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Schimbare de sistemu?
Brașevu, 14 Februarie v. 1895.

Suntu ori nu prospecte pentru 
o schimbare a sistemului în Un
garia ?

Cu acâstă cestiune se ocupă 
scriitorule germ anu Dr. Schultheiss 
în revista „die Gegenwart", la fine
le unui articulu, care trateză despre 
„căderea ministeriului Wekerle și 
situațiunea în Ungaria'1.

Scopulu celtt mai deaprdpe, 
ce-lu urmăresce amintitulu scriitorii 
este de a corege întru cât-va opi- 
niunea publică din Germania, care 
s’a dedatu a privi în partida ma
ghiară dela putere, așa numită li
berală, razimulu celîi tare ală legă- 
turei Ungariei cu Austria și aid alian
ței monarchiei cu împărăția germauă.

„Acestă partidă maghiară gu
vernamentală", fiice ehi, „e silită 
prin puterea împrejurărilor^ a juca 
acestu rolă; întru câtu ar fi adusu 
în adeveru jertfe pentru acesta, ea 
a căutată se se despăgubescă cu pri
sosii pe alții terenîi și a pecătuitu 
multă pe conta meriteloru ei. Căci, 
sub acoperișulu scutitoră alu leali
tății militare față cu împăratule 
Austriei și alu cultivării raporturilor^ 
diplomatice cu împărăția germană, 
ministeriulu și camera ungurescă au 
putută se-și satisfacă neturburatfi 
poftele furiei loru de maghiarisare".

După-ce cu ajutorulu unoru date 
interesante și instructive, îi succede 
autorului a documenta acăsta, pre
cum și faptulu, la noi destulu de 
bine cunoscută, că sistemulu actuală 
în Ungaria e clădită pe minciună, 
elă își pune întrebarea: „întru câtă 
se va fi împrietinită monarchulă, cu 
idea unei schimbări a sistemului, 
atunci cândă a demisionată pe We
kerle? Cine ar pute se ’și dea o ju
decată despre acesta?"

Cu domnirea partidei liberale — 
fiice Dr. Schultheiss — monarchulă 
nu putea se fiă mulțumită, căci ea a 
slăbită totă mai multă autoritatea 
coronei; e dovedită aserțiunea sa 

fața c’ună membru ală parlamentu
lui: „Nu poți să crefii, câtă am su
ferită în acești doi ani". Semnifica
tive suntu și manifestațiile de sim- 
patiă ale soției archiducelui Carolă 
Ludovică și ale archiducelui Iosifu, 
comandantulă superioră ală arma
tei honvefiiloru, în tavorulu mișcării 
catolice. Ga omă de încredere ală 
monarchului, ca predestinată pentru 
postulă de ministru-președinte se ivi 
în cjilelo crisei contele Khuen-Heder- 
vary.

Despre planurile lui Khuen, care 
a sciută s6 îmblânfiesca pe CroațI, 
senea o fdiă din Agram : deocam
dată ar fi încurcat’o caTaaffe pănă 
la alegerile generale viitore. Ivindu- 
se momentulă oportună de a’șî face 
o maioritate, cum îi trebuia lui, i-ar 
fi dată materialulu de deputați na
ționalitățile nemaghiare. Fără greu
tate ar fi putută se facă se se alegă 
în dietă 40—50 Români, câte o du
zină de Slovaci și Șerbi și ună nu
mără corespuncjătoră de Germani și 
ast-felă ar fi avută cu cei 40 Creați 
o gardă, cu care putea se începă ceva.

Der lucrurile, fiice „Gegenwart", 
n’au ajunsă încă așa departe. Com
binația Khuen a cădită a doua oră. 
Monarchulă a trebuită erăși se ce
deze partidei liberale, comandate de 
Tisza betrânulu și Wekerle, căci era 
de lipsă votarea bugetului, și așa a 
trebuită se numescă pe Banffy.

Cu venirea ministeriului Banffy 
înse încă nu s’a decisă lupta între 
principiulă monarchică și domnirea 
parlamentului. Respingerea lui Khuen 
e ună succesă tactică, dâr este tot
odată ună nou atacă asupra cordnei, 
care mai curendă seu mai târfiiu va 
trebui se fiă răsplătită.

