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„Partiduiu poporalii".
Brașovu, 18 Ianuarie v. 1895

De ceea ce s’au temută mono- 
polisatorii patriotismului ungurescu, 
n’au scăpată. Crearea unui nou par
tidă în smulti, poporului maghiară a 
devenită faptă împlinită și tote stră
duințele de-a împedeca formarea lui 
au remasă zadarnice.

In palatulu din Budapesta ală 
contelui Mauriciu NicolauEszterhazy 
s’a întrunită alaltăerî ședința de 
constituire a noului partidă poporală 
catolică, ce fusese inițiată prin cu- 
noscutulă meetingă dela Alba-re- 
gală. Au luată parte la acestă șe
dință ca la 250 fruntași catolici din 
diferite părți ale țârei, între cari ună 
num eră forte însemnată de conți, 
dignitarî bisericesc! și alți membri 
distinși ai aristocra(imei unguresc!.

Programulă definitivă alu noului 
partidă încă nu ne este cunoscută. 
Elă s’a hotărîtă numai în ședința 
de erl, despre alu căreia decursă n’a- 
vemu încă amănunte. Altăei! s’a de
cretată numai constituirea definitivă 
a partidului, numirea și basa prin- 
cipiară a lui, ca partidă politică par
lamentară.

Pentru a eschide aparițiunea 
unui esclusivismă, noului partidă, 
care pănă acum a purtată în modă 
provisorică titlulă: ,, partidă poporală 
catolică", ’i s’a dată pentru viitoră 
numirea simplă: „Partidu poporalii11, 
lasându-se afarăcuventulă „catolică*. 
Acesta s’a făcută pe cuvântă, că 
noulă partidă nu este menită numai 
pentru catolici, ci „elă are de scopă 
a grupa în jurulă seu întregii crești- 
nismulii din Ungaria, fără deosebire de 
confesiune“. In ce privesce basa prin- 
cipiară politică, noulă partidă a adop
tată pactulă dela 1867.

Deși nu cunoscemă încă pro
gramulă „Partidului poporală* din 
cele premerse putemă inse conchide, 
că elă are se fiă în multe privințe 
unulă dintre cele mai populare între 

tote partidele actuale din dietă. Ni- 
mică nu pbte asigura mai multă 
viitorulă unui partidu în împrejură
rile actuale dela noi. decât devisa de-a 
grupa în jurulă seu pe toți cei ne
mulțumiți politicesce. Numărulă aces
tora prepondereză astăcfii în țeră și, 
decă ar fi cu putință gruparea loră 
la ună locă, partidulă constituită 
de ei ar fi celă mai puternică în
tre tote partidele de ac}!. In acestă 
casă „Partida poporală" ar putâ 
spera cu cea mai mare siguranță, 
că ținta, la caie tinde, de-a revisui 
legile privitore la reformele biseri
cesc!, în scurtă timpă și-ar ajunge-o.

Din nenorocire înse, trecutulu 
bărbațiloră conducători, cari au al
cătuită acestă partidă, nu dă spe
ranța, de-a pute vede vre-odată gru
pate, sub stindardulă desfășurată de 
ei, tote elementele din țâră, car! 
suntă nemulțumite politicesce. Intre 
acestea loculă primă l’ară ocupa, 
fără îndoâlă, poporele nemaghiare. 
Cum voră pute privi înse cu în
credere aceste popore asupra noului 
partidă, când conducătorii lui nu 
numai că n’au arătată pănă acum 
nici cea mai mică bunăvoință față 
cu ele, der la totă ocasiunea au con
lucrată în modă directă la neîndrep- 
tățirea și asuprirea loră, făcendu-se 
complic! la aducerea tuturoră legi- 
loră de desnaționalisare?

Dâr pe lângă tâte că, de ocam- 
dată celă puțină, nu avemu ni mică 
de sperată dela constituirea noului 
partidă, elă înse, cum amu efiisu și 
mai susă, are șansele de-a fi unulu 
dintre cele mai populare între par
tidele actuale din parlamentă. Insu-și 
faptulă, că a avută curagiulă de-a 
o rupe cu tâte partidele actuale și 
a desfășura ună nou stindardă de 
luptă, îi va adauge multă la popu
laritate.

„Partida poporală" e constituită 
din bărbați independenți, cari ar 
pute contribui multă la schimbarea, 
ideiloră bolnăviciose și infecte, de 

cari suntă conduși actualmente băr
bații de stată ai Ungariei. Decă o 
va face acesta, or! nu o va face, 
va dovedi viitorulă. La tâtă întâm
plarea înse, noulă partidă trebue se 
dea multe dovec}! de dreptate, im
parțialitate și de toleranță națională, 
pănă va ajunge se dobendescă, fiă 
și numai în parte, încrederea și bu
năvoința cetățeniloră nemaghiari, la 
alu căroră sprijină pare că conteză 
conducătorii sei.

Politica Sașiloru.
Scimă, că îndată ce Majestatea 

Sa încredințase formarea noului 
cabinetă ministerial, baronului Bânffy, 
pressa săsescă din Ardeală, fără deo
sebire, nu numai arătă mare nemul- 
țămire, că destinele Ungariei s’au 
pusă în mâna acestui individă, care 
rămăsese în tristă aducere aminte 
încă de pe timpulă, cândă ca „pașă" 
ală Bistriței terorisa atâtă pe Sași, 
câtă și pe Români, ci mai multă, 
organele Sașiloră lucrară în direcția, 
ca se se convâce comitetele tutu
roră cercuriloră electorale săsesc!, 
car! în modă solemnelă se declare 
înaintea lumei, că „Sașii nici odată 
nu voră sprijini politica unui Bânffy", 
și că „onorea națiunei săsesc! pre
tinde, ca deputății sași, numai decâtă 
se iasă din partida guvernamentală".

Scimă înse și aceea cu toții, că ce 
s’a întâmplată! Sașii, „prevecjetorl" 
și „cu mente" ca totă-d’a-una, influin- 
țaț! din partea deputății oră loră, 
cari deja cochetasără cu Bânify și 
încheiaseră cu elă „pactulă" atâtă 
de multă îmblătită prin (fiiare, pre
cum u și din partea organului loră 
principală săsescă „Siebenburgisch 
Deutches Tageblatt", care deja atunci 
îșl întorsese foia, s’au adunată, ce 
e dreptă, în „Kreis-Ausschuss“-urile 
loră, înse lucru de rîso, nu pentru 
a vota neîncredere cabinetului Bânffy, 
ci din contră — cu singura escepțiune 
a comitetului cercului Sighișorei 

și a Nochricului — pentru a se tîrî 
înaintea lui, provocându-și deputății, ca 
nicî intr’unu cosii se nu iesă din par
tida liberală. Și între tote comitetele 
cercuriloră electorale săsesc!, cea mai 
servilă resoluțiune o luă celă din 
Mediașu.

Organele Sașiloră așa numiți 
„tineri", „Krostăclter Zeitung“ și „Bis- 
tritzer Zeilungil, cu vederile loră na
ționale săsesc!, înse cu o minoritate 
absolută dintre Sași grupată în ju
rulă loră, luptară înzadară contra 
curentului rușinătoră și servilă por
nită printre șirele conaționaliloră 
loră „prudenți și circumspecți", cari 
cuprindă majoritatea absolută a Sa
șiloră ardeleni.

