credita și economii ,,BISTRIȚIANA“ 
și terminulu spre țînerea aceluia se defige pre 12 Aprilie a. C. 
la 9 6re diminua.

Obiectele pertactărei suntis:
1. Raportulă direcțiunei și a comitetului de revisiune, apoi cu 

acestea statorirea dividendei pe anulă 1892 și în genere împărțirea 
profitului curatu.

încheierea conturiloru

2. Alegerea membriloră în direcțiune în loculă celoru ieșițî, 
eventuală întărirea celoru substituițl provisorice prin direcțiune.

3. Alegerea unui membru nou în direcțiune.
4. Alegerea aloru doi membri în comitetulă de revisiune, even

tuală întărirea celoră substituițl provisorice prin direcțiune.
5. Votarea unui ajutoriu Anastasiei Papițianu, veduva, după 

repausatulft casariu Popițianu și resp. prunciloră aceleia.
6. Propunerea comitetului de revisiune pentru unu funcțiu- 

nariu nou.
7. Propuneri, ce s’ar face din partea acționarilor^.

Direcțiunea institutului de creditu și economii „Bistrițiana.u
Bistrița, în 11 Martie 1893.

nanilă Lică,
dir. eșec.

cu 3 Decembre 1892. 73,1-1.

Contulu ZBilonț-ULluLi-

ACTIVE.

Cassa în numerariu ............................................
Cambii de bancă.....................................................
împrumuturi pe hipotecă.......................................
împrumuturi pe obligațiuni..................................
împrumuturi pe efecte............................................
Debitori....................................................................
Mobiliari................................................428 fi. 61 cr.

după amortisare de 10°/0 . . 42 „ 86 „

fi. cr. PASIVE.
Capitală socială (400 acțiuni ă 100 fi.) ... .
Depuneri spre fructificare și anume:

a) de ale privațiloră . . . 122.215 fi. 48 cr.
b) de ale fondulă de reservă 7904 fi. 48 cr.
c) de ale fond, specială de reservă 360 fi. 35 cr.
d) de ale fondului de pensiu

ne alu funcționariloră . 398 fi. 40 cr.
Reescompte...............................................................
Interese transitdre.................................................
Dividendă neridicată................................................
Creditori....................................................................
Profită curatu ..........................................................

fi. or.

8.660
377.759
49.618
35.174

150
102

385

13
26
79
24

85

75

40.000

130.878
287.373

4.521
72

534
8.470

71
50
72

65
44

471.851 02 471.85J 02

Con.t"ULl"UL d.e :pro±îte și

Bistrița, în 31 Decemvre 1892.

R E R I T ir. fi. cr. CREDITE. fi. or.

Interese:
pentru depuneri spre fuctificare 5.479 fi. 71 cr. 

w reescompte......................17.419 fi 62 cr.
' S p e s e :

salare, cliiriă, de postă etc, ..............................
Oontribuține: directă . . . 900 fi. 73 cr.

10°/0 după interese la depuneri 547 fi. 97 cr.
Amortisare din mobiliară . ..................................

22.899

6.278

1.448
42

8.470

33

05

70
86
44

Interese după toffelulu de împrumute ....
Interese de întârziere ...........................................
ProvisiunI...............................................................

37.562
180

1396

13
42
83

39.139 38 39.139 38

Alexandru Szilași, 
președinte.

Bistrița, în 8 Martie 1893.
Anchidim Candale.

Danilâ Lica, Ștefanii Poruțiu,
directors esecutivă. oassariă snbstit.

Ocmitetulu d.e supraveg-hiare:

Pamfiliu Grapwii. losițu Lissai.

Nicolae Romanii, 
comptabilă.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


