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Sașii și „aHanța“.
Brașavu, 31 Ianuarie v. 1895

In (fiarele române și streine s’a 
vorbită în timpulii din urmă multu 
despre înclinarea Sașiloru ardeleni 
pentru o alianță cu celelalte națio
nalități nemaghiare. Ba unele foi din 
afară primiră chiar informațiuni de 
acelu cuprinsă, că participarea Sași- 
lorh la un viitoru congresu alu națio- 
nalitățilord „ar fi asigurată".

Noi amu reprodusă aceste faime 
cu reserva cuvenită, de 6re-ce bine 
scieamu, că nu erau de loctt, seu 
prâ puținu întemeiate, Adeveratu, 
că în timpulii din urmă s’a mani
festată în sînulu Sașiloru ardeleni 
și unu curentu favorabilii unei ac
țiuni comune cu celelalte naționali
tăți nemaghiare. Acestu curentu e 
susținută de Sașii tineri, a cărora 
organii este „Kronstădter Zeitung". 
Numârulu celoru tineri, cari nu’su 
mulțumiți cu politica actuală săsescă, 
însă este încă forte micii. Abia s’a 
începută din parte-le lupta, ce tinde 
la schimbarea acestei politice în 
sensă oposițională-națională.

Mișcarea, ce s’a produsă între 
alegătorii sași din incidentulă ulti
mei crise ministeriale și în deosebi 
din incidentulă venirei la cârmă a 
lui Banffy, care odinioră fusese atâtă 
de urîtă și urgisită din partea Sa
șiloră, a dată ocasiune elementeloru 
tinere de a eși ceva mai multă la 
ivelă. Der ele totuși n’au putută is- 
buti de a ocupa terenu cu ideile 
loră, căci numai în două cercuri co
mitetele săsescl s’au pronunțată pen
tru eșirea imediată a deputațiloră 
sași din partida guvernului, și nici 
măcară în aceste cercuri nu era asi
gurată învingerea finală a nouei di
recțiuni, cum s’a dovedită mai 
târejiu.

In astfelă de împrejurări nu-i 
mirare, că în adunarea electorală, 
ce au ținut’o Sașii Dumineca tre
cută în Sibiiu, între vre-o 600 de 
alegători, abia s’au aflată 11, cari 

au cutezatu a cere pe față, ca de
putății sași se părăsâscă partida lui 
Banffy.

Probabilă, că în adunările elec
torale, ce se voru mai țind în cele
lalte centre săsescl, proporția se fiă 
mai favorabilă pentru vederile poli
tice ale Sașiloru tineri, der în to
tală aceste vederi nu voră putâ is- 
buti pănă ce Sașii ardeleni voră sta 
pe basa programului dela 1890, care 
îi condamnă pentru veci a fi slugile 
guverneloră unguresc!.

„Sieb. d. Tageblatt" din Sibiiu, 
care combate noua direcțiune, se ra- 
zima cu politica sa de oportunitate 
tocmai pe programulă săsescă dela 
1890. Acestă programă, cjice acestă 
c|iară într’unulă din numerii sei mai 
recenți, — eschide a priori ori-ce 
„alianță" cu naționalitățile seu „do
rință de a se schimba sistemulă11, 
de care s’a vorbită în timpulă din 
urmă într’o parte a pressei săsesc! 
și a pressei germane esterne.

Și în fondă are dreptate foia 
sibiiană, căci amintitulă programă 
săsescă este astfelu formulată, în- 
câtă însuși Banffy a putută 4i°e 
despre elă,canu stă în contracpceie 
cu direcția, ce-o urmăresce partida 
guvernului.

Der — adauge „Sieb. d Ta- 
geblatt“, printr’o atitudine oum o 
ceră Sașii tineri, „s’ar sgudui și în
crederea în politica Sașiloră, căci, pe 
lângă tbte scăderile adevărate său 
aparente, pariamentarismulă e nea
părată de lipsă, pentru-că nu pdte fi 
înlocuită cu nimică mai bună, și „a- 
lianța“ din cestiune, abstragendă 
dela tbte celelalte, ne-ar sili să fa- 
cemă politică de abstinență, ce n’amă 
făcut’o nici-odată și n’o putemu face 
ac]l. Noi (Sașii? amu luată parte: la 
dieta uuioni tă, la dieta din Pesta, 
la dieta din Sibiiu, la senatulă im
perială (Reichsrath), la dieta din 
Clușiu, la parlamentulă centrală. 
Este afară de acesta o părere greșită 
că în poporulic nostru |âr fi o înclinare 
pentru acea „alianță* (cu naționalită, 

I țile), ea nu esistă nici măcaru la ma
joritatea coverșitdre a celoru din generația 
mai tineră*.

Așa stă deocamdată cestiunea 
„ alianței “ Sașiloră cu naționalită
țile nemaghiare. Nici-odată ei n’au 
foștii mai depărtați de ea ca acuma, 
când deputății loră dau mâna cu 
Banffy.

Va trebui să se întâmple mai 
înainte o adevărată schimbare de 
sistemă în totă politica Sașiloră, 
pentru ca situațiunea de ac}! umili- 
tbre să facă locă unei politice demne 
naționale, cum o dorescă și o pro
pagă Sașii tineri.

Sașie și eguvernuUu.

După soirile sosite din Sibiiu, depu
tății săsescl Frideric Schreiber și Oskar 
Meltzl și-au ținuta erl dările de sâmă înain
tea alegfitorilorO din cele două cercuri elec
torale ale orașului. La adunare au luată 
parte 600 alegători.

Profesorală D. Schullerus făcu propu
nerea, ca deputății numai decâtă să pășdscă 
afară din partidulu liberală. Propunerea 
acâsta însă fu respinsă cu 590 contra 10 
voturl(!) și se primi propunerea lui Carol 
Wolff, după care alegătorii din Sibiiu să 
voteze încredere deputațiloră și să le mul- 
țămescă pentru dările de semă, și să-i roge, 
ca să rămână în partidulă liberalo, pănă 
când le va fi posibilă să promoveze inte
resele indicate în programulă poporalii 
dela 1890.

„Siebenb. D. Tageblait* în numărală 
său de astădl (jice următorele privitorii la 
acostă adunare: Resoluțiunea s’a luată, cum 
nu se putea alt-felu, adecă pentru rămânerea 
în partidulă liberală. Alegătorii au cumpă
nită tote punctele de vedere generale sisesci 
cu egală seriositate, pănă când au ajunsu 
la acestă hotărîre, și dorimă, ca și cele
lalte cercuri electorale săsescl să ia ase
meni hotărîrl.

RăgaașâSă

F6ia apponyistă „Budapest Hirlap* 
sufere de mania „descopeririloră" în „chestia 
valahă". In nr. dela 9 Februarie publică unii

articolă pe pagina a 5-a în care ună anu 
mita „Nyâri" spune lucruri „înspăimântă- 
tdre“ pentru șoviniștii maghiari.

Articolula foiei ungurescl dice, că 
mișcarea Româniloră nu se liniștesce nici 
pe-o clipă măcară, numai câta acum se 
p6te constata mai multă prevedere. Se 
apucă apoi, c’o frivolitate proprie gazetari- 
loră maghiari, de I. P. S. Sa Metropolitula 
Dr. Viotoră Mihalyi, pe care monarchulă 
l’a numita de metropolita ala Blașiului. 
pice, că „e orna periculosă", că „valachi- 
mea ultraistă aștăptă multa dela elă", că 
„va folosi înalta sa posițiă pentru o di- 
recțiă politică, ce se opune directa intere- 
selorh statului maghiara".