Grupulu Sașiloră tineri din Bra- 
șovă mai face acum o încercare,- că 
dâră dâră se va pute schimba 
starea acesta deplorabilă pentru 
Sași, lucrândă ca se se convoce o 
adunare generală a alegetoriloru din 
cerculă electorală ală Brașovului, în 
care se se espună în modă detailată 
miseriile politicei „prudente" săsesc!. 
Dâr încă este mare întrebare, ce 
resultată va ave și acestă ultimă în
cercare prin care grupulă Sașiloră 
tineri, jignită în simțementulă seu 
națională, voiesce se-șl manifesteze 
înaintea compatrioțiloră sei de alte 
naționalități vederile sale adevărată 
naționale.

Pentru ilustrarea stărei politice 
desolate, care domnesce acum în 
sînulă poporului săsescă din Ardeală, 
publicămă aci câte-va voci, .atâtă 
din pressa săsescă, câtă și din cea 
străină.

Astfelă „Kronstâdter Zeitung" 
dela 29 1. c. (fiice urmatârele, referi- 
toru la politica săsescă:

Politica nostră a devenită cu totalii fără 
de nici o țintă. Totu ce s’a făcută în anii 
din urmă, a fostă fără scopă, o vaccilare 
încoce și încolo, o pipăire fără capă și o 
,,pactareu, care ne aduce aminte de celă ce 
fiindă în pericolă de a se îneca se prinde de 
ună paiu. Cine doresce dovecfiî privescă la
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VI. Deportarea Iui Florianu Micașiu 
ia T&i-giiIii-Mureșulwi.

In 9 Maiu totă poporulă era îmbră
cată în vestminte serbătorescl, pentru-că 
în acea di avea să se întâmple măsuratulă 
oiloră, lucru, care se îndeplinea cu ună 
felă de festivitate și se termina c’ună os- 
păță alu proprietariloră.

După terminarea mulsului, care a dată 
ună resultată mulțămitoră, omenii s’au ho- 
tărîtă a face o escursiune, în formă de 
„Maială" la birtulu din apropiere, numită 
„Recea", și m’au invitată și pe mine se 
iau parte la bucuria loră. Nu le-am putută 
denega cererea, pentru-că ei mă iubeau 
sinceră și eu numai în mijloculă loră și 
în fericirea loră îmi aflam bucuria.

Ajunși la loculă numită, voră fi fostă 

cam 3 ore după amedl. Omenii s’au așe- 
dată la umbră de ambele părți ale dru
mului. Pe când îșl petreceau în cea mai 
bună disposițiă, ne-a atrasă atențiunea unu 
căruță coperită, care trasă de patru cai 
buni, s’apropia de din josă cătră noi. Decă 
călătorii ar fi ținută cursulă obicinuită, n’ar 
fi stîrnită curiositatea. nostră, der fiind-că 
acum mergeau repede, acum se opreau, și 
cei doi visitii, cari steteau dinainte, se în
torceau și comunicau ceva celoru dinăun
tru, acesta întru atâta a stimulată curiosi
tatea nostră, încâtă apropiându-se de noi, 
totă poporulă s’a ridicată, ca la comandă, 
der fără a ave seu arăta celă mai mică 
semnă de ostilitate. Din pricina acesta ne 
cuprinse mirarea de spaima celoră doi vi
sitii, ale căroră fețe erau albe, ca păretele; 
păreau că în carulă, pe care-lă conducă,' 
ar fi ascunsă cea mai grozavă crimă și că 
ei ar fi incursă în mâna isbândei meritate.

In trăsura închisă se aflau 2—3 per
sons. : N’am putută observa cu siguritate 
prin ferestrile carului, der destulă, că vă- 
dendă călătorii, că noi n’avemă intențiunea 
de-ai opri în drumu, cu atâtă mai puțină 
de-ai ataca, au începută a da bice cailoră 

și a-o rupe la fugă, de schințeiau potcovele 
cailoră.

După-ce s’au depărtată de noi în fugă 
rabiată, curiositatea nostră s’a potențată în 
gradulă superlativă. Ce a putută fi ascunsă 
în acelă cară? Negreșită, că alt-ceva n’a 
putută fi, decâtă vre-ună nenorocită inte
ligentă română, pe care-lă ducă la Ter- 
gulă-Mureșului, ca să-1 spândure—căci pen- 
tru-ce alta s’ar fi schimbată fețele visitii- 
loră. ca la nisce morțî? întristarea și des- 
perațiunea nostră ajunse la culme, din 
causă, că n’am oprită și cercetată căruțulă, 
și eventuală n’am eliberată pe prisonieră 
din mâna călăiloră.

Ilitr’acestea căruțulă a dispărută din 
vederea nostră, der a dispărută și voia 
nostră de a mai petrece. Amă pornită dâr 
cătră casă, făcendă felă de felă de com- 
binațiuni asupra enigmaticei întâmplări.

In diua următore, forte de dimineță 
a venită I. Russu. La cea dintâiu privire 
am vădută o mare schimbare în totâ fisio- 
nomia lui, pentru care causă l’am întâm
pinată cu cuvintele : „Mi-se pare, că n’ai 
petrecută după placă între Săcui". La acesta 
elă îmi istorisi următorele:

— Erl, precum scițl, am fostă la Va- 
șarheiu. După amedl, cam pe la 4 ore, me 
plimbam c’ună necunoscută prin piață, 
când vădă, că din tote părțile curge mul
țime de omeni cătră casele lui Gorog, unde 
se oprise ună căruță coperită. Și când am 
ajunsă acolo, tocmai se coboria Florianu 
Micașin din căruță ; elă a fostă transpor
tată din Clușiu în prinsore la Vașarheiu. 
Nu m’am putută răbda’ sâ nu-lă îmbrăți- 
șeză și sărută în mijloculă mulțimei adu
nate. Acestă îndrăsnelă a mea, i-au indig
nată așa de multă pe Sâcui, încâtă au pă
răsită pe Micașiu și s’au adunată în jurulă 
meu, făcendu-ml felă de felă de imputări; 
ba împingendu-se spre mine, unulă a avută 
obrăznicia de mi-a smucită din buzunară 
o hârtiă, pe care erau scrise numele ome- 
niloră din- Șieușia, unde în dilele trecute 
se făcuse candidarea pentru alegerea de 
preotă. Folosindu-mâ de învălmășela, în 
care se afla momentană mulțimea, m’am 
trasă pe furișă cătră strada Sâncraiului. 
Aici ună amică mi-a șoptită: de locă sS 
te cureți din orașă, căci se facă disposi- 
țiunl, ca sâ te pună lângă Micașiu! Pe 
strîmtorile cunoscute am ajunsă în Elba 
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întâmplările 4ilelorO din urmă, și mai aleșii 
la ținuta fără țîntă a acelui diară („Sieb. 
Deutsch. Tageblatt“), pe care noi suntemă 
îndreptățiți a’lă ținâ, oa organulă oficială 
ală conducerei nostre politice.

Privitoru la resoluțiunoa servilă 
a comitetului cercului electorală din 
Mediașu, totu „Kronst. Zeit.“ pu
blică o corespondență din Sibiiu, în 
care se Țice între altele:

Pe lângă tote slăbiciunile, vaccilările 
și diferitele miserii, pe cari le-a produsă 
politica nâstră (săsâscă) în capitolulă „Bânffy“ 
nimica nu m’a atinsă în modă atâtă de du- 
rerosă,- ca ținuta comitetului cercului electo
rală din Mediașă. Pace o nerușinare atâtă 
de rece în scurta lui resoluțiune, încâtă se 
apropie de tradare de neamă.

Decă este adevărată, că amintita re
soluțiune s’a făurită în acelă paiață fișpă- 
nescă, care privesce cu atâta dispreță bat- 
jocoritoră asupra orașului drăgălașă de 
lângă Ternavă, atunci comitetulă cercului 
electorală din Mediașă se pote duce, căci 
șl-a făcută datoria, și asistența lui mai de
parte ar fi o rwfine.

