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Alegeri sub Banfly.
Brașovu, 25 Ianuarie v. 1895

Nu de geaba amG intrată în 
zodia lui Banffy, căci sub stăpânirea 
lui corupțiunile, abusurile și pressiu- 
nilc electorale au și începută să ia 
unu aventu, ce promite a ajunge 
la același nivelu, la care se afla în 
pașalicurile stăpânite odinioră de elu.

Scimu, că în comitatele Solnocu- 
Dobâca și Bistrița-Năseudu, stăpâ
nite odinioră de Banffy, acesta a 
avuții meritulu de-a introduce mai 
întâiu sistema alegerilor# prin enuncia- 
țiune, er nu prin votare. Funcționarii 
administrativi ai comitatului se ale
geau așa, că Banffy se presenta în 
adunare și, fără de-a mai admite 
vre-o votare, se mărginea simpla- 
mente de-a enunța, că „aZesw44 e cu
tare și cutare. Alegătorii trebuiau 
se ia la cunoscință aceste enuncia- 
țiunl și se tacă, căci și așa protes
tările loru nu ajutau nimicu. Ce făcea 
Banffy era făcutu și nimeni nu putea 
să cârtâscă în contra lui, căci gu
vernă ungurescu, pressă ungurescă, 
opiniune publică ungurescă: tote 
sprijiniau pe Banffy.

Pe atunci însă Banffy își eser- 
cia atotu-puternicia sa numai față 
cu Românii și Sașii din pușalicurile 
sale și de aceea ’i se prindeau tote. 
Der etă, că rota sorții a adusă cu 
sine, ca Banffy se fiă astăcji stăpână 
nu numai peste două comitate lo
cuite de Români, ci peste țera în- 
tregă. Ceea ce elu făcea atunci în
tre aplausele întregei „lumi ungu- 
rescl“, face și astăc]I. La alegerile 
întregitbre ce s’au făcută (filele 
aceste, pentru a storce mandatele 
de deputațl pentru noii miniștri, s’au 
făcutu atâtea presiuni, atâtea abu- 
surl și corupțiuni, încâtăînsa-șipressa 
maghiară pare a se pune pe gân
duri și în articol! lungi de fondă își 
esprimă îngrijirea asupra urmăriloră,

bOILETONULU „GAZ. TRANS “

(Reproducerea oprită.)

Din anii 1848—49;
Memorii, de Vasilie MoldovanTi.

(18) (Urmare).

Intr’ună târdiu tăcerea a curmat’o 
unu bătrânii cu cuvintele : Vedl, așa ar tre
bui să le facă la unii ca aceștia în totă 
1 o culîî.

— Ba ar trebui spândurațl de limbă, 
dise alîl doilea.

— Ba pe furcile, cari le-au ridicată 
ei, dise alu treilea.

— Ce-ar fi trebuită să facemfi, s6u 
mai bine, ce-ar fi trebuită să nu facemă, 
o sciu și am sciut’o, răspunsei eu. Mai sein 
înse și aceea, omeni buni și de omeniă, 
că ce s’a făcută acum, urmări bune nu va 
ave, nu atâtă pentru mine, care și așa 
sunt orânduită pentru furci, de voră pute 
pune mâna pe mine, deră mai multă pen
tru d-vostră. Eu ușoră mS potă face ne- 
vă^ută, însă d-vostrS rămâneți aici și atunci, 
ce veți face?

— De noi nu te îngriji; de voră aduce 

la cari au să ducă aceste stări de 
corupțiune și depravațiune.

Mulțumită acestoră măsuri de 
violență și corupțiune, Banffy și soții 
săi din ministeriu, afară de Wlassics, 
a căruia alegere încă este pendentă, 
au eșită învingători. învingerea loru 
însă ac|i nu mai e aplaudată de „lu
mea ungurescă44. Aceleași fapte, în 
cari pressa maghiară găsia înainte 
întruparea celui mai înaltă ideală 
alu patriotismului, astăcjl suntă pri
vite din partea ei ca o decadență 
morală rușinbsă și fatală pentru vii- 
torulă patriei.

Dăr nu Banffy e de vină pen
tru aventulă, ce se vede, că l’au 
luată din nou presiunile și corupțiu- 
nile de totă feliulă, ci sistemulu, 
care l’a adusă la cârmă. Cu acestă 
sistemu să-șî tragă socotela oposiția 
maghiară, dâcă vre se aibă vre
odată alegeri libere.

0 foiă română despre băncile române 
Sub acesta titlu „Budapesti Hirlap“ dela 
2 Febr. n. c. faca ună scurtă reasumattt, 
falsă și tendențios!! aid articulului din 
„Gazetă44 dela 18(30) Ianuarie, privitorii la 
„băncile nostre11. Observările nostre critice, 
leale și binevoitore, cu privire la neajun
surile, ce s’au ivitd ici și colo la câte unfi 
institute de bani în defavorulă țăranului 
nostru agricultorii, foia ungurescă se si- 
lesce a le da unu înțeleșii falsă și generală 
susțiindtî, că amQ fi afirmații, că gestiunea 
afacerilor!! bănciloră nostre ar fi abusivă.

CelQ ce a cetită articululd amintiți! 
ală „Gazetei11 s’a putută convinge, că elC. 
a fostă câtti se pote de simpaticii institu- 
teloră nostre de bani, despre oarl amil cjisfl, 
că „trebuescti sprijinite, înmulțite și încu- 
ragiate“. Der amil avută în vedere și delă- 
turarea unoră scăderi, ce s’au ivită ici și 
colo, și amd cerută ca adunările generale 
de acționari să stăruescă a îndrepta „abu
surile față cu poporuld“, ce s’au observată 
„în unele localități, dintre cari o parte au 
fostă indicate în colinele fbiei n<5stre“ 
(„Gaz. Trans.“ dela 15(27) Ian. a. c.) Pen

cătane împărătesc! pe capulă nostru, ne 
plecămă, ele potă să ședă pănă voră mânca 
totă ce avemă, că dbcă voră găta totă, se 
voră duce cum au venită, deră feciorii 
noștri la Kossuth nu voră cătăni, eră d-ta 
păzesceți capulă, răspunseră mai multi de
odată.

Intre sfaturi de-asemenea natură veni 
noptea, mulțimea dispăru pe încetulă de 
totă, eră eu rămânendă singură fără a 
mai cugeta la cină, luai lancea și pistolulă 
și, prin umbra negră a nopții, mă depărtai 
după obiceiu la hotară, unde petrecui nop- 
tea mai multă fără somnă.

In 3 Septemvre n’am mersă acasă 
pănă cătră amiadi. Intrândă în sată, n’am 
vădută nici o schimbare și nici o faimă 
mai deosebită. Din 4—7 Septemvre sera 
am petrecută dilele și nopțile cu frică și 
cu cutremură, mai cu semă, că acum se 
audia, că voră veni mulțime de cătane și 
voru face tote relele câte le potă omenii 
vorbi după a loră închipuire. Cei mai mulțl 
stăruiau, ca eu să mă ducă, unde mă voră 
duce ochii, că de mă voră prinde, atâta e 
de mine.