După-ce trece în revistă fiascula călă
toriei fostului ministru Hieronymi în Ardâlă, 
și după-oe spune, că Bânffy a dusa la 
Pesta pe Jeszenszlcy, ca să-i fiă de ajutora 
în „chestia valahă", foia ungurescă stă înain
tea cetitoriloră săi ârăși cu legenda prosta 
alcătuită, că Liga din BucurescI agitâză 
printre ținuturile locuite de români, „popii" 
și „dascălii valahi" adună poporala cu su
nete de clopotu, și tota mai multă se arată 
în poporă „spiritula de opunere și disposi- 
ția de răsculare". Pe cândă în josa agita- 

| țiunea se continuă neîmpedeoată, „Românii 
mai moderați se pregătesca a se alia cu 
partida poporală la nouele alegeri. Dâcă 
alianța acâsta se va face în Ardâla, atunci 
ei îșl vora împărți cercurile electorale cu 
partida poporală".

Astfela de semne se arată, continuă 
„Budapesti-Hirlap" — cânda br. Bânffy a 
luata în mână frânele guvernării, „de care 
se tema mai multa agitatorii valahi și dela 
cari sperâză, să înțelege, în „Tribuna", po
litica pactărilorfi, fiinda-că astfela gândescu 
a-la compromite înaintea opiniunei publice 
maghiare". Etă ce dice apoi:

„Br. Desideriu Banffy are programă, 
gala în cestiunea naționalităților  ă. Că ce pace 
legă cu Sașii, nu scimă. Soimfi însă, că elfi 
nu e capabila pentru pacturl și tocmeli, 
csrl ar fi spre paguba politicei naționale 
maghiare. Ar trebui să-și denege întregă 
treoutula, individualitatea și ori ce ambițiă 
mai nobilă, decă ar vrâ să facă concesiuni 
naționalitățilora. Deși n’a luata asupră-și 
portofoliul^ de interne, totuși Valahii ul-

bOlLETONULÎJ „GAZ. TRANS."

(Reproducerea oprita.)

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Moldovanîî.

(16) (Urmare).

M’am culcată pe-o laviță, apucată 
fiindă de-ună somnă adencă. Acestă somnă 
mi-a fostă o binecuvântare dela Dumnedeu, 
căci, pentru a-ml restaura puterile de cari 
aveam lipsă la ostenelele ce le prevedeam 
cu trecerea Mureșului, ună somnă adencă 
și liniștită, cum a fostă acela, a plătită 
multă.

Cătră miedulă nopții, abia a pusă 
pecurarulă mâna pe mine, ș’am fostă în
dată în piciore. Du-te, îmi dise, că este 
târdiu, a încetată și ploia, der se grijescl, 
că Mureșiulă a crescută de vîjăie așa 
turbată.

Păcurarulă m’a scosă din domeniulă 
câniloră lui, și eu mi-am îndreptată pașii 
cătră luntre. întunecimea era mare, der 
totuși am dată de luntre, care, crescândă 

apa, era legată de altă pociumbă. Am nu
mărată dela acestă pociumbă dece pași și, 
căutândă cu lancea, am dată de lopată.

Implorândă ajutoruiă lui Dumnecleu 
și făcendu-ml o sfântă cruce, am luată lo
pata în mână. Der Mureșiulă crescuse gro
zavă, valurile lui furiose băteau din țărmă 
în țărmă și urlau așa de tristă, încâtă nu 
numai pe mine, care eram într’o stare forte 
iritată, der ori și pe care omu l’ar fi um
plută de fiori. Problema mea era, ca arun- 
cându-mă cu luntrea în mijloculă valuriloră, 
să iesă dreptă la pociumbulă contrară 
obicinuită, ca s’o pottt lega. Prin urmare 
trebue să tragă luntrea după mine pe lângă 
țărmă o mare distanță pe apă în susă, 
ș’apoi de-acolo să mă slobodă de-a-curme- 
zisulă la vale.3

Der decă mă voră păzi chiar la țînta 
unde trebue s’ajungă, și cândă voiu pune 
piciorulă pe uscată, voră pune și ei mâna 
pe mine?

Astfelă de idei frământându-se în 
crerii mei, îmi sunau în capă, ca o moră. 
în urmă totuși mă decidă a împinge lun
trea cu lopata, pănă cândă voiu socoti, că 

mă aflu tocmai în mijloculă apei; apoi 
să-i dau cursă liberă după apă, pănă voiu 
lăsa dindărătulă meu sătulă, și atunci să 
tragă a eși la uscată într’ună locă de pă
șune pustiu, unde eram sigură, că pe acestă 
timpă nu mă va vedâ nime.

Cu cea mai mare luare aminte des- 
legă lanțulă dela pociumbă, îlă întindă, 
fără a face sgomotă, apoi așeclândă zaiă de 
zală pe brațe, pună piciorulă în luntre. 
Aici începă a lega erășl lanțulă zală de 
zală de-alungulă luntrei, der observândă, 
că luntrea îucepe a să depărta de țermurl, 
restulă l’am scăpată fără de voie, făcendă 
ună sgomotă așa de mare, încâtă cugetam, 
că va fi în stare a pune în mișcare totă 
lumea. Mă mângâiam însă cu gândulă, că 
urletulă valuriloră va fi fostă superioră 
sgomotului ce’lă produse lanțulă.

Aflându-mă acum în matca apei dau 
vre-o 5—6 înieptărl puternice cu lopata, 
și când simțeam de pe puterea ce mă ducea 
ca fulgerulă, că mă aflu cam la mijloculă 
Mureșiului, slobodil cu cea mai mare luare 
aminte lopata în apă, ca să evită ori-ce 
sgomotă... Inzadară, căci resistința, ce o 

făceam apei cu lopata, născu o vâjăitură, 
de care mă înfiorai. Cu mânile lucram, în
câtă curgeau sudorile de pe mine, âr cu 
ochii căutam în drâpta și în stânga, ca 
să nu mă apropiu fără veste de țermură. 
Când am trecută pe lângă țărmurele celă 
înaltă, de unde am privită prin visă pluta 
condusă de Bărnuțăj mi-se păru, ca și 
când ași vedâ o fantomă nâgră pe țăr- 
mură...

Dumne4eule, să se fi audită ore su- 
netulă lanțului?! Ori să fi fostă simțită 
de cine-va? Totă atâta! Eu acum n’am 
de-a alege, decâtă seu să ajungă la loculă 
fixată cu viâța, seu să mă înghită va
lurile.

Totă acestă călătoriă însă abia a ți
nută de patra ori cinci minute, căci după 
ce am vădută, că sătulă a rămasă îndără- 
tulă meu, abia am avută atâta timpii, ca 
să-mi tragă tundra de pe mâneci, să o 
aședă la piciore în luntre și să mă apucă 
cu tote puterile de-a cârmui cu lopata, ca 
să nu fiu răpită de apă mai la vale, unde, 
pentru înălțimea ambiloră țărmuri, nu mai 
era speranță de scăpare. Sudori mari cur- 
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traiști voră cunosce adeSe-orl urma mănei lui. 
Se aude deja, că voesce se ia in resortulă 
seu regularea afaceriloru de naționalitate. In 
desvoltarea mișcăriloră valahe dâră putemă 
să fimă pregătiți la întorsături și surprise 
interesante. De sigură, că se va pune în cu- 
rendă capetă cțileloru frumose ale agitatorilor^ 
valahi11.