„ Siebenburgisch-Deutsches Tageblattu, 
se înțelege, ia în apărare resoluția 
lașă a Medieșenilorii și ca și de 
altă dată, așa și acum, îșl arată te
merea sa, ca nu cumva Sașii se între 
în legătură cu Românii și cu celelalte 
naționalități din Ungaria, cțicendu 
următorele:

Quid quid agis, prudente? agas, et 
respioe finem ! Care însă ar fi aeestă finită, 
decă toți Sașii, împreună cu femeile și cu 
copiii, ar lua în legătura multa dorită cu 
Românii, Slovacii, Serbii etc. același tonă 
de patimă și iritare arcțânda! Ce ar fi atunol?

De multe ori ne-au batjocorită cu 
cuvintele: „jănibor szâszok* „prudentes et cir
cumspecta Ni-se pare însă, că chiar în 
aceste însușiri, atribuite nouă, zace o mare 
parte din puterea de asistență și resistență. 
(! 1) Să nu ne pușcămă deci prafulă în acâst-ă 
cestiune, căci ce va fi de capulă nostru 
atunci? Ce va fi?

Eată acum, ce cjice diarulci cehu 
,,Politii în cestiunea Sașilorti ar
deleni :

Ținuta plină de rușine și lașitate a 
deputațiloră săsesc!, cari s’au tîrîtă înaintea 
„pașei“ d? odinioră din Bistriță, și cari 
pentru aeestă faptă au fostă botezați din 
partea deputatului Horânszky cu numirea 
ăe „mamelucl angageafP.se înfiereză în mo
dulă celă mai aspru din partea pressei să- 
sescl de .partidă. Cum se anunță din Bra- 
șovă, în timpulă celă mai scurtă se voră 
țină adunări de alegători sași, în cari ți
nuta deputațiloră va fi supusă unei critice 
aspre.

Piaristulu slovacă Svetozar Hur- 
ban Vajansky, în foia „NarodnieNoviny“ 
caracteriseză ținuta Sașiloru, în ur- 
mStorulfi modă:

Sașii îșl bagă capulă în jugulă cau- 
dinică ală liberalismului, se înțelege nu fără 
prețulă orecărui osă de roșă. Celă ce 
ar voi .să recunoscă în ei germanismulă 
mândru, sângele unui Herman Oherusculă, 
s’ar înșela amaru. Mai înainte bărbații ger
mani se luptau ca eroii, și apoi când îșl 
întindeau sera trupulă ostenită și plină de 
rane pe petrile haleloră loră, le cânta 
Volsker din vioră. AstădI însă le cântă o 
femeiă nemernică și urîtă: oportunitatea. 
Membrele loră suntă nealterate, și ei se 
întindă cu plăcere în jilțurile moi....

Dela frați la frați.
— Rispunsulă marchisului B. Pandolfi la 
adresa de recunoscință a tinerimei române din 

Budapesta. —

Budapesta, 28 Ian. 1895
Se scie, că tinerimea universi

tară română a trimisă deputațiloră 
italieni o adresă de recunoscință 
pentru cunoscuta moțiune de sim- 
patiă. Adresa, a fostu trimisă depu
tatului B. Pandolfi, cu rugarea. ca 
se fie interpretele sentimentelorti ti
nerimei române pe lângă colegii sei 
din cameră.

Primindu scrisorea tinerimei, 
nobilulu marchisu a respunsu prin 
următorea epistolă:

(Marca)
Camera dei depuiati

Venezia, 22 Gen. 1895.
Carissimi Fratelli,

Ho ricevuto il voștro saluto e mi e 
tanto piu caro, ehe mi viene da giovani 
Studenti, ehe io particolarmente amo.

E la terza volta che gli studenti Ru
meni mi mandano il loro saluto collettivo, 
cio che dimostra che essi mi considerano 
come uno della famiglia.

Vechio d’anni, ma sempre giovane di 
sentimenti comprendo i voștri santi ideali 
e mi uniseo a voi nell’azione che deve 
renderli una realta.

Vi mando copia del mio ultimo dis- 
corso a Torino e vi prego di accettare tutti 
il mio abbraccio piu sincero e piu fedele.

Vostro affezionatissimo fratello,
B. Pandolfi m. p.

(Traducere)✓
Prea iubiți Frați!

— Am primită salutulă vostru și mi-e 
cu atâtă mai scumpă, că îmi vine de la 
tineri studențl, pre cari eu deosebită îi 
iubescă.

E a treia oră, că studenții români îmi 
trimită salutulă loră colectivă, ceea ce do- 
vedesoe, că ei mă consideră, ca pe unulă 
din familiă.

Bătrână de ani, der în totă-d’a-una 
tînăr în sentimente, eu vă înțelegă idealele 
vostre sfinte și mă unescu cu voi în ac

țiunea, care trebue să le prefacă *în rea
litate.

Vă trimită ună esemplară din discur- 
sulă meu ținută la Turmă și vă rogă să 
primiți toți îmbrățișarea mea cea mai sin
ceră și mai oredinciosă.

Ală vostru celă mai iubitoră frate,
li. 'Pandolfi.

Discursulii, pe care ilustrulu po- 
liticianu ni-Pa trimișii e publicată în 
numerultt din Ianuarie alu revistei 
societății internaționale: „I Pionieri 
della Pace*. Admirabila conferență a 
fostă ținută la Turinu în 18 Nov. 
1894 și se intitulâză: nLa Rehgione 
delVumanitâ ed il suo Apostolato^.

Dieta ungară.
— Desbaterca budgetului de culte și instrucțiune 

publică. —
Dieta ungurescă a continuată în șe

dința ei dela 28 Ianuarie desbaterea gene
rală asupra budgetului de culte și instruc
țiune publică. Urmărimu cu atențiune aceste 
desbaterl, pentru-că ele suntă espresia fi
delă a tendințelor^ mârșave de maghiari- 
sare a învățământului nostru națională ro- 
mânescă. Etă cursulă desbaterei:

Săgh Gyula la începută s’a ooupată 
ou autonomia catolică și cu congrua. E10 
cere necondiționată aptonomia și pretinde, 
să se facă ceva în privința congruei, ca 
starea precară a clerului subalternă să se 
îmbunătățescă.

Trecendă la cestiunea instrucțiunei 
dice, că trebue să se facă totulu în interesulu 
culturei unitare maghiare și recomandă mi
nistrului de culte, ca cu ocasia revisuirei 
legiloră de instrucțiune, sâ țină în vedere, 
că trebue să aducă garanții suficiente pen
tru ca tote școlele din țâră se stea în servi- 
ciulu maghiarisărei.. Elă nu cere, ca școlele 
să trâiă în mâna statului, dâr pretinde, ca 
ideia de stată maghiară sâ se valoreze pre
tutindeni. Primesce budgetulă.

Okolicsânyi Lăszlo, vorbindă despre le
gea învățământului poporală, declară, că 
primesce cu bucuriă cuvintele ministrului, 
cari glăsuescă despre revisuirea acestei 
legi. Nu vrâ să spună, cum gândesce elă, 
că ar trebui să se facă aeestă revisuire. 
Crede însă a nu greși, când spune, că pen
tru acum este imposibilă a face de stată 
învățămentulă din întregă țâra. Ține însă 
de absolută necesară, ca în tăte școlele 
naționalitățiloră se se introducă limba ma
ghiară și ideia de stată, maghiară. Acesta nu 
va întâmpina piedeol, celă puțină la con
fesiunile patriotice. Mai departe elă ține de 
absolută necesară o controla mai mare asu
pra școleloru naționalitățiloră.