Eu, deși cuprindeam cu mintea totă 
ponderositatea acestoră sfaturi, nu voiam 

tru toți, câți au urmărită cu atențiune foia 
nistră trebue să fiă clară, că n’amd înțe- 
lesă și n’am putută înțelege aici gestiunea 
afacerilord băncilord nâstre, care este su
pusă controlului legală și căreia noi în- 
și-ne i-amd dată testimoniuld celd mai 
mai strălucită, constatândă că aceste insri- 
tute se află „tdte în stare înfloritbre11 — 
ci amd înțelesd numai și numai neajunsu
rile, ce se nască pentru poporă, de-o parte 
prin faptulă, că ici și colo i-se pună bani 
relativă preă scumpi la disposițiă' și nu 
totdeuna în cea mai lesniciosă și priinciosă 
formă, de altă parte prin aceea, că agenții 
dela câte uuă institutd nu povățuescă po
porală în de ajunsă asupra indatoririloră 
sale și astfeld țăranii noștri îndură, prin 
negligență și nepunctualitate, cheltuieli, de 
cari ară pută fi scutiți.

A îuțelesă de sigură și foia maghiară 
că numai aceste scăderi le-amă avută în 
vedere, dăr a durut’o, că amd pledatd con
tra „acelord fruntași români, cari stau cu 
manile în sîuă și las! ca în ținuturi curată 
românescl să se îuființeze bănci streine11 și 
de aceea s’a folosită deocasiă spre a agita 
ără’șl puțintelă iu contra instituteloră 
nbstre de bani.

Acesta nu ne surprinde, căci bine 
scimu cum cugetă șoviniștii unguri despre 
băncile nostre.

Nu ne surprinde nicifaptuld, că „Tri
buna11 din Sibiiu află corectă interpretarea 
ce-o dă foia ungurescă articulului nostru, 
de-6rece acestă foiă românescă a făcută și 
face mereu același lucru față cu noi, înter- 
vertindu și faisificândă sensuld articuliloră 
noștri pentru a lovi în noi și în alții.

De aetădată îi este binevenită a dice: 
etă „Gaze'a11 acusă băncile nostre și dă 
ocasiune foiei maghiare de a le ataca!

Când „Tribuna1* agita în modulă celă 
mai pătimașă contra celui mai veohiu și 
mai însemnată institutd de credită română, 
atunci ore ea lua în apărare băncile române 
față cu Ungurii ?

D6r „Tribuna1', care la atâtea somări 
ale nbstre ca să se esplice și se arate pe 
ce ’șl îutemeieză clevetirile și defăimările 
contra nostră, n’a răspunsă păuă adl ni- *) Atunci nu-i scăpare.

a mă depărta, ca să vădă, ce sorte voră 
avea acești omeni, cari ori și cum, prin 
lipsa de tactă suntă induși în nenorocirea 
ce-i amenința. Ast-fel nu numai, că nu m’am 
depărtată din împrejurimea locului acestuia, 
ci în 7 Septemvre sera, firesce îmbrăcată 
în vestminte țărănescl, m’am culcată afară 
în grădină.

In acestă nopte de cătră diuă o ploie 
lină, ce cădea pe pălăria mea cea lată, mă 
trecli din somnă. Totă atunci însă mi-se 
păru, că audă din partea de josă a satului 
ună sgomotă neîndatinată; am pășită că
tră partea grădinii, ce se termineză cu ulița, 
ca să ascultă și să audă mai bine. In acelă 
momentă mă întâlnii cu ună fecioră din 
sată, care cuprinsă de spaimă îmi spuse 
următorele:

— Domnișorule, eu am fostă adi- 
nopte cu boii, și am vădută cum au înain
tată mulțime de cătane cu puscile în mână 
cătră sătulă nostru; -mi-am lăsată boii la 
cei-l’alțl boari și eu am fugită să-ți facă 
cunoscută, că să dai dosu.

— Bine, der încătro se mă ducă?
— Incă-i întunerecă, du-te la podă și 

treci Mureșulă dincolo, apoi, câtă vedl cu 
ochii, e locă largă. 

mică, — mai are încă obrazuld să ne „so
meze44 de-a „lămuri chestia11.

Ei bine, ea este pe deplină lămurită 
prin modulă cum esploatăză „Tribuna14 în 
număruld său dela 25 Ianuarie (5 Febr.) în 
contra „Gazetei11, observările tendentiose și 
false ale foiei maghiare.

E prea bătătore la ochi afinitatea 
între tactica lui „Budapesti Hirlap44 și tac
tica „Tribunei11.

Se potă lua de mână.

Roma iocuta est.
ii.

Cine a inventat# „Dacoromanismul# ?u
Am se v’o spunfi!
S8 nu ve spăriaț!, căc! n’are se 

între nimeni în pușcăriă. Respunsulu 
e forte simplu: Frica, sfânta fricu- 
liță! Psichologicesce este constatată, 
ca frica e urmarea unui pericolu 
reală, seu alu unuia închipuită. Este 
frica Maghiarilor# de „Dacoromanismu1' 
închipuită, seu e în adevăr# basată ? 
Acesta trebuia s’o dovedâscăjupânulă 
Ovâri (pardonă cănu-lă scriu cu „yu, 
nu și-a produsă diploma nobilitară), 
er nu aceea, că: „are Dacoromanismul#u 
basă, s6u ba ? Dâcă nu-i întemeiată 
frica, atunci păcată de ostenela și 
banii risipiți pentru „colindele44 dom
niei sale, căci totă ce n’are basă, 
se risipesce. Din contră, dâcă frica 
este basată, adecă: „decă. astfelu ar 
fi scrisă în stele44, atunci: Ilielft lea 
Weinen *).

Se ne arate însă d-lă Ovâri, nu 
ună actă publică, nici unu 4>ară> me 
mulțumescă chiar cu ună călindară 
românescă, unde ar sta scrisă, că 
Românii înainte de anulă 1848 ar fi 
pomenită măcară cuventulu „Daco- 
romanismă14, cu atâtfi mai puțină, 
că ei ar fi vrută să demonstreze, că 
acestă pămentă fiindă Dacia-romană, 
ei ar ave dreptă, ba chiar datorință 
să lucre la reînvierea „Dacoromâ- 

— Bine Ioane, der de vorba nostră 
nimeni să nu scie.

— Ferit’a Dumnedeu.

XI. IP este Mnreșâ.

Acestoră vorbe a urmată fapta. în 
puține secunde m’am aflată la podă, unde 
din norocire am găsită pe podarulă, badea 
Dumitru, stândă în pici ore și cuprinsă și 
elă de-ună presimță sinistru său de ideia 
de-așl esplica sgomotulă ce pătrundea prin 
tăcerea nopții. După salutările îndatinate 
i-am disă scurtă și apăsată.

— Mare-i puterea lui Dumnedeu, bade 
Dumitre, și multă suntu răi și blăstămațl 
dușmanii nemului nostru. Eu voescă să 
trecă apa dincolo, der vreu, ca despre mine, 
afară de Dumnedeu, se nu scie nimeni în 
lume unde mă aflu.