în numărulă următoră dela 10 Febr. 
„Budapest! Hirlapu publică ună articolă de 
fondă, sub titlulă „Eacifikacio'1, în care, pe 
basa unei corespondențe din BucurescI, 
scrie următorele:

„Valahii din Ardâlă pregătescă a 
înainta regelui o petițiă pentru grațierea 
osendițiloră în procesulă Memorandului. 
Deputăția va conduce-o Mihalyi, Metropo- 
litulă Blașiului, și, ca ei să aibă succesă, 
voră mai slăbi din agitațiuni și se voră 
purta liniștită față cu guvernulă Bânffy, 
pănă cândă se va adeveri, că ore fostulă 
fișpană dela Bistriță-Năsăudu, aplecată este 
a-le face concesiuni ori nu... E lucru forte 
caracteristică și de gravitate, că ministe- 
riulă nostru de esterne.... a făcută lui
Bânffy plăcerea de-a ruga pe guvernulă 
română, să înfluinț.eze, ca Liga română 
să-și sisteze acțiunea din Ardâlă. Pastilă 
acesta a și avută resultată, căci guvernulă 
română a vorbită cu conducătorii Ligei în 
sensă moderatoră, ba a intervenită însu-șl 
regele Carolă în direcția, ca să nu i-se 
creeze guvernului Bânffy greutăți, de ore-ce 
elă (regele) scie, că a căpătată (Bânffy) 
îndrumare, să împace pe Români prin con
cesiuni administrative și locale...'1

Amă espusu astfelă visiunile lui „Bu- 
dapesti Hirlap11, fără a ne lăsa în co
mentarii.

Unu diaru germanii
despre Sași.

Supunerea orbă de neînțelesu a 
deputațiloru săsesci din Transilvania 
sub jugulii caudinicd alb presideu- 
ției lui Bânffy a făcută mare sen
sațiă în Germania. Etă ce scrie ma
rele cțiaru germanu AII-
gemeine Zeitung'1 în acestă cestiune:

După cum se sciep deputății săsesci 
Transilvăneni din parlamentulă ungară au 
rămasă și mai departe membrii de ai par
tidei guvernamentale, după ce comitetele 
cercuriloră electorale și comitetulă oentrală 
au aflată pentru apărarea intereseloră să- 
sesol garanții miilțămitore în declarațiunea 
ministrului-președinte Bânffy, că progra- 
mulă poporală săsescă dela 1890 e compa- 
tabilă cu principiile guvernului. Intre ale
gătorii săsesci însă domnesce o mare ne- 
mulțămire față ou ținuta cercuriloră con- 
ducătora, și nemulțămirea aceea e repre- 
sentată în modă energică prin organulu 
publicistică alu așa numițiloră „verdl“ („Gru- 
nenU, prin „Kronstădter Zeitung11.

Ușoră îșl pote ori cine închipui indig
narea morală, cu care e întâmpinată actu
alulă ministru-președinte, dâcă e adevărată 

și numai o parte din acelea, ce scriu dia- 
rele maghiare și germano-ungare despre 
fișpănia lui Bânffy. Funcționariloră tdte le 
erau iertate, dâcă se distingeau ca unelte 
de maghiarisare.

Astfelă ună fisolgăbirău defraudase de 
repețite-orl banii dărei, și perceptorulă de 
dare, oare făcu arătarea, fu transferată. 
Ună altă fisolgăbirău făcu timpă de 12 ani 
negoță cu posturile de notari și primari. 
Pe ună părcălabă de temniți, care fusese 
depărtată din postulă său și n’avea nici o 
calificațiune, Bânffy ilă făcu președinte la 
sedria orfanală. In contra unui direetoră 
de cancelăriă, care era în suspițiune, că 
face negoțu cu păsuri, Bânffy nu intenta 
cercetare disciplinare, de-ore-ce nu se afla 
nici unu acusatoră privată. Sânge fârte 
rău făcuseră însă mai alesă licitațiunile în 
masse pentru restanțe de dare: In 740 ca
șuri se vendu o massă prețuită cu 168.872 fi. 
cu suma de 53,918 fl.; cassa de dare primi 
însă din suma acesta numai 14,234 florini, 
de-drece restulă era pentru spese. Astfelă 
740 proprietari de pămentă deveniră cer- 
ș’torl, pentru-că trebuiră să sature pe câte
va „hiene de licitare11.

Faptele acestea se publicaseră, când 
în fine Bânffy trebui să oedeze unui fiș
pană „europână11 (? !, și nici astădl nu se 
desmintă, când „pașa dela Bistiiță11 ajunse 
ministru-președinte, a cărui majoritate se 
baseză pe cei 13 deputațl săsesci. Tănă 
când va merge iotă așa?

Adresa
domnelorii și dommșdreloră din Iași cătră 

dcmnișdrele din Sibiiu.

Domnele și domnișore! e din Iași 
au trimisb următorea adresă dom- 
nișdreloru din Sibiiu, cari au fostu 
date în judecată pentru contraven- 
țiune contra statului, din causă, că 
la reîntorcerea condamnațiloru în 
procesulă Memorandului i au întâm
pinată pe aceștia la gara din Sibiiu 
cu cocarde tricolore:

Iași, Deoemvre 1894.
Stimate și iubite domnișore!

Frumosulă nostru tricoloră, simbolulă 
scumpă ală unei naționalități multă cercate 
de îndelungă suferințe, nici odată nu a 
fostă așa de splendidă ilustrată. Si acestă 
lucire răpitore i-au dat’o bărbați ispitiți în 
lupte, seu tineri în toiulă unei serbări, ori 
în fooulă unui danță strămoșesc^.

Voi, feciore iubite, alesele nemului 
românescă, voi ați imprimată tricolorului 
nostru acelă farmecă nobilă, și nu într’ună 
avântă de veseliă, nu în emoțiunea unei 
solemnități, ci în împrejurări de grea cum
pănă, într’ună timpă de apăsare și de pri
gonire fără margini.

Dâr scopulă aoestoră rânduri nu este 
să vă aducemă laude, mai puțină încă să 
vă îmbărbătămă; noi ne apropiămă de voi 
cu gândulă, ca să ne înc-ălcjimă la dragos

tea vostră înflăcărată pentru virtutea res- 
tignită și hulită.

Dușmanii implacabili s’au așteptată 
să vă va^ă plecendu-vă capulă cu pocăință 
și umilire, și voi ați pășiți! la masa jude
cății cu fruntea ridicată și ochii străluci
tori de o nobilă mândriă. Ei s’au așteptată 
să vă vacjă neunite și șovăitâre, și voi v’ațl 
înfățișată însuflețite de spiritulă unei soli
darități esemplare. In sfîrșită au crezută, 
că sub privirile aspre ale judecătorilor ă, are 
să vă cuprindă spaima, der când ați apă
rută în atitudine demne și hotărite cu tri- 
colorulă strălucindă pe piepturile vâstre, 
publiculă a tresărită, judecătorii șl-au pier
dută cumpătulă, descuragiarea și rușinea, 
ca ună fieră roșu, le-a străbătută sufletele.

Voi acusatele ați fostă judecătorii, și 
judecătorii osendiții.

Ondre vouă! Onore mameloră, cari 
au sciută, să sădâscă în inimile vostre sen
timente așa de mărețe și se formeze ca
ractere așa de hotărîte.