După primirea bugetului însă 
corbna va ave erăși mână liberă. De 
altă parte partida guvernului e forte 
slăbită. Are o maioritate numai de 
13 voturi. Banffy spereză a mai face 
fnsiunea cu Szapary și cu Apponyi, 
der deosebirile de programă au îm
piedecată pănă acuma acestă plană. 
Mai sperăză că va primi disolvarea 

camerei. In casulu acesta s’ar putâ 
întări partida guvernului numai prin 
estraordinare volnicii la alegeri.

întărirea partidei catolice și iri- 
tațiunea ce cresce din c|i în (ți în 
sînulu naționalitățiloru nemaghiare, 
suntu înse pericululu celu mai ame
nințătorii pentru prospectele majo
rității guvernamentale la nouele ale
geri și decisiunea asupra duratei 
ministeriului Banffy este în mâna 
corbnei. Dela începută a fostu pri
vită numai cu ună ministeriu de 
transițiune.

Dice apoi articululă din cestiune, 
că partida liberală maghiară pre se 
încrede în puterea propriă și prâ 
nesocotesce dorințele personale ale 
monarchului. La acesta se mai adauge: 
impresiunea neplăcută ce-o tace ma- 
ghiarisarea febrilă în străinătate, în 
deosebi în România și Serbia, „pote 
și în opiniunea puhlică a Germaniei"; 
subminarea simțului dinastică și a 
legăturei cu Austria din partea Kos- 
suthiștiloră, și recunoscerea ei din 
partea Apponyiștiloru numai cu re- 
serva slăbirei unității armatei.

„Observatorului din străinătate 
trebuia se i-se pară de multă, că 
situațiunea în Ungaria nu mai pote 
dăinui; n’ar fi de mirată dăcă ea în 
timpulă din urmă apare și curții în- 
tr’o lumină îngrijitore."

Autorulă sfîrșesce prin a spune, 
că nu-i vorba aici de-a da asaltu 
contra liberalismului său a maghia
rismului, ci numai de a reduce po
litica internă a Ungariei la măsură 
împrejurărilor^ date. „Cu acesta" fiice 
„s’ar pute mulțumi și cei din Ger
mania".

Se pdte. Numai câtă nu se tra
teză de mulțumirea celoră din Ger
mania, ci de mulțumirea poporeloru 
din statulă ungară, ceea ce face ore- 
care deosebire.

Starea politică actuală în Vngaria.
Se scie, că contele Khuen-Hedcrvdry 

luase de ultima dată asupră-șl misiunea 
formărti unui nou minister^ ungarO, numai 

sub condițiunea, decă voră fusiona parti
dele, ce stau pe basa de drepții publicti. 
Fusiunea de sigură a foștii dorința coronei, 
care era îngrijată de mișcările, ce s’au pro
duși! în poporulă maghiarii din inciden- 
tulă transportărei rămășițeloră lui Kossuth 
în patriă. Iusă, cu tote că partidele diferite 
se esprimară pentru fusiune, totuși Bauulil 
nu-șl putu împlini misiunea, debrece nu 
putu să obțină dela partida liberală o de- 
clarațiune hotărîtă în privința acesta. Ba- 
ronulil Banffy nu puse condițiunea amin
tită, și ast-felil își forma cabinetulă; dâr cu 
tote aceste, în timpulă din urmă își dădu 
totă nisuința să aducă lucrulă la o fusiune. 
încercările sale de a-șl întări partida gu
vernamentală prin anectarea grupei disi
dente a lui Szapâry și a partidei naționale 
a lui Apponyi, nu iau succesă. Contele 
Apponyi deolarâ, că nici nu pote fi vorba 
de o fusiune cu partida liberală.

Acum șansele guvernului au scădută 
fârte multă, în ce privesce formarea unei 
majorități compacte și apte de acțiune. In 
camera deputațiloră suntă astăfil 412 de
putați. Dintre aceștia aparțină 64 partidei 
naționale, 100 stângei estreme, 36 grupei 
lui Szapâry, și 1 partidei poporale, laolaltă 
201; deci rămâne partida liberală cu o ma
joritate numai de 11 voturi, care numai 
decâtă devenia minoritate, decă eșian din 
partidă cei 13 deputați săsescl „circumspecțl 
și prudenți".