Abia rostii aceste cuvinte și lanțulă 
era pusă grămadă în luntre fără cea mai 
mică zuruire, er în momentulă următoră 
noi încă ne aflamă în luntrea, care fu 
dată, prin o împinsătură puternică, valuri- 
loru Mureșului. Cândă eramă în mijloculă 
apei, podarulă ’mi dise : „Dumnedeu cu d-ta, 
nu ave nici o grije.14 In câte-va secunde 
eram la țărmurulă contrară. După ce-am
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niei". Eu însă îi voiu arăta d-niei 
sale acte publice, prin cari se va 
dovedi frica Maghiariloru de „Daco- 
romanismu“. Ba pe semne clenșii 
nici n’au pututu crede, că ar esista 
vre-unu Române, care se nu lucre 
cu trupu cu sufletu pentru înteme
ierea, respective pentru învierea 
„Dacoromanismului“.

In anulu 1847, când țăranii ar
deleni, storșl pănă la măduvă de 
foștii loru stăpâni, au începută a se 
mișca, ca să scuture jugulă seculară, 
nobilimea ajutată de guvernă, seu 
mai bine 4ish : guvernulă ajutată de 
nobilimea conservativă, a răspunsă 
țăraniloră cu ună proiectă de lege, 
vestitulă, ominosulă „Urbariu", care 
era se-i strivăscă pe bieții țărani cu 
desăvârșire. Ca motivă, pentru ce 
țeranulă română nu păte să devină 
liberă, ună grofă regalistă, repre- 
sentantele guvernului, în ședința par
lamentului din Clușiu din 15 Ianua
rie 1847 a cfisd următorele cuvinte 
grave și pururea memorabile, pe 
cari totă Românulă trebue să și-le 
însemne:'

„Am ună temeiu pre seriosă, 
„ca să privescă la totala rescumpă- 
„rare (a țăraniloră din robiă), ca la 
„morte. Precum noi nu scimă acuma 
„unde a fostă patria originala a stre- 
„moșiloră noștri venițl din Asia, așa 
„să păzimă, ca nu cumva peste 
„40—50 de ani, să trebuiască a căuta 
„pe Maghiari, în mica nostră patriă 
„Transilvania, cu lampa; pentru-că 
„decă Transilvania va sta de sine, seva 
„preface în ceea ce fusese înainte cu 
„noue-sute de ani, când veniseră aci 
„Tuhutum și Arpad: ușorii se pote 
„face Dacia".

Optă luni în urmă, în 27 Au
gustă 1848. Baronulă Vesselenyi, în 
camera magnațiloră din Pesta pro
pune, ca parlamentulă să primescă 
în loculă numelui „Valach" adevă- 
ratulă nume „Română“, der cu con- 
dițiunea, decă acâstă numire nu în- 
vălvă „Daccromanismă“.

Tote aceste se făceau: De nobis 
sine nobis*.

Pe acelu ti rupă nu esista re
gată română ; Moldova și Valachia 
erau două țerișdre vasale. Nu esista 
Liga culturală. Nu esista Comitetultt 
partidului națională.

Românii din aceste țării abia se deș
teptară din „somnulă celă de m6rte“. 
Ună singură lucru esista, care ardea, 
cajărateculă sub spuză, Geniulă ro
mânismului, care veghia și din vechi

trecută Mureșulu m’am întorsu cătră bine- 
făcătorulă meu și i-am disu:

— Bade Dumitre, se pote, ca eu la 
nopte ori mâne nopte, să me reîntorcu în 
sată. D-ta însă nu o să mă poți păcii, der 
totu-șl, ca eu să potă trece când voiu vre, 
d-ta să aduci în totă sera luntrea dincoce, 
să o legi de pociumbă, și etă 1, 2, 3,-10 
pași dela pociumbii, să o îngropi în năsipă, 
ca eu s’o jpotă afla.

— Bine, așa voiu face.
— Dumnedeu cu noi, îi disei strin- 

gendu-i mâna........ și mă făcui nevădută
prin întunecimea, ce se părea, că mai zăbo- 
vesce pe pământii numai pentru mine.

Dincolo de Mureșă, mă socoteam din
colo de pericolulă flagrantă. Aveam îna
intea mea câmpia seu românimea compactă, 
în care cu ajutorulă vestmintelorii ce pur
tam, puteam dispare, ca o picătură în 
oceanu. Apoi pe acele vremuri tradarea 
nu era cunoscută între Români nici din 
nume.

Eu însă — îmi gândeam — nu me 
potă depărta, pănă voiu vede, ce va fi cu 
poporalii, căci altmintrelea ași pute să mă 
aflu acum în Orlată, ori în Năsăudu la 
Urban.

Astfelă deră am rămașii: și ca să am 
scire 'nemijlocită despre întemplămintele 
dilei, mi-am propușii a mă urca pe o rîpă, 

morminte striga: Besistă naia mea, re- 
sista/“ Esista „Doina“, care cu jale 
ne elicea:

„Nu privi der totă l’aeeste, 
„Te vei scote er din clesce.

„Măi Române, măi!“
*

Der alta e durerea d-lui O vâri, 
și mai alesă a acelora, cari Fau tri
misă la colindată. Anume: să do- 
vedâscă cu diploma regelui Mathia, 
că „ FftZac/iw“ nu-să născuți, nici demni 
pentru libertate. Ve4i asta-i asta!

De cumva nu i-ar fi succesă 
d-lui Ovâri să se facă de rîsă cu 
misiunea d’a convinge pe Italieni, 
că Românii nu-să sânge din sângele 
loră, apoi întreprinderea de-a do
vedi, că noi nu suntemă apțl pen- 
tiu libertate, l’a făcută de batjocură. 
Au4l acolo! Francia îșl varsă to- 
renți de sânge, pentru ca „omulă“ 
să devină omu, er Italia a avută 
cei mai mulți martiri pentru liber
tate, și acum să vină „Ovâri“ să le 
arete cu privilegii ruginite, că „Va
lachii11 nu-să apțl pentru libertate.

Lucru naturală, ca să poți pe 
cineva arunca în jugulă robiei, tre
buia să 4icl, că elă nu-i aptă pen
tru libertate. Der în jugulă robiei 
a fostă și poporulă maghiară pănă 
în 15 Martie 1848, când tinerimea 
din Pesta a proclamată ștergerea 
sclăviei. Așa-deră nici Maghiarii 
n’au fostă apțl pentru libertate ; apoi 
familii române nobile au fostă sute 
și mii, cari prin eroismă șî-au câș
tigată libertate și prerogative.

Ce dovedesce ună astfelă de do
cumentă: rușinea Româniloră ? Nu! 
Rușinea secolului, în care s’a scrisă, 
de cumva e autentică acea diplomă, 
și nu va fi ună falsificată, precum 
am vă4ută una între multele di
plome, ce ml-au trecută prin mâni, 
între cari și diplome dela regele 
Mathia. Prin acestă diplomă se do- 
neză văile și munții- de pe terito- 
riulă unei comune, cu dreptă feu
dală, „cum vallis et montibus11, der 
cuventulă „valis“ .era rasă și înlo
cuită cu cuventulă „Valachis", adecă 
s’au donată Valachii și munții.