In mijloculă prigoniriloră celoră mai 
înverșunate, în fața suferințeloră de mar
tiră ale părințiloră și frațiloră voștri arun
cați prin temnițe, nu ați pregetată de a vă 
călca pe inimele îndurerate și a striga cu 
o emoția generdsă: „tfoZwZâ psnfrw «a/iunc!“

De pe pămentulă unei țări libere, ve- 
nimă să salutămă în voi libertatea cea mai 
sublimă, libertatea convingeriloră puternice, 
de cari se sdrobescă ispitele, amenințările 
și crudimile trufașului despotismă.

Primitâ, scumpe domnișore, espresiunea 
cea mai 'sinceră a sentimenteloră ndstre 
de dragoste și admirațiune.

Urmâză 150 subscrieri.

SOIRILE OSLO.
81 Ianuarie.

Liga și niinistrulu (le justiția frau- 
cesfi Trarieux. Primimă din BucurescI ur- 
mătorea informațiune: Domnulă Trarieux, 
actualulă ministru de justițiă ală Franciei, 
a fostă unulă din subsoriitorii moțiunei, 
care la Haga a blamată — deși indirectă— 
pe guvernulă Ungariei, pentru purtarea sa 
față cu Românii din Transilvania și Banată. 
Pe dată oe s’a sc-iută în BucurescI, că d-lă 
Trarieux a intrată în noulă cabinetă fran
ceză, d-lă V. A. Urechiă, președintele Li- 
gei și ală grupului parlamenteră română, 
a trimisă d-lui Trarieux o telegramă defe- 
lioitare, în numele Ligei și a membriloră 
Conferinței interparlamentare, secțiunea ro
mână. La acâstă felicitare răspunde d-lu 
ministru Trarieux, cu data de 4 Februarie 
următorele: „Domnule, cu celă mai viu in
teresă am luată cunoscință despre mărturia 
de simpatia, care rni-ațl adresată în nu
mele acelora din compatrioții voștri, cari 
iubescă Franoia și voescă pacea. Mulțu- 
mindu vă pentru aceste sentimente atâtă de 
binevoitore cătră persona mea, câtă și pen
tru țâra mea, sunt fericită de a putea 
reînoi asigurarea alipirei mele de simță
mintele de justițiă și de fraternitate, pe 

cari și voi vă siliți să le propagați în lume. 
Primiți, domnulă meu, pentru d-vostre și 
pentru colegii d-v., asigurarea înaltei mele 
oonsiderațiunl. Trarieux.

—o—
Epilogu la procesulii Memorandului. 

Scimă, că pe d-lă Iuliu Coroianu, care în 
procesulă Memorandului a fostă condam
nată la 2 ani și 8 luni închisore de stată, 
camera advocațială din Olușiu l’a ștersă, 
în urma acâsta, din lista advocațiloră. Oes- 
tiunea ajungendă la Curiă, acesta a anulată 
hotărîrea Camerei advocațiale din Clușiu 
pe motivulă, că d-lă Coroianu a fostă osîn- 
dită pentru „delictulă agitațiunei“, âr în 
sensulă § 55 ală codioelui penală, acestă 
delictă nu este împreunată cu perderea ofi
ciului, și de aceea d lil Coroianu nu păte fi 
ștersă din lista advocațială; va fi însă sus
pendată dela eserciarea advooaturei pe tim- 
pulă, câtă va fi închisă.

— o —
Dela Seghedinii primimă ună numără 

din foia maghiară de acolo „Szegedi Na- 
plo“, în care vedemu publicată o întâmpi
nare a Domnei Emilia Rațiu, adresată re- 
dacțiunei numitei foi. „Szegedi Naplo“ 
scrisese, că d-Da Rațiu și fiica d-sale ar fi 
fostă ascultate din partea judelui de in
strucția „în causa unoră scrisori cu ten
dință contrară statului11, pe cari d-lă Dr. 
Rațiu le-ar fi primită în închisore și cari 
s’ar afla la procuratură. Față cu acâsta, 
d-na Emilia Rațiu declară în întâmpinarea 
sa, că „la bărbatulă d-sale, Dr. Rațiu, nici 
ună felă de sorierl, și nici de acele con
trare statului n’au străbătută1*. Adevărată 
este însă, că atâtă d-sa câtă și fiica d-sale 
Dorina au fostă citate în causa cunoscută 
pentru purtarea tricolorului națională ro- 
mâuescă, care causă s’a pertractată deja 
în contra mai multoră dame române din 
Sibiiu și „care pentru natura ei volnică și 
nedrâptă, ce resultă de acolo, că puterea 
de stătu țintesce a opri cu forța purtarea 
coloriloru naționale române, a produsă cu. 
dreptă cuvântă mare sensațiă atâtă îuain- 
tea cetățeniloră serioși și oalml din patria 
nostră, câtă și înaintea străinătății culte“. 
— Comunicândă întâmpinarea acâsta, pe 
care d-na Rațiu i-a adrasat’o în limba ma
ghiară, „Szegedi Naplo“ recunosce îndrep
tățirea rectificării și termină comentarulu 
său cu cuvintele: „Dâcă tote dbmnele ma
ghiare ar sci să fiă atâtă de Maghiare pe 
câtă d-na Rațiu este Română, nu ne-ar 
dure nici capulă de aceea, că ore d-iă 
Rațiu cetesce in înohisorea de stată lucruri 
simpatice, ori contrare statului11...

—o—
Procesulă de pressă intentată din 

partea procuraturei supreme de stată re
dactorului diarului „Magyar Âllamu, Emil 
Szemnecz, pentru articolulă „Consumatum 
est“, care se publicase imediată după sanc
ționarea proiecteloră bisericescl-politice, și 
în care articolă procurorulă descoperi de
lictă de pressă ^pentru laesa Majestate, se 
vă pertracta poimâue în 14 1. o.

geau părău pe fața mea, cămașa îmi era 
udă în spate de ele, așa că o puteai storce, 
și abia puteam resufla de ostenită.

Sunt prăpădită gândeam; nu voiu 
pute învinge cu puterea apei, care mă 
duce ca fulgerulă. încă o înieptătură, încă 
una și ârășl alta... într’ună târdiu simțescă, 
că cioculă luntrei a dată în pietrișă. Sunt 
mântuită... Iau țundra în umere, ridică 
lanțulă cu grijă și, pășind afară, tragă lun
trea cu tote puterile s’o aședă după pu
tință pe. uscată, ca se nu o ducă apa. Când 
mă opinteam a trage luntrea Ia uscată, 
âtă că mă împiedecă de o tufșoră de salcă. 
Mare ml-a fostă bucuria, că legând lanțulă 
de ea, consciința îmi e liniștită, că nu 
voiu face podarului supărare, ci o va afla 
la loculă, unde eram sigură, că o va căuta, 
vădend că lipsesce.

Ast-felă trecendă peste apa furibundă 
și favorită de-o întunecime fără păreche, 
într’o depărtare potrivită am ocolită în- 
tregă sătulă și mai multă prin cucuruze 
numai, am ajunsă dreptă cu casa părin- 
tâscă, care era tocmai în capulă satului 
din susă, de unde pornisem cu luntrea.

O liniște mormentală mă asigura, că 
în sată dorme totulă și că potă păși fără 
grijă în internulă sesiunei. De totă ce mă 
temeam, era numai împrejurarea, să nu mă 
trădeze cânii proprii.