Hock J. ia apoi cuventulă și combate 
strașnică programulă ministrului de culte, 
reducendă ad absurdum partea aceea din 
programă, care te referesce la proiectele 
bisericesol pendente.

Vorbindă la cestiunea învățământului 
poporală, cȘise, că în privința acesta pro- 
gramulO ministrului n’are ună principiu uni
tară. Ministrulă a luată în programulă său 
cestiunea șcâleloră de stată și confesionale. 
Are dreptă ministrulă, că trebue primită 

■ spriginulă, ce ui-lă dau oonfesiunile. Insă 
întrebarea, că a cui să fiă aceste școle? 
Eu dică, că pană când nu vomă introduce in 
invețământulă terii principială școlei naționale 
maghiare, noi nu vomă ave invățămentă po
porală bună. Dela acesta atârnă viit'oruiă sta
tului 'maghiară. In 30 de ani de viață con
stituțională, n’amă fostă în stare a asimila 
(maghiarisa) curtea, urmata, representanța 
esternă, ba nici chiară guvernulă, se asi- 
milâmă (maghiarisămăi dâr școla, fiindă-că 

, acâsia este unica condiția de viată a natiunei. I v 'Trebue se ne vâri inii mâna în școlele na- 
ționalitățilorii — dâr pentru acesta trebue 
și curagiu.

Lui Hock îi răspunse ministrulă Wlas- 
sics, ocupându-se mai alesă cu cele două 
proiecte bisericesol pendente, (ȚioendG, că 
se va alipi strictă de prinoipiulă libertății 
individuale și corporative în aceste două 
proiecte, der nu se va dimite la formula- 
ritățl.

SCS^LE O8LE5.
18 (30> Taniiarie.

Pentru tricolorulfi românii. Loouito- 
rulă Romulă Vraciu a fostă trasă în cer
cetare din partea judecătoriei de cercă dÎD 
Mercurea, pentru purtarea eoloriloră națio
nale românescl. Judecătoria din Mercurea 
l’a și osândită; ș’a făcută recursă la tribu- 
nalulă r. din Sibiiu, dâr acesta a aprobată 
sentința judecătoriei din Mercurea. In fine 
ajungându lucrulă la tabla r. din Clușiu, 
acesta a anulatăi sentința ambeloră foruri 
pe motivă, că în sensulu ordinațiunei mi
nisteriale nr. 26,559 din 1874, faptulă co
misă de acusată nu pote fi privită oa o 
transgresiune în contra statului, ci ca o 
transgresiune de sine stătătore, asupra că
reia este chiămată de-a judeca oficiulă ad
ministrativă.

— o —
Organisarea partidei poporale cato

lice. In 28 Ianuarie n. s’a organisată par
tida poporală catolică în palatulă contelui 
Nicolau Mauriciu Eszterliâzy, din Budapesta, 
unde au participată 250 membri din tâte 
părțile țârii. Partida a primată numele de 
„partidă poporalău și s’a decisă unanimă, 
ca în programă sâ se ia basa dela 67.

— o—
Eliberarea Bosniei. Fâia serbâsoă 

„Dncwni Liszt“ publică o proclamația din 
Bosnia, adresată refugiațiloră bosniaci, în 
care se d.'00, ca aceștia sâ se organiseze, 
căci e aprâpe ora, când Alexandru regele 
Serbiei, principele Nichita ală Montenegru- 
lui și Țarulit Rusiei voră elibera Bosnia și 
Herțegovina de jugulă de adl — ceea ce 
este și dorința Sultanului, care a asigurată

(o promenadă), am trecută Mureșiulă cu 
’notulă, și prin satele dese și cu ajutorulă 
nopții, am sosită acasă de cătră diuă.

Acum ni-se clarifica enigma cu carulă 
coperită din diua trecută și ne umplurămă 
de întristare, atâtă noi, câtă și toți sătenii, 
pentru ce nu ne-amă folosită de ocasiunea 
bine venită sS liberămă pe Micașiu și sâ-lă 
ducemu cu noi la Blașiu,

Russu îmi spuse apoi, că-i este târnă 
a mai râmânâ peste nopte la ei în Vidra- 
său, a venită sâ ne spună întâmplarea, și 
după-ce va mai merge încă adl acasă, se 
va reîntorce ârășl și va dormi nopțile în 
Chirileu.

După cină Russu a și venită.
TO. Ștafeta.

M’am bucurată de venirea lui Russu, 
pentru-că acum eram și eu îngrijată, nu 
cumva peste nopte vre-ună despărțâmântă 
de călăreți să se repâdă din Târgulă Mu
reșului sâ pună mâna pe noi și sâ ne ducă 
la umbră înainte de a vedâ adunarea dela 
3 (15) Maiu, dela care noi speramă sal
varea nostră.

Ne-amă decisă dâră a eși la câmpă 
și a pețrece noptea acolo. Totă armatura 

mea sta din o lance păstrată la o familiă, 
de pe timpulă cându se prindeau feciorii 
cu funia, și dintr’ună pistolă. Astfelă ar
mați amă eșită la câmpă, depărtându-ne 
de sată la o distanță, de unde puteamă 
audi orl-ce sgomotă s’ar fi întâmpla. 
Ne-amă aședată josă pe pământă.

Dâr cine se potă adormi în starea 
agitată în carene aflamă noi! Ne-amă scu
lată și amă mersă cătră drumulă țârii. 
De odată ne atrage atențiunea glasulă unei 
trîmbițe, care se sufla într’o distanță cam 
mare.

— Acâsta este posta, efică eu.
— Nu-i posta, reflectâză Russu, pentru- 

că posta nu umblă noptea. E o ștafetă și, 
ce mai scii, pote că magistratulă din Va- 
șarheiu refereză tocmai despre mine, că 
am avută îndrăsnâla a săruta pe Micașiu 
în mijloculă mulțimei, și provocă pe gu
vernă sâ ordoneze prinderea mea. Sâ gră- 
bimă și se ne postămO unulă de-oparte, 
celalaltă de altă parte a drumului, și când 
va fi dreptă cu noi, se punemă mâna pe 
elă, sâ-i luămă scrisorile și sâ vedemă, ce 
conspirâză Maghiarii în contra nostră.

Trîmbița suna mereu, noi ne-amă în

tețită pașii, ca sâ putemă lua posițiunea 
plănuită, dâr călâtorulă încă da pinteni ca
lului, așa încât audeamă deja tropotul potco- 
veloră, și când amă ajunsă la drumă, elă 
era alături cu noi. Bietulă husariu, care 
călărea în trapă ageră, vâdândă lângă 
drumă douâ fantome negre s’a spăimântată, 
a împintenată calulă și a rupt’o la fugă 
desperată. Multă timpă amă ascultată sgo- 
motulă tîmpită, ce producea fuga calului, 
pănă când s’a liniștită totulă....

— Nu țl-am spusă, întrerupse Russu 
tăcerea, că acela duce scrisori, de ală că- 
roră conținută s’a îngrozită chiar și elă? 
Am sosită prea târdiu cu câteva minute.... 
Acum a trecută, trebue sâ ne depărtămă 
de drumă, sâ ne căutămă ună locă de 
odihnă, că va fi la miedulă nopții.

Am pornită dâră sâ căutămă o pa- 
giște, când ârășl amă audită tropotulă ca
lului, care acum fugea îndârâtă. Ne oprimă, 
ca sâ ne convingemă, ore totă acelă hu
sariu să fiă, care trecuse mai înainte?.... 
După câteva minute husariulă în fugă ra- 
biată trecu pe dinaintea nostră, ca o fan
tomă.

— Acesta nu-i lucru bună, frate? 