Decă d-lă Wekerle și Hieronymi 
ar fi trimisă pe d-lă Ovâri, ca se 
studieze „causa valachă" aici în pa
triă și se publice o broșură, ună 
proiectă: cum s’ar pute Valachii în
destuli? — mai avea sensu ; miniștrii 
înse de regulă, decă nu-să genii, ce 
nu în totă tufa se află, suntă încre- 
4uțl, ei credă, că a ignora pe ci-

ce se înalță vis-a-vis cu sătulii, și să-mi 
facă culcușulu aici sub o pietră, ce-și scote 
capulu din păreții înalțl ai rîpei, de unde 
voiu pute fi spectatorii alii tuturorii lu- 
cruriloru, fără ca să fiu observații de 
cine-va...

Planulii mi-se părea bunii, dernul’am 
putută esecuta, din causă, că începuse o 
ploie desă, care făcea să lunece terenulii, 
pe care-lii percurgeam în patru brânci. 
Astfelii am dată înderetii de vale pănă la 
pola rîpei.

Plinii de noroiu, cum eram, făcusem 
unii încungiurii ca de 3/4 oră și m’am ur
cată în verfulă cleiului, ca de aici se caută 
în sătulă pe care atâtă îlă iubescă.

Der în zadară! Ploia curgea în to- 
rentă și o negură, ce se slobodise, mi-a în
chisă vederea satului dinaintea ochiloră; 
numai la urechi îmi pătrundea sunetulă 
monotonă și înfiorătoră ală dobeloră.

Ce să facă? Plină de apă pănă la 
piele și încărcată de noroiu, tragă cătră o 
stână, ce sciam, că să află pe colinele 
aceste. Ajungendă la stâna, pe care am 
aflat-o deșertă, am căutată împrejură, der 
de negura cea desă nu vedeam încătrău 
s’ar pute afla turma, și astfelă mi-am propusă 
a rămână aici, pănă se va abate cineva pe 
la stână.

(Va urma.] 

neva, însemnă, a-lii fi nimicită. N’ar 
strica, decă pe frontispiciulă pala
tului ministerialii, spre a-și împros- 
peta-o di de 4b ar sta următbrea 
inscripțiă:

„Szerencse szekeren okosan tilj,
„Ugy forgasd tengelyăt, hogy fel ne dulj“.

*
Se nu crâdă d-lă Ovâri, că Ro

mânii n’ar sci, că țăraniloră români 
nici sub unu rege nu li-s’au făcută 
atâta reu, ca tocmai sub regele 
Mathia, der pe acelu timpu bietulu 
țăranii era obiecții bunii de vendută 
și dăruită. Pe acelii timpu domnia 
spiritulu de caste: unii „domni11, er 
alții „sclavl“; simțementulu națio
nalii, precum se înțelege în 4iua de 
a4b era unu ce necunoscutu.

Când Românii se provocă la 
familia Hunyady și la alte familii 
aristocratice maghiare, de origine 
română, o făcu purii și simplu se 
dovedescă „că elementului română, 
din alu cărui sânge își tragă ori
ginea acele familii, cari au strălu
cită, ca bărbați de statu, ca eroi, 
posedă în gradă înaltă tote calită
țile unui poporii demnă de o sorte 
mai bună și că virtuțile aceloră băr
bați nu datorescu geniului maghiară 
adusă cu sine din Asia, ci geniului 
română, găsită aici în Dacia.

Sciu Românii forte bine, că țe
ranulă nici în Moldova și Valachia 
n’a fostă tractată mai bine sub dom
nitorii loră naționali. Celă ce n’o 
scia, a putut’o înveța din cuvântarea 
ce-o rosti domnulă V. A. Urechiă la 
mormentulă marelui bărbată Cogăl 
niceanu, citând ună pasagiu din alo
cuțiunea lui Cogălniceanu, cu care a 
întâmpinată pe Cuza, alesulă Mol
dovei și Valachiei : „Fii blândă și 
„îndurătoră, mai alesă pentru țS- 
„rani, pentru cari toți Domnit de mai 
„înainte, au fostă nepăsători și reiu.

Sciu Românii forte bine, că toc
mai regele Mathia a fostă acela, 
care a purtată celă mai crâncenă 
răsboiu pentru de-a supune și cu
ceri țera românesca, Moldova și Va
lachia, der sciu și aceea, că regele 
Mathia a pățit’o, întocmai cum o 
pățise regele Ludovică celă mare, 
fiulă lui Carolă Robert, din familia 
Anjou: ambele armate maghiare au 
fostă sdrobite de armele Valachi- 
loră. Ba regele Mathia a fostă gravă 
rănită, i s’a ruptă o săgetă în spate, 
în urma căreia a zăcută timpă în
delungată în Praga la socrulă seu, 
la regele Podiebrad, unde i s’a fă
cutu operațiunea.

0 declarare a d-lui Urechiă.
Pilele aceste „Budap. Hirlap" 

și „Pester-Lloyd“ aduseseră soirea, 
că Liga din BucurescI ar fi comu
nicată 4iareloru de acolo, că toți 
alegătorii români din Ardeală voră 
adresa monarchului o petițiune pen
tru grațiarea lui Rațiu și soți. Acestă 
scire ni s’a transmisă și noue de bi- 
roulă de corespondență din Pesta și 
noi ne-amă esprimată îndoiela în 
esactitatea ei.

Etă ce ceti mă acuma în „Pester 
Lloyd* dela 4 Februarie:

„Dela președintei.: Ligei culturale ro
mâne primimă următârea declarare, pe care 
o luămă la cunosoință cu sinceră satisfac- 
țiune:

Onorate Domnule! Soirea adusă de 
știm. d-v6stre foiă (edițiunea de seră dela 
28 1. c.l, că Liga română culturală ar în
scena o mișcare, spre a ațîța pe Românii 
ardeleni în contra guvernului ungurescă 
printr’o petițiune pentru grațiarea lui Ra
țiu și soți, pote fi întemeiată numai pe nis- 
ce informațiunl cu deseverșire născooite. 
Liga culturală română n’a întreprinsă absolută 
nimicit, spre a îndemna pe Românii ardeleni 
de a lua vr’o posițiune ore care față cu gu- 
vernulu loru, nici nu s’a ocupată în genere cu 
cestiunea grațiării lui Rațiu și soți, și cu atâtă 
mai puțină a compusă seu a pusă în circu

lația o astfelu de petițiune. Rugându-ve ami- 
cabilă de-a publica aedstă reotificare, pri
miți asigurarea deosebitei mele stime.

Bucuresci, 18 (30) Ianuarie 1895.
Președintele:
V. A. Urechiă

„Agitațiuni filoromâne“.
Sub titlulă acesta publică „H.a- 

zănk“ dela 14 Februarie o corespon
dență, ce i-se trimite din Milanu 
(Italia). Corespondentulă foiei ma
ghiare se ocupă de „agitațiunile1*, ce 
se facă în Italia în favorea Români
loră din Transilvania și Ungaria, 
„agitațiuni", în cari elă vede o mare 
primejdiă pentru Ungaria și națiu
nea maghiară.

Este lucru ridicolii, — efi00 corespon
dentulă din Milană — că Italia cuteză a-se 
amesteca în politica internă a altorii state; 
dâr oând statuii! acesta e ohiară Ungaria, 
aedsta e lucru seriosă. Căci ce lipsă e de 
tripla-alianță. când unulă din membri aces
teia este chiar acela, care în virtutea 
alianței a câștigată tractate comerciale 
și vamale favorabile dela Germania și mo- 
narchia nostră, cândă, dicemă, acestă soțu 
de alianță se îndrepteză pe față contra pa
triei nbstre și agiteză contra unității na- 
țiunei nostre ? De ce trebă e ministerulă 
comună de esterne, decaprivesce indiferentă 
și pasivă atacurile parlamentului italiană 
și a opiniunei publice italiene contra nos
tră și declarațiunile acestora în cestiunea 
naționalitățiloră, cea mai însâmnată și vi
tală cestiune pentru noi ?