Părăsescă cucuruzulă și, trecând peste 
drumulă ce duce nemijlocită pe la fundulă 
grădiniloru, dau spinii în laturi de pe ună 
gardă de gunoie și cu o săritură mă aflu 
în grădina propriă.

Ajunsă în grădină am oftată odată 
adencă... Că de ce simțiri eram stăpânită, 
ș’ar pute închipui numai acela, care ar 
păși în viâță vr’odată pe acestă cărare.

Cu pași liniștiți mă apropiu de casă, 
și când mă bucuram de-a putea întră ne
simțită, amândoi cânii au sărită lătrândă 
din culcușulă loră, der la o singură șue- 
rătură a mea, m’au.cunoscută și s’au liniș
tită. Am deschisă ușa tindei, dâr se vede, 
că și cei din casă încă au durmită cu grije, 
căci fratele meu deschisese ușa casei, ca 
să vâdă la cine au lătrată cânii. După ce 
m’a cunoscută, l’a cuprinsă mirarea de te
meritatea mea. într’ună răsufletă i-am co
municată planulă de a-mi relua vestmintele 

îndatinate și a mă depărta, încă pănă e 
nopte, cătră Blașiu ori cătră altă lo că, 
unde voiu audi, că se mișcă Românii, căci 
nu mai potă sta ascunsă și fără nici o ac
tivitate.

înainte de tote am astupată cu pe- 
rinl ferestrile casei, ca să nu se vadă ni- 
mică înăuntru aprindendă lumina. Pănă 
mi-s’au căutată vestmintele, am mâncată 
puțintelă, apoi m’am îmbrăcată, ml-a dată 
tatălă meu 4 doi-dăcerl și eram în stare 
de-a pune piciorulă peste pragă.

Der în momente de-aceste, când omidă 
se despărțesce, fără a sci, că se va mai re- 
vedâ cu ai săi, îi este așa de grea despăr
țirea. Am mai ascultată dâră povestindu- 
mi-se insultele, ce se facă omeniloră peste 
totă și fratelui meu în parte, și mi-se re
volta totă sângele....

De-odată audimă cânii lătrândă cu 
vehemență mai întâiu cătră portă, după 
aceea totă mai apropiată cătră casă. Celă 
dintâiu lucru mi-a fostă a stânge lumina 
și, ca ună șârpe, m’am strecurată pe fe- 
râstră în grădina de legumi, de aici repede 
cătră gardulă peste care am fostă sărită 

în grădină. Căutând însă peste gardă am 
vădută baionetele arborate; ca fulgerulă 
îmi vine în minte cimiterulă, care era în
vecinată cu grădina, și unde speram scă
pare printre pietrile și crucile dela căpă- 
tâiulă morțiloră... La gardulă cimiterului 
totă așa, ca și la celă d’întâiu, vădui baio
nete. Repede m’am retrasă de-aicl în mij
loculă grădinei... In casă se audia sgomotă. 
De împuterirea cea mare, cu care îi sileam 
să vadă întru întunecime, ochii mi-se um
plură de lacrimi și nu mai vedeam nimiqă, 
er urechile îmi erau ca înfundate.

Sunt prăpădită! cugetam. Ml-am is
prăvită cariera, care numai acum ș’ar fi 
luată începutulă!

Stăm, ca o statuă, fără a face nici o 
mișcare, m’au fostă părăsită și puterile și 
mintea spre a mă conduce..,. Dumnezeule, 
nu mă lăsa! am esclamată în adenculă 
inimei mele.... și atunci am simțită, că vi- 
brâză prin totă internulă meu o șoptă di
vină: mergi, nu te teme!...

(Va urma.)
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Unii nou (Jiftrfi umoristicii. Adminis

trația și editura cunoscutei reviste ,, Vatra“, 
ce apare în BucurescI, face cunoscută, că 
dilele acestea va scote și ună diară umo
ristică ilustrate, pusO sub direcția d-lui 
Antonii Bacalbașa. Noulă cparOi umoristice 
va apăre de 2-orI pe lună, de-odată cu 
„Vatra“, oa ună suplimente alG acesteia. 
Abonenții „Vetreiu îlQ vorG primi pentru 
3 lei la ană, în Austro-Ugaria 1 fi. 50 cr. 
Se va vinde și separate, cu numărulă, pen
tru 20 bani esempIarulO. D-1Q editorG C. 
Sfetea intenționâză să aducă mari jertfe pen
tru a face, ca noulG cliară umoristică să 
stea la înălțimea așteptărilorG.

—o—
Pentru tombola din Bucnrescî amă 

primită adl următârele obiecte din comuna 
Chirilew. 1) Nina Moldovanu, omăsăriță ou 
6 serviete; 2) Veselina Moldovană, o pă- 
reche de desagi de lână; 3) Maria Cerghi- 
zană, o față de masă de bumbacă; 4) Ana 
Popă, ună ștergare; 5) Parasohiva Muu- 
teană ună ștergare, Paraschiva Dâlâlău, 
o față de masă bătrânescă. Afară de aces
tea Maria Cerghizană a mai trimisG 1 fi. 
v. a., er Nica Sasu și Teodora Sasu câte 
30 cr. Obiectele și banii, ce-amă primită 
au fostG îmânate d-șârei Tulia Stănescu din 
locă pentru a fi trimise la BucurescI.

— o—
Resbelulii chinezo-japonezft. piarulă 

englesă „Titnesu anunță, că Anglia, Fran- 
cia, Rusia, probabilă și Statele-Unite, vorG 
interveni la momentulă oportună în oon- 
fliotulă chinezo-japoneză. Voră cere Chinei, 
ca se deschidă porturile sale comerciului 
străină și voră face pe Japonia să înțelâgă, 
că Europa nu-i va permite, să anexeze ună 
teritoriu curată chinezescG și nu va admite 
nici o stipulare comeroială în prejudițiulă 
puteriloră europene.

— o —
Nouă oficii telegrafice. In legătură cu 

ofi ciulă poștală din Ghirișu (corn. Turda- 
Arieșu) și cu celă din Teiușă (corn. Albei 
inferiâre) s’au înființată acum de curendă 
și oficii telegrafice.

— o —
0 invențiune interesantă. Unu redac- 

toră dela o fbiă provincială, ou numele Ca- 
rolG Horvath de Mera și cetățână ungară, 
a inventată o mașină electrică pentru ti
pografi. Acestă tipografă eleotrică va re- 
duoe forte multă uumărulă culegătoriloră 
de litere, neavendă trebuință, deoâtă de 
câțiva culegători seu oulegătbre, cari au 
studiată sorisbrea cu aoâstă mașină. Aceștia 
în timpQ forte scurtă potă reproduce ma- 
nusoriptulă în forma stereotipiei, ceea-ce 
dă materialulă culesă gata. Invențiunea 
consistă în aceea, că literele mașinei Re
mington se pună în atingere cu o limbuță 
a motorului telegrafică, care este în modă 
chimică astfelă preparată, că elă însâmnă 
literele cu nouă linii telegrafice și-prin im- 
presiuuea electricității se aplică la produ- 
oerea resultatului tipografică. Iuvențiunea 
este forte interesantă și prin ea se pote 
fărte multă economisa și în timpă și în 
bani. Aoâstă mașină electrioă-tipografică 
mai are și avantagiulă, că pusă în lucrare 
și în legătură dintr’ună oentru 6re-care cu 
mai multe orașe din provincie, se potă ti
pări de-odată în mai multe locuri și mai 
multe foi diferite. Se vestesoe, că inventa- 
torulă a primită pentru noua sa inven
țiune o sumă de 100,000 fi. dreptă ono
rariu.