Husariului orl-că ’i s’a întâmplată ceva es- 
traordinară în distanța ce-a percurs’o dela 
noi pănă la reîntorcere, ori și-a mai năză
rită nisce fantome, și cuprins de frică, caută 
refugiu între zidurile Vașarheiului. Dâr ori 
ce va fi, acesta pentru noi va râmânâ o 
enigmă, care nu ni-se va deslega, oa cea 
de ieri, am disă eu lui Russu.

Agitați cum eramă, ne-amă pusă josă 
să durmimă. Cine însă să potă durmi în 
astfelă de împregiurărl ? Ne închipuiamă, 
că husariulă înspăimântată, va fi relatată 
în Târgu-Mureșului, că în dreptă de Chi
rileu l’au maltratată Românii, și Maghiarii 
de sigură voră presupune, că alții n’au pu
tută săvârși fapta, decâtă Moldovană și 
Russu, și voră dispune să ne prindă. Com- 
binândă astfelă, amă observată, că se ivescă 
zorile; amă fi mersă acasă să povestimă 
întâmplarea, dâr ună feliu de târnă ne re
ținea de a întră în sată,. ca și când și acolo 
s’ar fi întâmplată ceva peste nopte.

(Va urma). 

angageafP.se


GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3_ Nr. 14—1895'__________________

pe Mohamedanii din Bosnia, despre apro
piata loră eliberare.

— o—
Oprirea hipnotisărei. Pe basa unei 

ordinațiunl ministeriale, prin care se iau 
măsuri pentru restrîngerea libertății de-a 
hipnotisa. primarule orășenescă din Buda
pesta a interniști cu desăvîrșire laiciloră 
de-a hipnotisa, âr medioiloră li-se permite 
^acâsta numai în presența unei a treia 
persone.

—o —
Viscolii și zăpadă mare. După o aș

teptare atâta de îndelungată, în fine a so
sită iârna și în părțile nostre. Luni sera 
amă avută ună viscolii cu zăpadă mare, 
nâptea a ninsă continuu, er erl ninsorea 
a mai continuată. AstădI avemă escelentă 
cale de saniă, temperatura e moderată și 
nici de astă-dată ierna în părțile nostre nu 
promite a fi de lungă durată. Din causa 
zăpezii mari, comunicațiunea pe linia fe
rată a fostă împedecată. Posta dela Sibiiu, 
Clușiu și Budapesta ni-a sosită cu mari în- 
târdierl. Nu mai puțină vehementă a fostă 
viseolulă în părțile Clușiului. In România 
din causa viscolului de Luni sâra mai multe 
trenuri au fostă oprite în drumă și comu
nicațiunea în cele mai multe părți ale țărei 
a fostă parte întreruptă, parte împedecată 
cu desăvîrșire din causa zăpedii mari.

—o —
„Rîureana“ institută de credită și 

păstrare în C.-Mănăștură, îșl va ținâ adu
narea sa generală în 19 Februarie n. c., 
âr nu în 14, după cum s’a anunțată în con
vocarea publicată în numărulu de alaltăerl 
ală fâiei nâstre.

—o —
Bală în Năseudiî. In 9 Februarie n. 

c. se va da în sala de gimnastică a gimna- 
siului română din Năsâudă unu bală, ală 
cărui venită este destinată în favorulă fon
dului scolariloră lipsiți în casă de bolă. 
Intrarea: pentru o personă 1 fi., pentru o 
personă îu familiă 80 or. Inceputulă la 8 
ore sâra.

flfiesagiulu noului președinte a!u Repu
blicei francese.

La 28 Ianuarie n. actualulă pre
ședinte ală Republicei francese, Fe
lix Faure, a cetită la Senatu Mesa
giulă prin care își începe cariera sa 
politică, ca șefă ală puternicei Fran- 
cie. Intre altele, elă c|ise:

Liniștea, care a domnită la transmi
terea puterii, dovedesce, că mersulă con
ținu ală afaceriloră publice este asigurată 
în tote împrejurările. De alt-felă ordinea 
și Republica nici n’ar pute se rischeze pri
mejdii. Națiunea în orl-ce momenta pâte 
să-și esprime voințele sale prin interme- 
diulă representanțiloră săi, și aceștia au în- 
tot-dâuna asigurarea, de a găsi în guvernă 
ună colaboratoră credinciosă. Francia nu 
confundă agitația cu urmărirea neîncetată 
a progresului. Ea nu este sclava nici unei 
teorii născute în spirită, fără a fi esaminată, 
dâr ea nu se desinteresâză de nici una din 
marile probleme, cari pasioneză spiritele 
în lumea întrâgă. A căuta soluțiunile, este 
-opera esențială, pe care trebue să o urmă- 
rescă parlamentulă.

In privința politicei esterne Mesagiulă 
c)ice, că contemplându o’o drâptă mândriă 
armata și marina, destulă de puternice pen
tru a afirma susă și tare iubirea sa de pace, 
oâștigândă simpatii prețiose, la cari țme în 
modă oredinciosu, Francia, într’ună avântă 
•cătră progresă, invită pe tote națiunile la 
sărbărl mari de muncă, demna încoronare 
a secolului, în litere, arte, soiințe, industria, 
■comerciu și agricultură.

In massele adânci ale sufragiului uni
versală, ca și în lumea politică, trebue ca 
aceeași ardore să unâscă pe toți aceia, 
cari țină la mândria numelui francesă. Tote 
voințele bune se voră uni într’ună gândă 
de împăciuire, de liniștire și de justiția so
cială, pentru a prepara desvoltarea conti
nuă a bunei stări materiale și morale.

Mesagiulă termină ast-felă : La acâstă 
unire, la acestă sforțare comună pentru pu
terea și gloria Republicei, vă învită eu, si
gură de a fi interpretulă întregei voințe 
•democratice.

Unu ordinii de $i alti împăratului 
germanii.

In 27 Ianuarie n. împSratulă 
germană și-a sSrbată a. 36 aniver
sare a nascerei. Din incidentul acesta 
s’au făcută mari serbări în Berlină 
și împeratulă a dată următorulă or
dină de cji pe armată:

Oștirei mele! A două-<jecl și cincea 
âră se reîntorcă cfilele de amintire ale ace
lui mare răsboiu (cuFrancesii la 1870 71), 
care după ună mersă triumfală rară, s’a 
încheiată cu gloriă. Elă a împlinită dorin
țele Ge> maniei, și dreptă răsplată a abnega- 
țiunei, a creată basa mărirei și bunăstărei 
principateloră și poporeloră aliate.

Ou inimă mișcată aducă mulțămite 
pentru grația Atotputernicului, că a bine
cuvântată astfelă armele năstre. Cu com
pătimire mă gândescă la aceia, cari și-au 
jertfită cu bucuriă, în răsboiu, viața pentru 
onârea și independența Germaniei, și din 
nou aducă mulțămitele mele tuturoră ace
lora, cari au conlucrată la ajungerea aces
tui scopă. Dâr mulțămita mea se îndrep- 
tâză mai alesă cătră armată, care a emu
lată cu cadrele nobililoră mei aliațl în vi
tejia eroică. Faptele ei străluoescă neșterse 
pe paginele istoriei, nevejtefiită e cununa 
de gloriă, ce-a pus’o pe stindardele ei. Da
toria sa în primulă rendă este așa dâră, 
să țină trâză amintirea și în acele generații, 
cari gustă fructele victoriiloră sale. Ordonă 
dâră, că de câte-orl se desfășură stindar
dele în 15 Iulie a. o. și în 10 Maiu anulă 
viitorfi, tote acele stindarde și insignă ale 
armatei, pe cari buniculă meu, marele îm- 
părată Wilhelm L, le-a distinsă prin pur
tarea loră în acestă răsboiu, se fiă infrum- 
sețate cu ramuri de. stejaru, și primele tunuri 
ale aceloră baterii, cari au luată parte în 
acelă răsboiu, să fiă împodobite cu cununi 
de stejaru. Armata mea se țină totă-dâuna 
minte, că numai temerea de Dumnecțeu, fide
litatea și supunerea o facă capabilă pentru 
fapte, cum au fostă acelea, cari au creată 
mărirea ei și a patriei.