In stânga estremă, cum scimu, s’au 
făcută mari schimbări în dilele trecute. De 
multă adecă s’au putută observa în ea două 
direcțiuni: una ochia partidei liberale 
în sensulă d-lui Szilâgyi, âr alta era aple
cată spre tendințele „partidei poporale" 
nou formate. Prin eșirea presidentului lusth, 
împreună cu 36 sateliți, desbinarea îu stânga 
estremă a devenită acută. Der partida li
berală, probabilă, că nu va trage nici ună 
folosă din acestă desbinare, care se pare 
a fi începutulă unui procesă, ce în conse
cințele sale va duce la o transformare a 
partideloră maghiare pe lasă confesională.

Deci starea parlamentară în Ungaria 
este în celă mai mare gradă critică, și a 
devenită și mai încurcată prin desbinarea 
multă așteptată din sînulă stângei estreme. 
Față cu ast filă de procese, ar pute lua po-
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(24) (Unrare).
In drumă adecă, ajungendă la unii 

părău cu mocirlă, Iancu, Buteanu și Dra- 
goșiî au trecută, și Dragoșă căutândă în- 
dăretă ne făcu semnă se încetămă cu caii, 
ca se nu-i stropimă. Noi amă și strînsu caii 
în frâne și amă stată locului, calulă meu 
înse fiindă mai neastâmpărată, smânci frâulă 
s’aruncâ în mocirlă și, cu tote că ei se 
depărtase, stropi binișoru vestmintele negre 
și părulă netedită ală lui Dragoșă. La acesta 
Dragoșă căuta îndărătă, îmi aruncă o cău
tătură, care nu se pote descrie, și atunci 
întelnindu-ni-se ochii, fără a-ml putea es- 
plica causa, mă cuprinse unu rece fioră.

Acestă mică neplăcere, causată fără 
de voiă, a fostă de ajunsă, ca pe lângă 
tote scuzările făcute în personă și prin 
Buteanu, Dragoșă să nu-mi dea răspunsă 

la nici o vorbă, la nici o observațiune în 
totă timpulă câtă a șefiută între munți. 
Ba din prinsorea, unde am stată de Dumi
necă, 6 Maiu sera, pănă Miercuri noptea 
la 1 oră — fără a ni-se da o bucată de 
pâne ori ună picură de apă — i-am espe- 
dată 3 scrisori, însă Dragoșă nu ml-a dată 
nici ună răspunsă.

A doua (fi după intrarea lui Dragoșă 
(4 Maiu), s’a ținută în Abrudă o confe
rință în casele lui Boeriu, în care partea 
cea mai mare a cetățeniloră din Abrudă 
— deși cu ore care sfială — s’au decla
rată pentru pace cu Ungurii.

După conferință, s’a dată în onorea 
lui Dragoșă ună prândă strălucită la casa 
lui Șuluță Simionuțu. Stăpânulă casei a 
ridicată păharulă întru sănătatea aducăto
rului păcii, er Dragoșă, uitândă pe-ună 
momentă unde se află și cu cine are de-a 
face, ridică păharulă în sănătatea lui Kos
suth. Acestă cutezanță a lui Dragoșă î-lă 
făcu pe Iancu să se ridice în susă și în- 
crețîndu-șl fruntea după obiceiu, ca ună 
leu rănită căuta împrejură, și nimenea nu 

îndrăsni a da vr’ună semnă de complăcere 
la toastulă, ce se ținu pentru Kossuth. Dra
goșă se vedea opărită, der fără a se con
funda, prin darulă său de vorbire substi
tui varie obiecte de conversare. Intre al
tele își descoperi dorința, de-a schimba 
galbinl, întru dovedirea, că a fostă tocmai 
la fântâna aurului. Chiar și numai atâta a 
fostă de ajunsă, ca cei de față să se în- 
trecă a da bani în schimbă pentru banc
note kossuthiane.

— Suntemă pierduțl! (fisei cătră Bu
teanu, lângă care ședeam.