—o —
Junimea universitară română din 

Clușiu învită la „Picmcw?ă“, ce-lă va aran- 
gia Joi, în 21 Febr. n. o. în sala „Hote
lului Central". Inceputulă la 8 ore săra. 
Pentru comitetulă arangiatoră: Drd. Sigis
mund Pap de BăsescI, presidents.

-o —
Cununia. D-lă Simeonîi Musta, învă- 

țătoră în Coșteiu, se va cununa la 5 (17) 
Febr. c. cu d-ra Caterina Maximovici, fiica 
d-lui Alexandru Maximovici, funcționară în 
pensiune ală Societății vaporeloru dună 
rene. Cununia se va sevîrși în biserica gr. 
or. sârbă din Biserica-Albă. — Dorimă fe
ricire tinerei părechl.

— o —

Pentru fondulu bibliotecei școlare 
din Șiardu (lângă Alba-Julia) se va da în 
14 Februarie n. o. o producțiune cu elevii 
numitei scole. Produoțiunea va consta din 
declamărl, cântări și dialoguri. Urmeză apo 
petrecere cu jocă. Prețulă de intrare e 
40 cr. de persănă, de familiă din trei mem
bri 1 fi. v. a. SuprasolvirI și oferte mari- 
nimose se primescă cu mulțămită și se voră 
chita pe cale diaristioă.

—o —
Se ieftinescu lemnele. Magistratulă 

orășenescă din Brașovă face cunoscută, că 
prețulă unui stânjină metrică de lemne de 
fagă din pădurea Timișului a scăcjută dela 
10 fi. 48 cr. la 10 fi., âr ală unui stânjină 
metrică din depoulă orășenescă de lemne, 
dela 11 fi. 20 cr. la 10 fi 40 cr.

—o—
Teatru germană. Joi în 14 Febr. se 

va da drama nKeanu sâu „ Geniulu și Pasiuneau 
de Dumas, în acestă piesă va juca pen
tru penultima oră d-lă Ferd. Bonn, artistă 
dela teatrulă ourței din Viena.In pregătire 
este comedia de Sudermann „Schmetterlings- 
schlachF din repertoriulă teatrului curții 
din Viena, „Ottilie'1 dramă de Triesch, la 
teatrulă Raimund representată cu multă 
reușită, și ^Kronsiiidter Faschingstrăume^ ună 
Revue de Carneval după măestrii distinși, 
de Max Blau.

0 interpelare în SenatnlU românii.
Se telegrafiâză din BucurescI 

biroului de corespondență din Pesta:
In ședința de Sâmbătă a Senatului 

română, d-lă V. A. Urechiă a adresată mi
nistrului de esterne o interpelare cu pri
vire la stricta tractare, la care suntă su
puse scrisorile, coletcle poștale și fiarele din 
partea administrației poștelorii unguresci. In- 
terpelantulă oere intervenirea guvernului, 
pentru ca Ungaria să fiă prin arbitri avi- 
sată la împlinirea îndatoririloră, ce le are 
după convențiunl. Mai departe cere inter- 
pelantulă să se ia represalii pentru-că foi- 
loră române li-se retrage dcbitulii poștalii 
în Ungaria.

Ministrulă de esterne Lahovari declară, 
că nu pote fi ținută să răspundă la actele 
unui guvernă străină, der se pâte inter
pela asupra convențiuniloră încheiate între 
Ungaria și România. D-sa nu pâte cita 
nici ună articulG ală acestoră convențiunl, 
care să fi fostă violată din partea Unga
riei, dela oare nu se pote pretinde decâtă 
numai respectarea textului acestoră con
vențiunl. Fie-care stată — continuă minis- 
trulă — are dreptulă de a retrage debitulă 
poștală diareloră străine, de a opri tele
grame și de a face se se deschidă prin 
tribunale scrisori, cari pară suspițiose cu 
privire la oprirea de diare interzise. Ro
mânia, care a fostă condusă totdâuna de 
sentimente liberale, nu vrea să facă re- 
pressalii.

După răspunsulă ministrului de es
terne, s’a închisă desbaterea.

D-lă Urechiă râgă pe guvernă de a 
interzice diarele unguresci, cari atacă Ro
mânia, pănă atunci, pănă când Ungaria va 
face același lucru față cu foile române.

Cu acâsta incidentulă se încheiă.

0 donațiune frumosă.
Abrudu, Februarie 1895.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Domnule Redactoră ! De astă-dată mă 
aflu în plăcuta posițiune, de-a Vă comunica 
din părțile nostre și ceva îmbucurătoră. O 
faptă măreță s’a săvârșită dilele acestea în 
opidulă nostru, o faptă, care în analele 
munțiloră apuseni are să fiă scrisă cu litere 
de auru.

Domna Inliana Vașiu, pentru genero- 
sitatea și rara-i ospitalitate bine cunoscută 
unui mare publică-română din țâra nostră, 
în înțelegere cu d-lă Ionii Vișia, proprie
tară aci, au donată cu dreptă de propri
etate, casele cu etagiu situate în strada 
principală a Abrudului, tocmai în vecină
tatea scolei de stată — Reuniunei femei- 
lonî române din Abrudu, predându-le tot
odată în faptioa posesiune a Dâmnei Ana 
Filipu, președinta reuniunei.

Acâstă reuniune susține cu mari sacri
ficii o scolă de fetițe, oereetată de 72 eleve. 
Spini în ochii inimiciloră seculari ai nâmu- 
lui românescă a fostă dela înoepută și este 
și astăcjl acestă foculară ’de cultură națio
nală română, ce s’a dovedită prin repeți- 
tele șicanărî făcute parte sub pretextă, că 
numărulă eleveloră e prea mare, parte că 
localulă scolei ar fi necorăspundătoru regula
mentului higienicu, pretinsă pentru atari 
scâle.

Nobila donațiune acum îndeplinită va 
pune capătă și acestoră vexări, cărora a 
fostă espusă comitetulă reuniunei; pentru 
că avemă firma speranță, că mutându-se 
scola în etagiulă caseloră donate, âr comi
tetulă bucurându-se și pe viitoră de spri- 
ginulă societățiloră de mine și a bănciloră 
române din munți: pe anulă viitoră va fi 
în stare a angagia și a doua învățătore 
pentru scola de fetițe, și așa se va ușura 
și învățătorea de acum, oare pe lângă numă- 
rulă mare ală eleveloră, prin fatigiile sale 
extra-ordinare a obținută și pănă acum re- 
sultate, la cari puțini s’au așteptată.

Altcum Domna Iuliana Vașiu, care 
tot-odată este și membra fundatore a reuni
unea femeiloră române din Abrudă, dela 
înființarea acestei reuniuni neîntrerupta a 
arătată deosebită interesă pentru înaintarea 
acesteia, nelăsândă mei o ocasiune nefolo
sită spre a contribui la mărirea fondului 
reuniunei și susținerea scolei de fetițe.

Donatorii prin nobila loră faptă au 
cucerita inimile și au storsă recunoscința 
și admirațiunea întregului poporG română 
din munții apuseni.