Se nu uitămă, că strajniculă 
împerată germană le apune tote 
acestea cu câte-va cjile după crisa 
prin care a trecută Francia în urma 
schimbărei la președenția Republicei 
francese.

Gestiunea națională în camera 
română.

Discursului d-lui Ionii Gradișteftuu.
(Fine.)

Vă mărturisescă, că ’ml-a fostă frică 
să pună discuțiunea pe tăremulă națională, 
de temă să nu fiu combătută de d vostră 
și desaprobată de majoritatea acestei Ca
mere, care urmâză orbesce pe guvernă, și 
care nu era să ’ml dea dreptate, numai de 
frică să nu displacă guvernului. (Aplause). 
N’am luată cuventulă, pentru-ca să nu mi 
se impute, că cu oeasiunea unei conven- 
țiunl am căutată să pună cestiunea națio
nală, și că punendă discuțiunea pe acestă 
tăremă, s’a găsită într’o Cameră românescă 
o majoritate, care să mă desaprobe. Am 
vrută să cruță acestă Cameră de o rușine 
în fața străinătăței.

Pote, că am fostă greșită, pote că 
d-vostră nu ați fi procedată ast-felu; dâr 
nu am îndrăsnită, ș’o mărturisescă, să dau 
bătălie pe acestă tăremă. Să dea D-fleu să 
fiu greșită, toți însă veți reconâsce, că 
procedândă așa am lăsată în spiritulă stră- 
iniloră celă puțină bănuiala, că, pote con- 
vențiunea n’ar fi fostă votată, dâcă s’ar fi 
pusă cestiunea pe tăremulă naturală. (în
treruperi)...

D-lu B. Ștefănescu-Delavrancea: D-lă 
Filipescu a fostă desaprobată.

D-lu N. Filipescu: De cine?
D-lu B. Ștefanescu-Delavrancea: De 

toți câți au vorbită, afară de mine.
D-lii I. Grădișteanu: Der ceva mai 

multă : guvernulă ar fi trebuită și ar fi 
putută, ca celă puțină să dea informațiuni 
mai bune contelui Kâlnoky în cestiunea 
națională. Că ați vorbită cu contele Kâl
noky, nu puteți tăgădui, căci o spune elă 
însuși, de ore-ce chee, că în cestiunea mani- 
festațiuniloră d-lă Al. Lahovan 1’ a asi
gurată, că nu se voră mai face manifesta- 
țiunl pe stradă.

Vrea să dică, ați vorbită cu contele 
Kâlnoky de acestă cestiune.

De ce dâr nu i-ațl arătată, că irri- 
dentismă nu este în țâra românâscă? De 
oe ați făcută imensa greșală de a nu scuti 
pe contele Kâlnoky de a atribui unui în- 
tregă partidă din țâră, că face politică irri- 
dentistă.

L’ ați mai fi scutită și de acestă lu
cru neobicinuită, care constă întru a lua 
a parte pe șefulă unui partidă d’intr’o țâră 
străină și a ’lă învinovăți de lucru, de care 
nu este vinovată.

De altfelă nimică nu era mai lesne, 
decâtă de a convinge pe cancelarulă mo- 
narchiei vecine despre absurditatee invi- 
nuiriloră de irridentismă, aruncate în pu
blică numai de câte-va diare ungurescl ne- 
ghiobe în șovinismulă loră nebună.

De 5 ani, de când se discută acestă 
cestiune în parlamentulă nostru, s’a înve
derată și s’a arătată de toți, că irriden
tismă nu e în România. Fără a mai reour- 
ge la alte argumente, puteați să ’lă faceți 
să observe, oă în totă acestă mișcare nu 
s’a vorbită decâtă, de Românii din Unga
ria. Apoi dâoă am face irridentismă, de ce 
ne amă gândi numai la Transilvania și la 
Bănată, și nu ne amă gândi și la Bucovina, 
care face parte din aceeași monarchic, și 
asupra căreia amă putea susține, că avemă 
și drepturi istorice? De ce n’amă vorbită și 
de Bucovina? Ce, numai în năcazulă Ma- 
ghiariloră ne amăridicată noi? Vedeți, că 
acâsta e o învinovățire, care nu se pâte 
susține. Ei bine, acestă lucru să nu vă 
intereseze pe d-vâstră ? De ce n’ațl apărată 
acestă iuteresă ală Statului Română, ară- 
târdă, că nu e irridentă la noi? De ase
menea, d-vdstre puteați să informați pe con
tele Kâlnoky și despre Ligă; puteați să ’i 
spuneți, că conducătorii mișcărei nu suntă 
Ardeleni, cum a afirmat’o, căci ună singură 
membru din comitetă este Ardeleană, cei
lalți suntă Români de baștină de aci. Totă 
asemenea și în privința irridentismului seu 
daco românismului Ligei, de ce nu ’lă ați 
luminată ? Și acâsta trebuia s’o faceți, nu 
în interesată unui omă politică, seu ală 
unui partidă, ci îu interesulă țerei, căci e 
bine să se scie, ca în țâra românescă nu 
suntă irridentiștl.

Etă, d-loră, ce aveam de clisă în acestă 
cestiune; aveam de răspunsă discursurilor^, 
cari s’au rostită din partea guvernamen- 
taliloră, deosebindă pe d-lă Filipescu, ală 
căruia discursă în cestiunea națională, vă 
mărturisescă, că în mare parte m’a mulțu
mită, și a fostă ca ună felă de balsamu 
pusă pe rana deschisă de discursulă d-lui 
Arionă.

Nu, că învinovățescă pe d-lă Arionă 
pentru acestă discursă. D-sa ’mi este prie
tină și ’i cunoscă pe destulă sentimentele 
sale calde și patriotice în patriotism^ ; în 
acâstă cestiune d-lă Arionă însă, a iostă 
ună ecou depărtată și nițelă îndulcită ală 
unei teorii nenorocite, care a pornită adese
ori depe acestă bancă (Aplause).

Credă, încă odată, că am răspunsă 
teoriiloru, cari s’au făcută ; credă, că am 
răspunsă și la întrebarea, ce mi s’a adresată, 
adică, ce soluțiune practică am de propusă 
în cestiunea națională. V’am propusă o 
soluțiune întemeiată și pe dreptă și pe tra
tate, care nu este revoluționară, care nu se 
lovesoe în capă nici cu cuviințele interna
ționale, nici cu starea de faptă a Europei.

Acum, după ce v’am arătată, cari 
suntu greșelile d-vostră și v’am propusă o 
soluțiune, așteptă la rendulă meu dela gu
vernă deslușiri, pentru ca să seiu, și cu 
mine să scie parlamentulă și țâra întregă, 
dâcă, în adevără, am intrată în tripla ali
anță și dâcă amă intrată, în ce condițiunl 
amu intrată și întru câtă s'a ținută sâmă 
de interesele de existență și de desvoltare 
ale rassei românescl, seu decă n’amă intrată 
încă în tripla alianță, cum ’ml place totuși 
a crede, atunci să ne spună guvernulă: ce 
gândă are în cestiunea națională, să ne 
spună, dâcă ’șl simte destulă inimă și des
tulă energie pentru ca să primâscă soluți- 
unea, pe care o propună.