— Ba nu 1 răspunse Buteanu, căci 
noi vomă apela la poporă, cum amă făcută 
pe Câmpulă Libertății, și aceștia voră ră
mână cu bancnotele; Dragoșă va merge 
fără de resultată pe unde a venită, er în- 
cependu-se ostilitățile, noi ne vomă apăra, 
pănă vomă pută, și ajungendă lucrulă la 
estremă, vomă urma după planulă lui 
Axente.

Acestă apelare la poporă s’a și fă
cută, ținendu-se două adunări numerose, 
una în capulă Abrudului de cătră Corna, 

și alta în Câmpeni. In adunarea din 5 Maiu 
de la Câmpeni, Dragoșă vorbi în două rân
duri poporului, și cu mare focă și îndrăs- 
nelă a pusă o mulțime de batjocuri pe 
casa domnitore și a promisă locuitoriloră, 
că le va da bani și victualil, decă se voră 
supune Ungurii oră. Adunarea acesta s’a 
disolvată fără de-a ave vr’ună resultată 
positivă.

A doua di, Duminecă în 6 Maiu, s’a 
ținută o altă conferință în Abrudă, tocmai 
pe când se lățiseră faimele, că din trei părți 
se apropie trupe ungurescl, pentru a străbate 
la Abrudă și la Câmpeni.

In diua acâsta Iancu a sosită forte 
târdiu dela Câmpeni, din care causă con
ferința nici nu s’a putută deschide, decâtă 
după amiadl între 4—5 ore, când ni-am 
adunată în biserica reformată din piața 
Abrudului. Conferința acesta a fostă forte 
viforosă. Audacia Unguriloră ajunse pănă 
la obrăznicia, așa încâtă preotulă catolică, 
pierfiendu-șl mințile, sbiera ca ună turbată, 
ca Românii să depună numai decâtă ar
mele la o comisiune, ce se va numi acum; 
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sițiă numai unii guvernă puternicii, dâr nu 
ună cabinetă Bânffy, care niol-odată nu 
se pote bucura de ună ast-felă de atribute.

Dieta ungară.
Dieta ungurâscă desbate proiectulă 

de budgete pentru 1895. In ședința dela 
23 Februarie a luate cele dintâiu cuven- 
tulO oratorulO partidei poporale

Ioane Zelenyălt, oare n’a primită pro- 
iectulă. In vorbirea sa elă dise: Ungaria 
stă cea mai isolată în Europa, și numai 
atunci interesulă ei este comună cu alO 
poporului, cândO grăbesce spre ajutorule 
popâreloră apăsate. Pentru jertfirea sa ab- 
negată, Maghiarulă a fostă însoțită numai 
de amăgire, și elă n’a avută parte, decâtă 
de axioma: ajută-te și-ți va ajuta și Dum- 
nedeu. Succesele raportate le pote mulțămi 
numai geniului său, cu care a pusă basele 
măreției sale, nesuferindă spirită străină. 
Curentulă puternică ală timpuriloiă însă a 
vîrîtă la noi spiritulă străină, și de atunci 
încependă, nația maghiară a începută să 

( decadă.
Trecutulă Maghiarului este gloriosă, 

presentulă îi esle pustiu și viitorulă îngri- 
jitoră, dâcă nu creămă geniului maghiară 
o colibă. Oare este causa acestei situațiunl 
apăsătâre? Avemă constituția, guvernă răs- 
ponsabilă independentă, c’ună cuvântă vrâu 
să ne facă a crede, că avemă totă. Țâra o 
conducă cu legi tocite, sub influența spiri
tului streină. Dâr poporală acesta e ne- 
mulțămită, fiind-că și pămentulă din care 
trăesce i-a devenită necredinciosă; dările 
crescă, prețurile articoliloră de câștigă 
scadă. Se sporescă archivele legiloră, însă 
poporulă se pustiesce. Poporală nu se mai 
încrede în sistemulă vigentă de 25 ani, 
care-lă privesce numai, ca ună obiectă 
de dare.