Resplătescă-le Atotă-puternioulă Dum- 
nedeu acestă faptă măreță, lungindu-le firulă 
vieții, spra a putâ gusta timpă îndelungată 
fructele marinimosei loră fapte.

Coresp.

Matriculele de stătu*
Ministrulă ungurescă de interne a 

adresată două ordinațiunl cătră comisiunile 
administrative din tote comitatele țării.

Prima ordinațiune dispune, ca, pănă 
în 31 Martie, comisiunile administrative să 
aștârnă guvernului câte ună proiectă despre 
împărțirea cercuriloru matriculare, precum și 
numirea și sediulă aoeloră cercuri. Astfelu 
de cercuri potă forma orașele fără escepți- 
une și comunele mari în cea mai mare 
parte. La gruparea comuneloră mid în 
cercuri matriculare, trebue să se aibă în 
vedere, ca comunele să fiă câtă se pote 
apropiate una de alta și de centru, ca po- 
porațiunea cercului să nu trâcă peste 30,000 
suflete, ca mai multă de 34 comune să nu 
se grupeze peste trebuință la ună locu, ca 
cercurile notariale să aibă în vedere la îm
părțire, mai alesă, ca să se grupeze la 
ună locă astfelă de comune, cari în privința 
comunicației se aibă legătură favorabilă cu 
centrulă. Mai departe, ca centru seu sediu 
a cercuriloră matriculare să se alegă comu
nele, cari au poporațiune mai numărosă, 
decâtă celelalte.

A doua ordinațiune se referesce la 
propunerea de conducctorl de matricule, și 
unde e de lipsă, de suplinitori. Ca conducători 
de matricule și suplinitori, în înțelesulă 
legii se potă considera primarii comunali; 
unde centrulă are și oficiu solgăbirăescă, 
actuncl acesta să fiă propusă ca conducă- 
toră de matricule. Ministrulă numesce su
plinitori numai în acele cercuri, cari suntă 
forte impopulate, seu în cari ocupația con
ducătorului de matricule face, ca adese-orl 
să lipsâscă din centru.

E neapărată de lipsă — (fi0® mai de
parte ordinațiunea — ca conducetorulă de 
matricule și suplinitorul^ se scie limba ma
ghiară in vorbire și scriere.

In ce privesce remunerațiile, ce le dă 
statulă pentru aceste servicii, ministrulă 
accentuâză, că acele persone, cari ocupă 
funcțiuni publice, nu voră primi remunera- 
țiune, deoâtă în casulă, când salarulă loră 
este bagatelă, âr pe cei ce nu ocupă func
țiuni publice îi va remunera conformă 
legii.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 12 Februarie. Foia 

oficială publică următorele numiri: 
Baronulu Bela Orczy fu numitu judex 
Curiae, contele Aladâr Andrâssy ca- 
meraru supremii, contele Tassilo Fes- 
tetich mare stolnicii; er foștii deputațl 
Dionisiu Dory, Emericd Ivanka și 
Ioană Latinovich au fostu numiți 
membri pe vieță în camera magnațilorii. 
Consilierulti ministerialii Bela Graen- 
ze stein fu numitu secretară de statu 
în ministerulii de finance.

Arco, 12 Februarie. Arcliiducele 
Albrecht s’a bolnăvită din nou de 
aprindere de plumânl.

Sofia, 12 Februarie. Consiliulii 
ministerialii hotărî, ca în cestiunea 
accisului să primescă în principiu 
propunerea făcută din partea Austro-

Literatură.
D-lă P. Broșteanu din Timișora, în

vită la prenumerațiunea opului „Istoria 
împăratului Traiaun și a contemporaniloru 
Săi“ de Dr. Heinrich Francke, traducere 
autorisată de P. Broșteanu. Istoria va cu
prinde II părți și se va trimite numai ace- 
loru prenumeranțl, cari au plătită înainte 
prenumerațiunea celă puțină pe ună cuar- 
tală. Fasoicululă I va apăre la finea lui 
Martie 1895. Prenumerațiunile se facă prin 
mandate poștale la adresa: P. Broșteanu, 
Timișora Fabrică, piața Ooronini Nr. 17.

RECTIFICARE. In întâmpinarea d-lui 
protopopă Moise Bocșană din Nr. 19 ală 
foiei nostre, unde e vorba de alegerea de 
deputată sinodală ținută în Șeitină, este 
a se ceti: 27 Martie (8 Aprilie an. tr.)

DOERSE.
Divorțurile (Despărțeniile) săvârșite 

la tribunalele din Francia dela 1884 pănă 
la 1891, adecă în optă ani, au fostă în to
tală 40,000. Cele mai multe din aceste di
vorțuri (42 la sută) s’au întâmplată între 
lucrători, pe când pe țărănime se vină nu
mai 7 la sută. Pe ParisO singură se vină 
mai multă decâtă a treia parte din cele 
40,000 divorțuri. Județulă oatolică Bretagne 
are cele mai puține despărțănii. In șâpte 
ani s’au întâmplată acolo numai nouă.

Nu se glumesce în China. Când ună 
cassieră chineză ia mai multă dela contri
buabili, decâtă îi permite legea, primesce 
70 lovituri de bastonă, și pe timpă de ună 
ană și jumătate este încorporată în trupele 
de pe frontieră, unde e supusă la muncile 
cele mai grele, chiar decă se constată, că 
banii i-a întrebuințată pentru îmbunătățiri 
în județulă seu în comuna sa. Banii luațl 
pe nedreptă suntă întrebuințați la lucrări 
de utilitate publică, er perceptorii și cei
lalți slujbași inferiori, cari au percepută 
aceste contribuțiunl, primesoe fiă-care câte 
80 de lovituri de bastonă.

Cunoscerea orei după ochii pîsicei. 
Chinezii săraci, cari nu-șl potă procura ună 
cesornică, utilisâză forte bine ochii pisicei 
pentru cunâsoerea) orei. Ei au observată, 
că pupila ochiului pisicei se subțiâză din 
ce în ce, cu câtă mergemă spre miedulă 
clilei și la ora 12 devină, ca ună firă de 
părG perpendiculară. Dela 12 spre sără se 
măresce pănă ajunge erășl rotundă. Avisă 
celoră fără câsornioă !

Mantaua încoronării în Ungaria. Prin
tre însemnele încoronării la Unguri, între 
cele mai prețiose soule se numără mantaua 
Sfântului Ștefană, care e veche de 894 ani. 
Cu ocasiunea încoronării împăratului Fran
cisca losifă la Pesta, o copilă tînără, nu 
prea inițiată în istoriă, scrie din Pesta la 
Viena: „Ah, ce pompă! magnații în haine 
ce strălușiau în aură și pietre prețiose — 
să fi vădută numai, mamă ! Numai sărma- 
nulă rege avea o manta veche, fără față, 
așa că nu i-se putea deosebi nici coldreau.

Proprietarii: Aurel Z^ure^ianu.
Redactorii responsabilă: Sregoriu fiftaioru.
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Renta ung. de aură 4% • • • 124.80 
Renta de cordne ung. 4% > . 99.15 
Impr. oăil. fer. ung. în aurii 4l/^la . 127 75
Ioipr. oăil. fer. ung. în argint 4’/2% 103.50
Qbiig. căii. fer. ung. de ost. I, emis. 125.75 
Bonuri rurale ungare.................. 98.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. ou premii .... 161.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 150.—

Cursul la bursa din WiBna„
Din 11 Februarie 1895.