In acestă casă îlă rogă se rămână pe 
acele bănci, căci eu nu suntă din acei, cari 
râvnescă la verl-ună- locă pe banca mi
nisterială ; dâcă însă guvernulă nu ’șl 
simte nici destulă inimă, nici destulă ener
gie ca să îmbrățișeze acâstă cestiune, oare 
este de ună interesă primordială pentru 
nâmulă românescă, atunci, d-loră, este o 
datoriă de patriotismă pentru d-vâstră, să 
vă dațl în lături, să faceți locă altora, cari 
voră avea destulă inimă și destulă ener
gia, ca să ducă la bună sfîrșită acestă causă. 
(Aplause).,.

D-lu N. Filipescu: Suntă și alții pen
tru tripla alianță. Cine a mersă la Gastein?

D. 1. Grădișiinu: Mi-ațI adusă aminte 
ună punctă, pe care îlă uitasem. Când 
vorbeam de soluțiunea, pe care o’propună 
și care se deosebesce de soluțiunea sam
sarului cinstită, seu intervențiunea prieti- 
nâscă, țineam să vă spună că unele părți ale 
discursului d-lui Sturdza -s’ar părea, că au 

făcută alisiune și la soluțiunea, pe care o 
propună eu.

Este adevărată însă, că d-sa nu se 
esprimă în modă categorică....

D-lu Tache lonescu, ministru alu cul- 
teloru și instrucțiunei publice: Și nici n'are 
să se esprime.

D-lu I. Grădiștinu: Dorescă, ca ceea 
oe s’a făcută la aoâstă tribună, să facă d-lă 
Sturdza la cealaltă tribună a adunărei su
rori, adecă să se esprime lămurită și îu 
acestă cestiune, fiind-că este bine să scimă, 
cari suntă teoriile tuturoră în acâstă pri
vință, pentru ca națiunea să sciă, pe cine 
trebue să urmeze în causa națională.

De aceea, încă odată, rogă pe d-lă 
Sturdza să se rostâscă și asupra aoestei 
soluțiuni.

Așa-dâr, vă spuneamă, că nu sunt 
din acei cari râvnescă la portofoliurl mi
nisteriale, nici din acei, cari au candidați 
de pusă pe aoele bănci, și de aceea vă în
demnam să luațl d-vâstră acestă cestiune 
în mână și să o apărați voinicesoe și ro- 
mânesoe, cum trebue să o apere ună gu
vernă adevărată românescă.

Dâoă nu credeți în acâstă cestiune, 
atunci este o datoriă de patriotismă pentru 
d-vâstră, să vă dațl în lături și să faceți 
locă altora, cari vo: ă sei să ia în mână 
acâstă cestiune cu bărbăția cerută.

Și trebue, cu atâtă mai multă, să fa
ceți acestă lucru, dâcă nu sunteți hotărîțl 
să urmați acâstă politică, care, dați-ml voe 
să vă spună, nu este a mea, ei a între
gului neamă românescă, cu câtă acâstă 
țâră, atâtă de apatică în cestiunile de po
litică diinioă, va soi, totuși, să vă măture 
dela putere în cestiunea națională.

Am disă. (Aplause).

Sein telegrafice.
Viena, 30 Ianuarie. Faima des

pre înființarea uDui regimentă de 
'cavaleria bosniacu, este neadeverată.

Praga, 30 Ianuarie. Dieta țerei 
respinse propunerea de a-se intro
duce limba, rusescă în școlele medii.

Insbruck, 30 Ianuarie. După ce 
trecu timpulă de optă cjile, în care 
deputății italieni nu apărură în dietă, 
căpitanulă țerei îi declară lipsiți de 
mandate.

Petersburg, 30 Ianuarie. Părechia 
imperială primi 182 deputațiuni de 
ale nobilimei, ale orașeloru și ale 
Zemstwoseloră (diferite ținuturi). Im- 
peratulă 4ise, că în unele Zemst- 
wose se ridică voci, cari indică asu
pra realisărei de visuri absurde crecjendă 
că Zemstwosele voră lua parte la 
afacerile statului. Elă inse (Țarulă) 
va păși chiar așa de energicii ca și 
tatălu seu și va susține autocrația.

NE0R0L0GU. Cu inima frântă de 
durere încunosciințămu pe toți amicii și 
cunoscuții, că a încetată din vieță multă 
iubita nâstră mamă, bunică și cumnată 
Elena ved. G. loannides născ. I. Christo, 
care astăcll la 3’/9 ore a. m. șî-a dată no- 
bilulă său sufletă în etate de 77 ani după 
o scurtă suferință, în manile Creatorului. 
Conductulă funebru va pleca Miercuri în 
18 (30) Ianuarie la 3 ore p. m. din casele 
sale proprii, tergulă inului Nr. 29 la bi
serica grecâscă a Sf. Treimi din cetate.

Brașovă, 16(28) Ianuarie.
Cleopatra v. I. Safrano, ca fiică, Dr. St 
loannides, Const. loannides ca fiii. Zoe 
Anastasie, Elena I. Safrano, ea nepoți, V. 

loannides, C. Minco, ca cumnați.

(HVERSE.
Apetitulu paiangeniloru. Naturalis- 

tulă englesă Sir lohn Lublock, a făcută 
nisce studii fârte interesante asupra poftei 
de mâncare a paiageniloră. Elă adecă a 
făcută ou mai mulțl paianginl esperiența, 
câtă cumpănesoă înainte și câtă după mân
care, și câtă cumpănesce nutrementulu 
ce’lă iau la sine paianginii. Resultatulă cal
culului dovedesce, că dâcă omulă, în com- 
porațiă ar mânca atâtă, câtă mâncă paian- 
genulă, atunci îu timpă de 24 ore ar tre
bui se mistuâscă doi boi, trei-spre-dece 
cârlani, doi-spre-dece purcei și patru pesol 
mari. După aceste nu va mai fi de lipsă 
să dioemă despre omulă, care are mare 
poftă de mâncare, că „e flămândă, ca ună 
lupă", oi că „are apetită, ca ună paian- 
geuă.“

.Pl'OJIletiril: 83^. Aureli ^ureșiasaM. 

■Rsilatiorii respoisaDim: i^aiopu.
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©isi»suî Sa bisr*«a dsn Vcena.
Din 29 Ianuaire 1 895.

Renta ung. de aurii 4% . . . 125.10 
Renta de cordne ung, 4% . . 99.20 
Împr. oăil. fer. ung. în aurO 4%% • 128.50
împr. oăil. fer. ung. în argint 479% 103.20
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis, 125.75 
Bonuri rurale ungare .... 98,-
Bonurl rurale croate-slavone , , 97.75
Imprum. ung. ou premii ..... 159 50

„ARDELEANA"
iin.stîtvLt'CL <â.e ored-itti și d.e economii, societate pe actii îzx Oreștie.

O CX V O O A ~ Z

LosnrI pentru reg. Tisei și SegediD. 145.—
Renta de hârtie austr.......................... 100.75
Renta de argint austr..........................100.75
Renta de aur austr..............................125.85
LosurI din 1860 .......................... 166 75
Acții de-ale Băneei austro-ungară . 1063.—
Acții de-le Bănoei austr. de oredit. 415.75
Acții de-ale B&noei ung, de oredit. . 503.—
Napoleon dori......................... . 9.86
Mărci imp. ger............................... 60.7772
London (lire sterlings). .... 124.25
Rente de oorone austr................... 101 —

Domnii acționari ai institutului de credită și de 
economii „Ardeleana“, societate pe acții, se invită 
în virtutea §-lui 18 al statuteloru societății la

a IX-a adunare generală ordinară,
care se va țină în Orăștie la 28 Februarie 1895 st. 
n. după amiezi la 2 ore, în sala cea mare din ca3a 
proprie (Piața mare Nr. 2).