In urma acesta s’a născută o mișcare, 
ce tinde la schimbarea acestui sistemă. 
In fruntea acestei mișcări stă „partida po- 
porală“, despre care s’a clisă, că se luptă 
sub etichete false. Eu însă negă acesta. 
Poporulă văcjendă, că nu se pote ferici cu 
actualulă sistemă, a voită să-și ajute, prin 
urmare îndreptățirea acestei mișcări nu se 
pote trage la îndoială. Puteți s’o numiți 
o fantasmagoria, ună fanatismă, dâr fiind-că 
ea pornesce din poporă, nu se pâte opri. 
Pentru că o confesiune îșl apără religia, 
încă nu va să dică, că nimicesce unitatea 
națiunei, și mai alesă nu se pote lua în 
nume de rău poporului, că se luptă contra 
astorfelă de legi, cari nu purcedă din 
elă, ci cari formâză hrana guvernului.

Ne numiți agitatori, deși n’amă supă
rată pe nimenea, ci vremii numai se ne 
apărămă religia; dâcă lupta contra unei 
legi vătămătâre este agitațiune, atunci 
acusa e dreptă, der atunol agiteză și gu- 
vernulă, cândă vrâ să încredințeze învăță- 
toriloră conducerea matriculeloră.

Oratorulă se mai ocupă apoi și cu 
socialismulă, în care vede ună pericolă pen-

ba, dise elă, precum Românii au căutată 
armele pănă și în fântâni la Unguri, așa 
să procedă și aceștia acuma. Iancu, ca ună 
Jupiter-tonans, amenințândă striga, că des
pre așa ceva s’ar putea vorbi numai atunci, 
când Românii ar avâ garanțiă destulă, că 
Ungurii încă voră desarma și nu-i voră 
atăca pe furișă ca tâlharii.

Confusiunea crescea văclândă cu ochii: 
nimenea nu mai putea impune adunării, 
nici Iancu, nici Buteanu, nici Dragoșă. 
Ba de nu aveamă câte-ună pistolă la breu, 
pote că preotulă catolică, în furia lui, ar 
fi provocată conflicte funeste, fiindă Ma
ghiarii în majoritate precumpănitore. Pu
țină mai târfliu amă conchisă de-aicl, că 
Maghiarii au trebuită să fi fostă însciințațl 
pe sub mână despre mișcarea lui Hatvani 
și despre năvălirea trupeloră maghiare asu
pra Româniloră, cari credendă pe-ună mo
menta perfidului Dragoșă, erau neapărațl 
si neconcentrați în colone de luptă.

(Va urma). 

tru biserică și statu, și spune, că guvernulă 
are datoria de-a contrabalansa mișcarea 
sooialistă prin o politică economică bună.

Luă apoi cuventulă Carol Etitvbs, care 
nu se ocupa în vorbirea sa, decâtă aprâpe 
numai cu oele spuse de Zelenyâk și cu 
combaterea în modă frivolă a „partidei po- 
porale“. Elă susținu, că biserica nu e vă
tămată, oândă statulu îșl ia partea lui, și 
nu se mai pote suferi, ca singuraticele con
fesiuni să-și conducă matriculele în limbă 
străină și nu în limba statului. Eotvos spune 
apoi ou multă sarcasmă, că conducătorii 
partidei poporale suntă astfelă de bărbați, 
cari tot-dâuna au făcută politică vienesă 
și au absolvată în șcâla lui Metternich. 
Elă ține, că e forte periculosă, că partida 
poporală faoe politică sub losinoă confesio
nală. Se ocupă apoi de politica guvernulă, 
pe care o combate, dâr cu multă reservă.

Ministrulă-președinte Bănffy răspunde 
mai întâiu lui Zelenyâk în Gestiunea miș- 
căriloră socialiste și declară, că nu e pe 
deplină în clară cu ea, dâr că va studia-o 
și va lua măsuri de sanarea răului. Răspun- 
cjendă apoi lui Apponyi, nu se miră de 
locă, că elă și aderenții lui nu vădă cu 
ochi buni guvernulă și că nu votâză bud- 
getulă. Guvernulă se sprijinesce pe partida 
liberală și cere, ca acestă budgetă, să se 
voteze. Repetă apoi programulă biserioescă 
ală guvernului și declară, că legile sancțio
nate voră fi puse în vigâre — însă fără a 
se vătăma sentimentele și interesele confe- 
siuniloră. Guvernulă, mai departe, se va 
nisui, ca între cele două camere să se res- 
tabilâsoă pacea și să dispară contradicțiu- 
nile. Spre scopulă acesta, vomă primi aman- 
damentele propuse de camera magnațiloră, 
însă pe lângă susținerea integrității prin- 
cipiiloră cuprinse în cele două proiecte 
pendente.