Tote foile italiene, încependă cu „Tri
buna11 tot-deuna guvernamentală, pe care 
o inspiră Crispi, pănă la republicana „Secolof 
inspirată de Cavallotti, s’au ocupată deja 
de cestiunea Româniloră din Ungaria ; și 
dintre sutele de foi italiene nici una nu 
s’a văclută, care sS nu fi luată partea Ro
mâniloră și care să nu fi agitată contra 
„barbariei" Maghiariloră. Irredentiștiloră 
români le-a succesă a cumpăra (??) în parte 
pressa italiană, în parte a-o seduce (??)...

După aceea „ Vocile Latine11 au îndrep
tată și mai multă opinia publică italiană 
contra nostră, fiind-că in acestă carte, redac
tată cu mare rutină literară și dialectică, 
nu numai bărbații conducători itelienl din 
viața publică și politică, oi și câți-va de fruute 
francesl au luată posițiă hotărîtă în favorea 
Româniloră. E regretabilă, oă guvernulă 
maghiară n’a prea luată cunosoință despre 
acestă carte, er ministerulă comună de es
terne a ignorat’o cu totulă; ba nici opinia 
publică maghiară n’ar fi soiută nimioă des
pre ea, decă 1 — 2 foi din Budapesta nu ar 
fi publicată din trensa câte-va specimene 
și n’ar fi comentată unele „voci". Comen- 
tarele însă n’au fostă cetite în străinătate.

Irredentiștii italieni, cari pănă acuma 
și-au sfărmată capulă numai cu Istria și 
Triento, acum începă a vorbi seriosă și des
pre „liberarea" Româniloră din Ungaria, 
ba o foiă ministerială de aici, pune cu totă 
hotărirea următorea alternativă înaintea 
guvernului maghiară; adecă:

1) Seu să dea (guvernulă maghiară) 
parlamentă liberă și independentă Români
loră, și să facă Clușiulă capitală a pro- 
vincei;

2) seu să retrocedeze Ardelulă rega
tului română, și în loculă Maghiariloru ex- 
colonisațl de acolo, să ooloniseze pe Ro
mânii din Bănată.

Că pe care din aceste două proiecte 
îlă va primi guvernulă maghiară, care s’a 
formată de curendă, noi nu scimă ; la totă 
casulă însă ni-e rușine și ne mirămă, că 
ună guvernă, pe care dilele acestea l’a pre- 
mărită așa de multă unu profesoră de uni
versitate, a lăsată să ajungă lucrurile pănă 
acolo, încâtă ună stată ca Italia, aliată ală 
nostru, să cuteze a îndrepta contra intre- 
gității Ungariei ună atacă pe față atâtă de 
temerară.

Anulă trecută — dice mai departe 
corespondentulă lui „HazănlV — a apărută 
în Parma o broșură a publicului italiană 
Roberto Fava, întitulată „Memorii din Ro
mânia", care ne vatămă și ne hulesce pe
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față. Broșura acâsta nu s’a vândută în piața 
publică, ci g’a trimisă numai deputațiloră, 
senatorilor!! și politicilcrQ mai distinși ita
lieni și (țiareloră, în cari s’au publicată în
tregi ditirambi despre acestă carte, accen
te ându-se, că Românii suntă în stare de 
sclăviă și suntă tîrîțl îu temnițe... Că Ro
berto Fava n’a scrisă acestă broșură din 
propriulă său îndemnă, ci pusă și instigată 
de alții să scie, apare din fiă-care rendă. 
Mai bine însă o dovedescă acâsta scrisorile 
de recunoscință și criticele binevoitore, ce 
i le-au trimisă și făcută Bonghi și De Gu- 
bernatis....De Gubematis este unulă dintre 
savanții italieni, care e membru ală Acade
miei maghiare, și care în timpulă din urmă 
a calificată procedura Maghiariloru față de 
Românii din Ungaria cu terminii de sim- 
plement monstrueux (simplă monstruosi- 
tate)....

Corespondentul!! foiei ungurescl 
se silesce apoi se presente pe acești 
bărbați iluștri italieni și pe toți ge
neroșii filo-românl din Italia, drepții 
nisce omeni „venali11, politicesce „de- 
căc|uți“ și „krakeleri politici'1, înju- 
rându-i în totă chipul!! c’o adevă
rată nerușinare „betyâr“-escă. Der 
ori cu ce s’ar mângâia stirpea arpa- 
padiană din Milanu, din chiar vor
bele lui apare evidentă, că îlu dore 
și ustură rău adeverulu și dreptatea, 
și-ld muncesce cumplită faptulu, că 
opinia publică din Italia, bărbații 
politici, publiciștii și savanții itali
eni au ajunsă la cunoscerea adevă- 
rateloră stări din Ungaria, pe cari 
le condamnă și infierăză după merita.

SOIRILE DILEî.
9

25 Ta nu arie.

Renoirea triplei alianțe. După o de
peșă a lui „Daily Chron." primită din Roma, 
în anulă acesta se va renoi tripla alianță 
și tot-odată se va încheia între respectivele 
puteri și o convenția militară deosebită. 
Noulă pactă se va da și publicității.

—o —
Unu nou mijlocii de corteșire. Casulă 

următoră s’a întâmplată din incidentulă 
alegerii ministrului de justițiă maghiară în 
Duna-Szerdahely. „Magyarbrszâg" spune, că 
înainte de 4lua alegerii s’a trimisă din Bu
dapesta o telegramă subscrisă de secreta- 
rulă primatelui Vaszary, adresată cătră ple- 
banii Herman din Vârkony și Kanovics din 
Alostâly prin care primatele le poruncesce, 
ca pe Luni dimineța sâ se afle negreșită 
în palatulă primatelui din Buda. Amândoi 
s’au presentat Luni diminâța acolo, însă nime 
nu soia nimică despre numita telegramă. 
Așa-deră ea a fostă o falsificațiă, ca pe cei 
doi preoți catolici să-i țină departe în dina 
alegerii. „Partida poporală", dice numita 
foiă, va cere cercetare și d-lă ministru de 
interne va fi în posițiă, de-a întreveni în 
aflarea acestei manevre de corteșire, care 
•este ună ne mai pomenită scandalO.

— o —
Alte foi oprite. Din nou au fostă 

■oprite următorele foi: „Voința Craiovei*, ce 
apare în Craiova, „Buciumulu Română* din 
Botoșani și broșura „Zes Romains de Tran- 
sylvanie*, ce a apărut în Paris. Tote acestea 
au fostă oprite pe cuvântă, că „suntă pline 

■cu agitațiuni îu contra idei de stată ma
ghiară".