Obiectele puse la ordinea dilei suntu:
1. Raportulu direcțiunii despre starea întreprin

derii preste totu și despre resultatulu gestiunei anului 
din urmă în deosebi.

2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Decisiunea asupra comptvtrilor anuale.
4. Decisiunea asupra împărțirii profitului curată, 

realisatu în ultimulu anu de gestiune.

5. Fixarea mar.celoru de presență pentru anulă 
viitoru.

6. Alegerea aloru 2 membrii în direcțiune și în- 
tregirea altoru vacanțe, necesare în urma aceleia.

7. Eventuale propuneri tăcute în sensulu §-lui 28 
din statutele societății.

8. Exmiterea aloru doi acționari pentru verifi
carea procesului verbală alu adunării generale.

Domnii acționari, cari în sensulu §§-loru 20, 21 
și 22 dm statutele societății, dorescă a participa la 
adunare în persbnă ori prin plenipoteoțl, suntu poftiți 
a-șl depune acțiile și eventualele documente de pleni- 
potență la casa institutului, celu multă pană la 27 
Februarie a. c. st. n. antemeridiane.

Oreștie, la 25 Ianuarie st. n. 1895.

direcțiunea..Cursuiâ jîăeței IRrașovu.
Din 30 Ianuarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.76 Vând 9.79
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 0.75
Napoleon-d’orI Cump, 9.82 Vend. 9.85
Galbeni Ouznp. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusesel Oump. 132.— Vend. —.—
Mărci germane Cump. 60 15 Vând.
Soris. fonc. Albina 5% 100.75 Veud. 101,75
Lire turceaol Ou mo. 11.15 Vend. —. —

CCX-XZ EILAXȚVLVI

Booooooooooooooo-îai 
0 Cine vrea se bea ? 

o yint 'buiit și eftin, o 
0 se și’l procure din
§ casa Nr. 48 strada Porți X

HOOOOOOOOOOOOOOOa

0 Sa „Tres Litregfi 0
2

1 Litr li Savigiwn tin 70 cr. 0
0V

0 1 55 Leânyka „ 50 55
V
0

0 1 55 Vin din 1892 .. 40 55 0
0 1 55 Vin din 1893 „ 30 55 0
0 59!),S-10 0

JL c t i v e fl. cr. a, s s i v e ti. cr.

Cassa în numerară................................ 11.256 44 Capitală socială :
Efecte publice.......................................... 35.524 60 2000 acții ă fl. 50 . . . .. . . 100.000 —
Efectele fondului de pensiuue 8-135 46 Fondulă de reservă................................ 50.230 01
împrumuturi pe cambii cu giranți . 405 004 25 Fondulă de pensiune........................... 8 435 46
împrumuturi pe cambii cu acoperire Fondulă întru acoperirea perderilor in-

hipotecară ........................................... 198.789 62 stitutului ......... 4.381 64
împrumuturi pe hipotece..................... 158.156 99 Depuneri spre fructificare..................... 582.051 98
împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți 137.963 25 Cambii de bancă reescomptate . . . 209.387 —
împrumuturi pe efecte publice . . . 737 — Dividende neridicate;........................... 105 10
Realități ...................................................... 32.778 82 Avansuri dela Banca austro-ungară . 17.900 —
Mobiliară........................... 636 fl. 45 cr. Interese anticipate pro 1895 .... 11.313 12

după amortis. de 10°/0 63 „ 65 „ 572 80 Diverse conturi creditore...................... 1 607 58
Diverse conturi debitore și inter, rest. 16.331 98 Profită curată ........................................... 20.139 32

1,005.551 21 1,005.551 21

Schutzmarke.

Oreștie, la 31 Decemvrie 1894.
losifu de Orbona.șu m. p., Nicolau Vladu m. p., Dr. Ioanu Mihu m. p., Nicolau Viltu m. p.,

membru în direcțiune. membru în direcțiune. directorii eseoutivă. comptabilă.
Subsemnatul^ comitetu am examinata bilanțulu presentu, și l’am aflată în deplină regulă.

OrSștie, la 25 Ianuarie st. n. 1895.
C0M1TETULU DE SUPRAVEGHIARE:

Ioanu Lăzăroiu, m. p. George Bants, m. p. Ioanu Branga, m. p.

Oorxt\xl*cL ZXzoi&t-vLl-vLi si o ZE’exderî.lornA.
•y

S p e s e fl. or. "V e n. i t e fl. cr.

caid au efectă escelentă în contra tu- 
turorti boleiord de stomachii, suntfi unii 
meîlicaaBsesiBtiH ner|râratu «ie 
lipsă, pentru oi*l-ce casă, la 
lipsă de apetitQ, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosi! greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machii, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocu apro
bați! și sigurii de vindecare.

La bolele indicate s’a constatata 
picăturile Mariazeller ca cela mai bund 
leach, care confirmă sute de testimonii. 
Prețuld unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® CB‘. Sticla îndoita 
de mare <?flb es% Espediția centrală 
prin farmacistulii CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntu numai 
acelea, pe a cărord embalage este li
pită o fășiă verde eu cuvintele: „Be- 
zeuge die Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v u : farmaciile Iul. 
JTornung, F. Jelcelius W-vbe^ Franz Kel- 
lemen, Fel. Kugler la Hygiea, Vid.' 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekdius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

Interese:
pentru fondulă de 

reservă. . . . 2:031
pentru depun, spre 

fructificare . . 29.383
pentru cambii rees- 

comptate . . . 14.375
Sp ese:

a) salarii și maree
de presență . . 7 219 fl. 99 cr.

b) chirie, porto, ti
părituri, diverse 2.431 fl. 03 cr, 

Contribuțiune:
directă..................... 3.596 fl. 96 cr.
de 10°/0 la int. de
depuneri și com- 
petință de timbru 3.516 fl. 04 cr.

Amor tisa re:
din mobiliară......................................

Profită curată ...... ................................

fl. 92 cr.

fl. 61 cr.

fl. — cr.

Provisiuni 
Chirie . .

45.790 53

9.651 02

7.113 __

63 65
20.139 32

536 08Profită transportată din anulă trecută 
Interese:

dela împrumut, pe
cambii cu giranți 37.010 fl. 24 cr.

dela împr. pe cam-
bii cu acop. hip. 15.933 fl. 10 cr.

dela împr. pe hip. 13.280 fl. 76 cr.
dela împr pe oblig.
cu cavenți . . . 12.555 fl. 47 cr.

dela împrumut, pe
efecte publice . 74 fl. 68 cr.

dela efecte publice 971 fl. 25 cr.

82.757 52

79.825
36

2.358

82.757

O r g ș t i e, la 31 Decemvre st. n. 1894.
losifu de Orbonașu m. p., Nicolau Vladu m. p., J)r. loanti Mihu m. p., Nicolau ViltH m. p.,

membru în direcțiune. membru în direcțiune. directorii esecutivă. comptabilă.
Subsemnatulu comitetă am examinată contulă presență și l’am aflatu în deplină regulă.

Oreștie, la 25 Ianuarie st. n. 1895.
COMITETULU DE SUPRAVEGHIARE:

Ioanu Lăzăroiu m. p. George Bants m. p. Ioanii Branga m. p.

50
95
99

52

fiUT Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei “ ă 5 cr. se potU cumpera în 
librăria Nicola© Ciurcu și în tutungeria I. Gross.

Tipografia A. Alurașianu, Brașov.