Bânffy mai vorbi despre administrația 
de stată, despre raporturile agrare, apoi 
trecu cu câte-va cuvinte și asupra cestiu- 
nei cu fusiunea. In privința acâsta elă dise, 
că a urmată sfatului lui Szapâry, nu din 
sila situațiunei, nu pentru-că partida libe
rală ar fi incapabilă de a guverna, ci pen- 
tru-ca să fiă cu atâtă mai lesniciosă esecu- 
tarea problemei, ce i-se impune fiă-cărui 
guvernă față cu interesele statului.

Carol Pongrâcz (afară de partide) îșl 
începu vorbirea prin a combate pe acei 
oratori, cari s’au sculată, c’o falcă ’n ceră 
cu una ’n pămentă, contra partidei popo
rale. Nu e nici o mirare, că vrâu să între 
în parlamentă deputați, cari să apere sen
timentală religiosă a 14 milidue de cato
lici și cari, pe cale legală, voră să esopereze 
revisuirea legiloră bisericescl. Acesta nu e 
nici nebuniă, nici nepatriotismă, ci dreptă 
cetățenescă. Cine a causată acâstă agita
țiune? Au causat’o aceia, cari în modu ne
socotită au aruncată tăciunele aprinsă pe 
materialulă ușoră combustibilă. Insă neîn
crederea, ce parlamentulă este silita a-o 
manifesta, nu se îndreptâză contra perso- 
neloră dela guvernă, ci contra acestui sis
temă și a ecrescențeloră acestuia, pe care 
ei l’au luată, ca o tristă moștenire. Ei îșl 
vădă corupțiunea în inventarulă loră, îșl 
vădă decadența moravuriloră politice, ne- 
potismulă, streberismulă, mania ocrotirei 
intereseloră proprii, preferirea acestora in- 
tereseloră statului; vădă mai departe ne- 
mulțămirea în gradă mare a naționalitați- 
loră, crescerea socialismului, degenerarea 
bursei, idololatria vițelului de aură, servilis- 
mulă celă mai dejositoră, mobilisarea stra- 
dei spre ajungerea țeluriloră politice, abu- 
sulă cu puterea oficială, călcarea în piciâre 
a orl-ce autoritate și a sentimentului reli- 
giosu ală poporului, în fine, prognosticulă 
unei lupte mari și desperate între crești- 
nismă și tronuri și între fracmasoneria 
ruinătâre de biserici și raționalismă...

In starea critică de acfl nu se pote 
mântui parlamentarismulă și a se asigura 
ună viitoră mai bună acestei patrii, decâtă 
numai prin unirea tuturoră forțeloră la 
ună locă.

Vorbesce apoi despre fusiune, care 
singură pote să ducă lucrurile în o direcțiă 
mai salutară, și dice, că fusiunea se pâte 
face numai cum cjice Apponyi, adecă prin 
ună sistemă mai sănătosă. Dâcă va face-o 

Bânffy acâsta, atunci îșl va câștiga merite 
neperitâre. Nu votâză budgetulă.

Iuliu Gulner, luândă la finea ședinței 
cuventulă, Zise, că nu crede, ca guvernulă 
să iâsă învingătoră în Camera magnațiloră 
cu proiectele rămase. Elă pretinde scărirea 
censului electorală, fiindă-că numai prin 
acâsta se va putâ lua din mâna masseloră 
nemulțămite ună mijlocă de agitațiune. Nu 
votâză budgetulă.

SCIRILE BILEI.î
13 (25) Februarie.

Advocați români suspendați. Camera 
advooațială din Clușiu, pe basa hotărîrei 
dela 18 Ianuarie a Curiei r. din Pesta, face 
cunoscută, că d-nii advocați Teodorii Mi
halyi din Deșă, condamnată în prooesulă 
Memorandului la 2 l/.1 ani închisâre de stată, 
și luliu Coroianu, condamnată în același 
procesă la 2 ani și 8 luni închisore de 
stată, suntă suspendați dela eserciarea ad- 
vocaturei pe timpulă, câtă voră sta în
chiși.