Renta de hârtie austr..................... 101.15
Renta de argint austr.................... 101.20
Renta de aur austr......................... 126.30
LosurI din 1860 .......................... 160.50
Acții de-ale Bănoei ung. de credit. . 501.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 1091.-
Acții de-le Bănoei austr. de credit. 415.-
NapoleondorI......................... 9.84‘/2
Mărci imp. ger............................... 60.75
London (lire sterlings)................... 124.45
Rente de cordne austr.................... 100 85

Cursaslfi pieței Erașovu.

Din 12 Februarie 1895.

Mărci germane Cump. 60.20 Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire turcesc! Cump. 11.15 Vend. —.—

Bancnote rom. Cump, 9.76 Vend. 9.78
Argint român. Cump. 9.70 Vend. 9.75
Napoleon-d’orI Cump. 9.82 Vend. 9.85
Q-albenl Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusescl Comp. 132.— Vend. —.—

„ARIEȘANA“
institvitvL de crecLitiă și d.e economii, sooieta/te pe aoții în. ■Z’n.rd.su

VOO
Domnii acționari ai institutului de credită și de 

economii „Arieșana4 societate pe acții, se invită 
conform §-lui 17 al statuteloru societății la

a IX-a adunare generală ordinară, 
care se va ținh în Turda la I Martie 1895 St. n. după 
amiatp' la 2 ore, în localitatea institutului.

Agendele adunării vor ii:
1. RaportulG direcțiunii despre resultatul anului 

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

împărțirii profitului curată.
4. Alegerea direcțiunii pe ună periodă de 5 ani, 

conform §-lui 32 din statute.

5. Alegerea comitetului de revidare pe ună pe
riodă de 3 ani (§. 42 stat.)

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

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

tutele societății dorescă a participa la adunare în per- 
sbnă ori prin plenipotențiatu, suntă poftiți a-și depu
ne acțiile și eventuelele documente de plenipotență, 
la cassa institutului, celă multă până în 28 Febr. a. c.

Turda, în 30 Ianuarie 1895.
Oii'ecțiiMiea.

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

COIXTTL B Tiu ^TTTXTZuTTT

c t 1 "v a fl. cr. ZEP a. s s i ^7- a, fl. cr.

Cassa în numeraru................................
Cambii escomptate , . . 107626.41
Cambii cu asigurare hipot. 51849.71

1782

159476
87019

545
2114

201
1269
3459

12
53

35

62
36
66

Capitalii.....................................................
Depuneri spre fructificare.....................
Fondulu de reservă................................
Fondulu de pensiune...........................
Cambii reescomptate...........................
Dividende neridicate................................
Interese anticipate................................
Chirie restantă.....................................
Creditorii................................................
Profîtu curatu ...........................................

79630
49707

9403
1325 

105874
1021
700

50
1710
6443

57
19
48
60
96
09

95
80

împrumută bipotecaru...........................
Imprumutu pe obligații.....................
Efecte ...........................................................
Mobiliară................................ 224.40
10% amortisare..................... 22.02
Anticipații...............................................
Debitori............................... - . . . .

255867 64 255867 64

Cox^.-t“o.lxzL si slI-ul ZPerclexilorvL-

Turda, 31 Decemvre 1894.

ZE s i t e9 fl. cr. Intrate fl. cr.

Interese: Interese:
pentru depuneri . . . 2980.53 dela cambii........................................... 12665 25
pentru reescomptu 8558.11 dela hypotecă..................................... 7383 10
pentru fondulu de reservă 354.15 dela obligații..................................... 49 45
pentru fondulu de pensiune 49.19 11941 98 dela intârețiere..................................... 2230 46

Chirie . . . . . . . • 302 — Competință de scriau ..:... 328 79
Dare directă...................... 1550.60 Provisiune................................................ 2103 05

„ pentru interese și depuneri 298.04 1848 64 X
Salare..................................... i. 2641 58 X.
Remunerații........................... 6 — X.
Diverse..................................... 923 71 X.
Spese ........................................... 454 35 X.
Porto........................................... 110 64 X.
Maree de presență . . . . 15 — X.
Amortisare 10% (mobiliar) . . 22 40 X.
Relut de cuartiru . . . . 50 — x.
Profitu curatu........................... 6443 80 x1 24760 10 24760 10

Iuliu Vladuțiu m. p. 
directorii eseoutivă.

M E M

Goerge Boldea m. p. 
cassar.

Alexandru Gaia m. 
comptabilu.

P-

BRII ÎN DIRECȚIUNE:
lonu Meszăros m. p. Dr. St. Suluțiu m. p. Iosifâ Chioreanu m. p. Iuliu Vlăduțiu m. p.

președinte.
Subsemnatulă comitetă am examinată bilanțulă presență, contulă profitului și al perderilonu și confrontân- 

du-lă cu registrele principale și secundare ale institutului, constatăm, că le-amă aflată cu acelea în 
deplină consonanță și esactă.

Turda, 30 Ianuarie st. n. 1895.
Simionu Popit m. p. 

președinte.
Teodorii Chioreanu m. p. Alexandru P. JRomanțianu m. p. Petru lacobescu m. p.

616,1-2

Tipografia A. Muresianu, Brașov.

Nr. 96—1895.

EOBCTO.
Maria Popeneciu gr. or. din Ve

neția inf. în 28 Novembre 1894 a 
intentată procesă divorțială contra 
bărbatului ei Georgiu Lascu Stoica 
Chițiu gr. cat. totu de acolo, carele 
de mai mulți ani a părăsit’o cu 
necredință, și după-ce i-s’a aflată 
domiciliulă ca servitorii în stra
da negustoriloră Nr. 3 din Bu- 
curescî, în 21 Decemvre 1894 ’i-s’a 
comunicată acțiunea, ca se răspundă 
la alegațiunile ei; înaă nevoindă 
a răspunde, nici a-’și pune represeu- 
tantă legală în decursulă procesului, 
se provocă pe calea Edictului: ca 
în termină de 6 luni se se presen- 
teze înaintea forului matr. gr. cat. 
de I Instanță ală Făgărașului; altă- 
cum va fi suplinită prin „curator 
ad actum“.

Făgărașă, în 7 Februarie 1895.
Nr. 621,1-3 Basiliu Rațiu,

vicariu for. și preș. for.

Plcitnrlli ie stomach
Schutzmarke.

i:r
!•

I

!

cari au efectă escelentă în contra tu
turora boleloru de stomachu, sunt! ună 
BBfiertîcamesitia aaeaip&jratft «le 
lipsă, pentru ®B-s-ce casă, la 
lipsă de apetitO, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosi! greu, ven
turi, râgăelă, colică, cataru de sfo- 
machu, 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 mijlocii apro
bată 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 41® CB’. Sticla îndoită 
de mare S'® cr, Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „Be- 
zeuge die Echtheitu cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jeltelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea,. Vid. 
Both, II. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav JeEIitis. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

li

MUMlWi 
(inserțhuii și reclame)

SamEtă a se adresa swbscrâse, 
administra^ssaires. In casuOâ pag» 
bBicăHi «nai smisncm mai rmsit 
de osSată se face scademewlEi, 
cai^e cresce ca câtă pMbhcarea 
se face mai de mwHe-fâră.

Aflministrațîfinea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI4

Numere singuratice 
din Gazeta Transilvaniei ’■ 
& 5 cr. se potti cumpăra în 
librăria Nicola© Ciurcu și m 
tutungeria I. Gross»

n.rd.su