Abnsuri în Bonyhâd. Lui „Budap. 
Tagblatt" i-se depeșeză din Bonyhâd, unde 
a fostă afli alegerea de deputată, că suntă 
ne mai aurite presiunile, ce se facă din 
■partea cercuriloră oficiale asupra aderenți- 
loră candidatului partidei naționale, baro- 
nulă Ivor Kaas. Gendarmeria din întregă 
cerculă este mobilisată și urmăresce pe br. 
Kaas din comună în comună, unde îșl ține 
vorbirile-programă. In decursulă vorbiriloră 
solgăbirăii și notarii producă tumulte stri- 
gândă „eljen“-url pentru Perczel. Afară de 
acestea poporulă în conținu e tractată, se 
împartă bani și beuturl din greu. Br. Kaas 
— cjice numita foiă — cu tbte aceste a 
ținută vorbiri în 32 comune, fiindă primită 
în totă loculă cu banderii, musicl și ou 
mare entusiasmfi. Alegătorii opoeiționall 
sperâză, că voră învinge.

Mișcări socialiste în Ungaria. Din 
Pecîca se scrie, că la tergulă săptămânală, 
ce s’a ținută dilele trecute acolo, doi so
cialiști, anume Teutsch Ștefană și Petru 
Ponta, au adresată poporului vorbiri în 
limba română, germană și maghiară, îndem- 
nându-lă, ca să pretindă dela autorități a 
i-se da 4000 de jugăre sămănătură și pă
dure din hotară, fiind-că suntă ale popo
rului. Pe Dumineca viitore este convocată 
o mare adunare socialistă.

— o—
Abdicerea banului Croației, țliarulă 

„Agram. Tagblatt" scrie următorele: Con
tele Khuen-Hedervâry, banulă Croației, s’a 
esprimată în clubulă liberală cătră câțl-va 
prietini de ai lui, că în oelă mai scurtă 
timpă, pote la finea lunei curente, va ab
dice de demnitatea, ce ocupă, și se va re
trage la bunurile sale, ca nu peste multă 
din nou să apară pe orisontulă politică ală 
Ungariei.

—o —
Maree poștale internaționale. Foia 

oficială italiană scrie, oă în statele legate 
prin postă se lanseză ideia de-a introduce 
maree poștale internaționale. Ideia acâsta 
s’a pornită mai întâiu dela oficiulă poștală 
centrală din Berlină. După-oe, cu escep- 
țiunea Stateloră Unite, tote celelalte state 
s’ar alătura la acestă plană, cestiunea în 
curând se va așterne înaintea unui oon- 
gresă internațională.

Adunarea poporală din Spalato, con
vocată pe 4 Februarie, ca să ia resoluțiunl 
în privința reîncorporării Dalmației, a fostă 
oprită de autorități și proclamațiunile au 
fostă confiscate. Totă asemenea autoritățile 
au interdisă și celelalte adunări convocate în 
diferitele orașe din Dalmația. Arangeatorii 
adunăriloră au protestată contra acestei 
volnicii la locțiitorulă provinoiei.

—o —
Casina română din locu îșl va ține 

adunarea generală Dumineca viitore la orele 
3 p. m.

— o —
Balulu oficeriloru. Ciclulă petrecori- 

loră arangiate în erna acâsta de corpulă 
oficerescă ală garnisonei din orașulă nostru, 
l’a încheiată balulă de Sâmbătă din Redută 
oare a reușită splendidă în tote privin
țele. Lume multă și frumosă din tote națio
nalitățile. Toalete și oostumurl elegante între 
cari și câte-va costume de dame românescl și 
săsescl. Intrejocurla fostă și „Romana", pe 
care au dansai’o vr’o 50 părechl. Ca sur- 
prisă oficerimea a improvisată și ună coti- 
llonă frumosă.

— o—
Baiu la Zârnești. Balulă „Reuniunei 

femeiloră române din Zârnești și jură" se 
va ține Sâmbătă în 9 Febr. n. c. în edifi- 
ciulă școlară. Inceputulă la 8 ore sera. In
trarea: de personă 1 fi., de familiă 1 fl 
50 cr.

— o—
Erna grea. Februarie, altă dată mai 

domolă și mai îndurătoră cu noi, anulă 
aoesta e forte strașnică. Ni-a bătută la ușă 
cu viscole și nea și trei dile de-arândulă 
n’a încetată aprope de locă cu ninsulu. 
Luni sera și Marți sera au fostă în părțile 
acestea yiscole eu zăpadă, și abia adl de 
cătră cjiuă s’a înseninată cerulă și sorele, 
împrăsciâDdă nori și negure, strâlucesce 
pe-ună ceră senină pomposă. In urma ză- 
pecjiloră mari, ce-au cădută, trenurile cir- 
culeză cam neregulată. Adl de pildă nu 
ni- a sosită posta din Budapesta-Clușiu etc. 
La oficiulă poștală din locă publiculă a 
fostă avisată adl diminâță, că trenulă, ce 
trebuia să sosâscă aici la 73/4 ore, va sosi 
numai c’o întârdiere de 7 ore.

— o —
0 cântâreță de 70 ani. In Petersburg 

a apărută pe scena artei musicale o bunică 
de 70 ani, care atrage totă mai multă aten
țiunea societății culte. Artista-cântărâță se 
numesce Irina Andrejwna Feodora, care nu 
scie nici ceti, nici scrie, der reoiteză din 
memoriă 19,000 cântece poporale. Dumineca 
trecută a apărută întâia-oră pe bină. Când 
a începută să cânte, părea că a întinerită 
cu 20 de ani, ochii îi străluceau, vocea i-se 
întărea și publiculă o aplauda nebună.

Declarațiunea deputațilorti săsescl.
Deputății săsescl din camera 

ungară publică în „Sieben. I). Ta- 
geblatt^ de erl o declarațiune, prin 
care voiescă se dea lămuriri asupra 
motivelor!!, cari i-au făcută se ră
mână în partida guvernamentală, și 
prin care voiescu se-șl scuse ținuta 
loră politică. Declarațiunea umilităre, 
pe scurtu este următorea:

Rămânerea deputațiloră dietall să
sescl în „partida liberală" a dată nascere 
în opiniunea publică, și mai alesă într’o 
parte a pressei din patriă, la diferite neîn
țelegeri, ba chiar și la atacuri învinuitore, 
prin cari se pbte împiedeca său oelă pu
țină se pbte înfluința în modă păgubitoră 
conceptulă corectă despre ținuta acestoră 
deputațl. De aceea subscrișii îșl țină ca 
datorin^ patriotică, a face o declarația pu
blică îu acestă cestiune importantă atâtă 
țârei, câtă și alegâtoriloră loră.

După lupte îndelungate și încercări 
grele, în fine a succesă la 1890 a uni to
talitatea poporului săsăscă din Ardeală prin 
programulă poporală atunci făurită. De-o- 
dată cu lucrarea unirei a succesă a întră 
și într’o înțelegere multă dorită cu guvernulu. 
Prin acesta s’a făcută posibilă o apropiare 
și de partida guvernamentală din parla
mentă. In a. 1892, la espresa dorință a ale- 
getoriloră săsescl, toți deputății loru intrară 
în partidulă liberală, unde și rămaseră totă 
timpulă de atunci încâce, fiindu-le apro
bată ținuta în anii 1893 și 1894 de adu
nările bărbațiloiă de încredere a Sașiloră.