—o —
0 scire caracteristică adusă de foile 

unguresc!. Articulii „Gazetei Transilvaniei11, 
scrișl din incidentală morții archiducelui 
Albrecht, după cum nc spună foile ungurescl, 
au fostă reproduși de mai multe diare din 
România. E caracteristică, că acâstă scire 
o aflămă din foile ungurescl, cari, după 
cum se vede, primescă mai multe Ziare din 
România, decâtă noi căci la Redacția 
nâstră, celă puțină, nu pote străbate, de
câtă ună singură (fiară din România, tote 
celelalte fiindă oprite. A avută prin urmare 
multă dreptate d-lă V. A. Urechiă, câud a 
protestată în Senată în contra acestei stări 
de lucruri vexatâre. Observămă, că și foile 
ungurescl iau notiță de acei articull ai noștri, 
fără a face însă nici ună comentară.

—o —
Școlii maghiarisătore în Brodii. Di

recțiunea căiloră ferate ungare a înființată 
în Brodă, lângă rîulă Sava, o școlă maghia- 
risătore, în care funcționarii și lucrătorii 
dela acea liniă ferată suntu siliți a-șl trimite 
copiii, dâcă nu vrâu să-și pârdă posturile. Co
piii nu înțelegă limba maghiară, învățăto- 
rulă însă nu scie nici o bâbă croațesce, și 
resultatulă este, că copiii nu învață ab
solută nimică, rămână chiar și fără instrucțiă 
în religiune și părăsescă școla cu câte-va 
fărîmăturl diu alfabetulă maghiară. Astfelă 
se propagă „cultura maghiară1* !

— O'
Serb! și Maghiar! înflăcărarea unoră 

Șerbi pentru maghiarismă, cu care aceștia 
voiesoă să demonstreze contra solidarității 
naționale dintre CroațI și Sârbi, nu-i îm
piedecă pe Maghiari nici decum, de-a face 
ca să simtă și Sârbii binecuvântările regi
mului maghiară. Ast-felă preotulă serbescă 
Marcovicl-Erdâlyi a fostă de curendă pe
depsită la 10 dile arestă, de-oreoe cu oca- 
siunea unei nunți elă îșl împodobi caii cu 
panglici în colorile sârbesel. Ministerulă 
schimba acâstă pedâpsă, în urma apelațiu- 
nei, într’o amendă de 400 corone. — In 
același timpă, când în oamera deputațiloră 
Serbii sprijinescă pe guvernulă maghiară, 
în Vojvodina de odiniâră se continuă sis
tematică maghiarisarea sateloră și ora- 
șeloră.

- o —
Copil înecați. Din Mișcolță se anunță, 

că rupendu-se ghâța de pe rîulă, ce curge 
în apropiere, cu numele Hălmagiu, chiar 
acolo unde era loculă de patinată ală oo- 
piiloră, 11 din aceștia au căcfiită sub ghâță 
și s’au înecată.

— o —
Secretarii de stată ală ministeriului 

ungurescă de culte și instrucțiune publică 
este numită Zsilinszky Mihâly, fostă pănă 
acum fișpană ală comitatului Zolyom.

-o —
O scire nostimă publică (fiarulă „Na- 

rodne Novine“ din Agram, după care îm- 
pâratulă Rusiei ar fi amenințată pe Mi- 
lană, exregele Serbiei, că dâcă se va mai 
reîntorce la Belgrad, numai decâtă va fi 
pîrită să plătâscă cele două miliâne de 
ruble, pe cari i-le împrumutase împăratulă 
Alexandru III sub ooudițiunea, că Milan să 

nu se întârcă nicl-odată în Serbia. Ase
menea are de gândă să pîrâscă pe ex
regele și contele Bray pentru o datoriă de 
500.000 franci.