Deputății săsescl la rendulă loră suntă 
chiămațl și datori, ca în prima liniă se pro
moveze binele și interesele statului ungarii, și 
apoi în cerculă acesta au dreptulă a apăra 
și sprijini drepturile naționale, culturale și 
economice ale aceloră cercuri electorale, 
pe caii le representă. Noi subscrișii ne-amă 
dată totă silința de-a satisface în amândouă 
direcțiunile, și am avut’o acesta în ve
dere și cu ooasiunea schimbărei guvernului 
din timpulă recentă.

Stândă noi în partida liberală, se în
țelege, că trebue se privimă sortea acesteia ca 
pe una, ce și pe noi ne atinge forte multă. 
Remânândă programulă partidului liberală 
totă același, părăsirea partidului din par
tea nostră ar fi însămnată o demonstrațiune, 
ună actă de dușmănia contra partidului, stă
tătorii pe basa pactului dela 1867. Pentru 
daunele grele, ce s’ar fi iscată din acesta 
pentru țeră și pentru monarchiă, ne-ar fi 
făcută răspundătorl pe noi, pe deputății 
săsescl. Eșirea nostră ar fi potențată stă
rile încurcate dintre partidele camerei și ar fi 
însămnată promovarea unei politice de 
resvrătire.

înainte de tbte amă pretinsă dela d-lă 
ministru-președinte, să se declare apriată în 
cestiunea punerei în praxă a legei de na
ționalități dela 1868 și a recunoscerei pro
gramului națională săsâscă dela 1890. 
Aceste declarațium s’au și făcutu în modă 
solemnelu (r?). Privitoră la programulă na
țională săsescă, d-lă ministru-președinte se 
esprimâ publice în parlamentă, că nu are 
nici o obiicțiune contra conținutului progra
mului nostru națională (??), și că acesta nu 
stă în controversă cu direcțiunea „ce voiesce 
guvernulă se ia și pe care va și lua-o*.

Aceste declarațiunl ale d-lui ministru- 
președinte suntă de mare însâmnătate, pu- 
temă să le privimă ca pe nisce asigurări 
obligătore, cari suntă în stare se împrăștie 
ori și ce îngrijiri seridse și să nască speranța, 
că în cestiunl naționale, culturale și econo
mice poporulă nostru nu va mai întîmpina 
la factorii normativi din stată nici o pie- 
decă și amenințare.

Deci cestiunea rămânerei nbstre în 
partidulă guvernamentală pentru timpulă 
proximă e resolvată.

SubscrișI: Frideric Schreiber, I. Gull, 
S. Dorr, Dr. Kaiser, I. Schuster, Salmen, 
Dr. 1. H. Schioicker, Fhtger, Iosifă W. 
Filtsch, Dr. Guido de Baussnern, Adolf Zay, 
Carolă de Gulenau și Dr. Oskar de Mitzi.

Schi telegrafice.
Budapesta, 6 Februarie. In pro- 

cesulă pentru perchisițiunea domi
ciliară la cjiarulu „Pești Naplou, Oszoly 

a fostu condamnată pentru crima 
de mituire la șese luni temniță, er de- 
putatulu dietalu Cornel Abranyi, pen
tru crima de opunere cu forța con
tra autorităților!! oficiose, la optă 
luni temniță și la perderea of ciulul timpii 
de trei ani. Retrăgendu-se acusa fă
cută și contra lui Barna și Braun, 
față cu aceștia s’a sistat!! procedura 
judecătorescă.

Bonyhâd, 6 Februarie. Ministrulu 
de interne, Desideriu Perczel, a fostu 
alesu deputată dietahi cu 1551 con
tra 751 voturi, pe cari le-a căpătată 
candidatul partidului „național11, Ivor 
Kaas.

Csakathurn, 6 Februarie. Secre- 
tarulu archiepiscopescă din Agram, 
Premus, care agitase pe insula Mur 
pentru partidulă poporală, fu ata
cată la Perlak din partea gendar- 
meriei, trebui se părăsescă cerculă 
și fu condusă pentru siguranță de 
cătră gendarmeriă pănă la granița 
Croației.

Agitațiunile electorale și-au ajunsu 
culmea, iritațiunea e forte mare.

Londra, 6 Februarie. Mesagiulu 
de tronă, cu care se deschise parla- 
mentulă, indică raportele cu pute
rile streine ca amicale și mulțămi- 
tbre, și regretă continuarea resbe- 
lului dintre China și Japonia.

Marsala, 6 Februarie. Catedrala 
din San Carlo se surpă în decur- 
sulă serviciului divină. Mulțl greu 
răniți au fostă scoși dintre ruine.

DIVERSE.
Unfl rege, care vre resboin. Foile 

spaniole publică o interesantă istorioră din 
vieța micului rege spaniolă Alfons, pe care 
poporulă îla numesce numai Alfonsino. 
Miculărege, tocmai dilele trecute și-a ser
bată a nona di aniversală, cu care ocasi- 
une a primită dreptă cadou din partea ar
matei o frumosă sabiă de Toledo. Cadoulă 
a fostă predată regelui din partea unei de- 
putațiunl prin o vorbire festivă, în care se 
esprimă convingerea, că asemenea acestei 
săbii, întrega armată spaniolă va sta la dis- 
posițiunea regelui. Alfonsino a primită de- 
putațiunea cu multă grațiă și, după depăr
tarea aceleia, miculă rege începu cu totă 
mândria sa sâ-șl zângănâscă noua sabiă îna
intea mamei sale. — Intr’acestea mama re
gină regentă întrebându-lă, că dela dânsa, 
ce cadou ar pretinde de diua naseerei? Al
fonsino ’i-a răspunsă: „Scii, iubită mamă, 
acum am deja o frumosă sabiă și mulțl- 
mulțl soldați. Te rogă prea mult, să aran- 
gemă acum ună mică resbelă.... asta ar fi 
atâtă de frumosă!...“

L âf e r af u p
A apărută Nr. 2 ală revistei literare- 

beletristice pentru familiă „Rândunica", 
cu următorulă sumară : Profesorală Iordache, 
de karg.Moldovană ; Codrule, ce te jelescl, 
de Dela PolovracI; Ultima regină a Geor- 
giei (trad.) de Enea P. Bota; Erna, de 
Petrea dela Clușiu; Iubire, de Fratele din 
BucurescI; Epigramă, de Antoniu Poppă; 
Rămurele: Impresii de călătoria, de Ilie din 
UrsenI; Feliurite, de * * * „Rândunica* 
apare în Sibiiu, de trei ori pe lună și e 
redactată de d-lă Silvestru Moldovanu. 
Conținutulă ei e variată, amusantă și ins
tructivă. Prețulă abonamentului e pe ană 
6 fl., pe 72 ană 3 fl., pe ană 1 fl. 
70 cr.

In editura librăriei Nicolae I. Ciurcu 
din Brașovă a apărută: Abecedarfl și în
tâia carte pentrn deprinderea limbei ma
ghiare în scolele poporale române, pe 
basa planului de învâțămentă, de Francisca 
Koos, mspectoră scol. în pens, și consilieră 
r. și Vasile Goldișă, prof. gimn. Prețuiri 
20 cr.

ProprlStarQ: ®r. ALwel
Redactorii responsabilii: ©regorin Maiori#.
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Csarsui ia bursa dâra Hiena.
Din 5 Februarie 1895.

Renta ung. de aurii 4% • • • 125.75 
Rente de eorbne ung. 4% • • 99.25 
impr. căii. fer. ung. în aurii 41/J°/0 • 128 50
I npr, căii. fer. ung. în argint 41/î°/o 103.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.75 
Bonuri rurale ungare .... 98.20
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.50

Renta de hârtie austr........................... 100.80
Renta de argint austr. .... 100.85
Renta de aur austr............................. 125.70
LosurI din 1860   157.25
Aoții de-ale B&noei ung. de oredit. . 502.50
Aeții de-ale Băncei austro-ungară . 1078.—

hnprum. ung. ou premii .... 161 50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.25

Acții de-le Băncei austr. de oredit. 416.—
NapoleondorI......................... . 9.8572
Măr ol imp. ger..................................... 60.70
London (lire sterlinge)........................124.20
Rente de corone austr................... 101 80

C&psuîft pieței Brațovu.
Din 6 Februarie 1895.

Bancnote rom. Gump, 9.74 Vend. 9.79
Argint român. Cump. 9.65 Vend. 9.70
Napoleon-d’orI Gump. 9.82 Vend. 9.85
GlalbenI Cump, 5.85 Vând. 5.90
Ruble rusescl Gump. 132.— Vend. —.— 
Mărci germane Gump. 60.15 Vend. —.—
Soris fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire turcesc! Curnp. 11.15 ÎVend. —.—

„ARIEȘANA“
institnt-CL d.e cred.itn și d.e economii, societate pe aoții în TnicLa.
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Cine vrea se bea 

Tint 15111111 și eftin, 
se și’l procure din 

casa Nr. 48 strada Porții 
ia „Trei Litre** 
Litru Savignon fin

55

55

55

ooooooooooooooă

1
1
1
1

Leânyka
Vin din 1892
Vin clin 1893

598,8-10

70
50
40
30

cr.
5?

55

55

Domnii acționari ai institutului de credită și de 
economii „Arieșaua“ societate pe acții, se invită 
conform §-lui 17 al statuteloru societății la

a IX-a adunare generală ordinară, 
care se va țin6 în Turda ia I Martie 1895 st. n. după 
amia^I ia 2 ore, în localitatea institutului.

Agendele adunării vor li:
1. Raportulu direcțiunii despre resultatul anului 

de gestiune 1894.
2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Decidere asupra conturilor anuale și asupra 

împărțirii profitului curatu.
4. Alegerea direcțiunii pe unu periodă de 5 ani, 

conform § lui 32 din statute,

5. Alegerea comitetului de revidare pe unu pe- 
riodu de 3 ani (§. 42 stat.)

6. Fixarea marceloră de presență pe anulă curent.
7. Modificarea parțială a statutelorO.
8. Eventuale propuneri în cadrulu statuteloru.
9. Alegerea aloru 3 acționari pentru verificarea 

procesului verbalii ală adunării generale.
Domnii acționari, cari în înțelesulu §. 19 din sta

tutele societății dorescQ. a participa la adunare în per- 
sdnă ori prin plenipotențiatu, suntu poftiți a-și depu
ne acțiile și eventualele documente de plenipotență, 
la cassa institutului, celii multă până în 28 Febr. a. c.

Turda, în 30 Ianuarie 1895.
SMrecțiunea.

Inchierea socotelelorii institutului de credit și economii, societate pe acțiuni 
„ARIEȘÂNA“ din Turda, pe anulu 1894.

c t 1 v a fi. cr. ZEF a, s s i a fi. cr.

Cassa în numeraru . . . 1782 Capitale..................................... 79630
Cambii esoomptate . . . 107626.41 Depuneri spre fructificare . ♦ • 49707 57
Cambii cu asigurare hipot. 51849.71 159476 12 Fondul u de reservă .... 9403 19
împrumută hipotecară . 87019 53 Fonduiă de pensiune 1325 48
împrumută pe obligații « • » • 545 — Cambii reescomptate 105874 60
Efecte ..................................... 2114 35 Dividende neridicate. 1021 96
Mobiliară ...... . 224.40 Interese anticipate..................... 700 09
10% amortisare .... . 22.02 201 62 Chirie restantă...................... 50 —
Anticipații.......................... 1269 36 Creditorii................................ 1710 95
Debitori........................... 3459 66 Profită curată ........................... 6443 80

255867 64 255867 64

OoxxtvLl’vu Zr)xo:fi.tvLl,VLÎ si sJ/cl - ^exciexilor-vL.

Turda, 31 Decernvre 1894.

E ș i t e fi. cr. Intrate fi. cr.

Interese :
pentru depuneri . . . 2980.53
pentru reescomptă . . 8558.11
pentru fonduiă de reservă 354.15
pentru fonduiă de pensiune 49.19

Chirie .....................................................
Dare directă..................... 1550.60

„ pentru interese și depuneri 298.04
Salare.....................................................
Remunerații..........................................
Diverse .....................................................
Soese ...........................................................
Porto...........................................................
Maree de presență................................
Amortisare 10% (mobiliar) .... 
Relut de cuartiru ................................
Profită curată ...........................................

11941
302

1848
2641

6
923
454
110

15
22
50

6443

98

64
58

71
35
64

40

80

In verese:
dela cambii.....................................
dela hypotecă.....................................
dela obligații.....................................
dela intârfiiere .....................................

Competință de scrisă ..:... 
Provisiune................................................

12665
7383

49
2230

328
2103

25
10
45
46
79
05

24760 10 24760 10

Iiitiu Vladuțiu m. p. 
directorii esecutivii.

Goerge Boldea m. p. 
cassar.

Alexandru Gaia m. p. 
comptabilO.

MEMBRII ÎN DIRECȚIUNE:
Ionu Meszdros m. p. Dr. St. Suluțiu m. p. losifu Gliioreanu m. p. luliu Vladuțiu m. p.

președinte.
Subsemnatului comitetu am examinată bilanțulu presentu, contulu profitului și al perderilonu și confrontân- 

du-lu cu registrele principale și secundare ale institutului, constatăm, că le-amu aflată cu acelea în 
deplină consonanța și esactu.

Turda, 30 Ianuarie st. n. 1895.
Simionil Popă m. p. 

președinte.
Teodorii Chioreanu m. p. Alexandru P. Bomanțîanu m. p. Petru Iacobescu m. p.

616,1-2

Tipografia A. Mdreșianu, Brașov.

Schutzmarke.

Picaturile ie stomacim

er
cari au efectă esoelentă în contra tu
turora boleiorO de stomachO, suntă unu 
BMc«aicasMesai,83 Bnea.g»ifi’at8i «8e 
Bsgjsăi. pentru oa’î-ce <•&!•>&, Ia 
lipsă de apetitii, slăbiciunea stoma 
chului, respirația cu mirosO greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machu, flegmă gălhinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capu, 
încărcarea stomachuiui cu mâncări și 
beuturî, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bata și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 40 CB*. Sticla îndoită 
de mare ’Î'O ca1', Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroru embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Eclitheit“ cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeiler veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Ilornunțp F. Jelcelius W-we, Frans Kel- 
Icmen, Ed. Kualer la Hygiea, Vid. 
Roth, II. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jekelius. Osernăt- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

i