— o —
Cinci-spre-(Jece milionari noi. In ora- 

șulă francesă Bordeaux a murită înainte 
cu câte-va clMe marele industriașă Godard, 
nelăsândă după sine nici testamentă, nici 
eredl mai de aprope. Averea lui enormă, 
de 22 miliâne franci, astfelă se împărți 
între 15 familii de meseriași din Angou- 
leme și jură, despre cari s’a putută cons
tata, că stau în âre-carl legături de înru
dire forte depărtată cu nabobulă mortă. 
Dintre cei 15 milionari noi suntă doi bud- 
narl, doi friserl, ună păpiioară, âr ceilalți 
lucrători la fabrici.

Sinecurele deputațiloră maghiari.
Este interesantă a sci și cunâsce sine

curele diferițiloră „representanțl ai po- 
poruluiu maghiară în parlamentă. Fiă-care 
cetitoră îșl pâte face ușoră din aceste o 
ideiă clară despre stările, ce domnescă as- 
tădl „in patria maghiară/

In directoratulă societății de navigare 
„Adriaf care este subvenționată din par
tea statului, suntă următorii deputați: Ște
fană Tisza, Leo Lănczy, Alexandru Matle- 
kovicl, Jului Bosenberg și Dominică Teleki.

Docurile erariale din Fiume suntă 
esarendate pe 20 de ani unei bance; pre
ședintele acestei bance este Colomanu 
Szell, tot-odată președintele comisiunei 
financiare din camera ungară ; și membru 
în consiliulă de administrare ală acelei 
bance este deputatulă Ladislau Hegedus.

Fabrica budapeștanăa lui Ganz life- 
râză în conținu vagone, aparate electrice 
etc. pentru liniile ferate ungare, și în direc
toratulă numitei fabrici suntă deputății 
Alexandru Hegedils și Jgnaz Helfy.

Oa consilieri de supraveghiare în fa
brica de arme funghâză deputății Ambro- 
siu Nemdnyi și Colom ană Mikszâth.

Singuratici deputați, precum Alex. 
Hegedus, suntă în mai multe părți consili
eri de administrația. Amb. Nemenyi este 
în optă locuri directoră. dâr și pe elă îlă 
întrece Maurițiu Mezel, ună esemplară 
estra-ordinară de deputată liberală, care 
figurâză, ca membru, în directoratele a cinci
sprezece linii ferate subvenționate.

^Seger’s Ba SSemsaa.
Beiușu, 20 Februarie 1895.

On. D-le Redactară ! Conformă pro- 
misiunei, vină a vă raporta despre alegerea 
de jude secundară, cassară și președinte 
ai industriașiloră din Beiușă.

piua alegerei de jude și cassară a 
fostă ficsată pe 29 Ianuarie n. o. In pre
sările alegerei tote vizuinile, speluncile, 
berlâgele, peșterile, și-au avuta rolurile 
loră. Dintre Români au fostă candidați la 
postulă de jude: Vasile Sferle, care votase 
pentru Ungurulă Szele la alegerea de ală 
doilea notară; la postulă de cassară Pe- 
trușă M., geometrulă domeniului episco- 
pescă din Beiușă.

Alegerea acâsta se pâte dice, că a 
fostă una dintre cele mai încordate, din 
câte au fostă vre-odată în Beiușă. In 29 
Ianuarie după 8 ore s’a vădută o scenă 
curiâsă de totă. Sferle, în fruntea partidei 
sale, cu ună Ungură lângă sine, s’a apro
piata de casa orașului, unde era să se țină 
alegerea. Indată-ce a trecută podulă celă 
mare de lângă internată și gimnasiu, toți 
și-au ridicată pălăriile și cu capurile des
coperite, în strigăte de „să trăâscău, au 
trecută pe dinaintea lăcașului museloră, 
de care se isbescă atâtea valuri furiâse și, 
mustrată pote de conseiință, fiind-că vo
tase pentru ună Ungură la alegerea de 
notară, cu mare evlaviă șl-a făcută semnulă 
crucei, oftândă ajutoră dela DumneZeu, 
învingere viitorului și uitare eternă tre
cutului.

Pe podulă, ce e imediata lângă casa 
orașului, au fostă postați rivalii Româniloră, 
respective Ungurii cu candidații loră. Sferle 
cu ai săi nu s’a imbukfita spre ei să trâcă 
podulă la loculă destinata, ci s’a dusă cam 
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200 — 400 pași pe piață în joșii și numai 
după aceea s’a reîntorsă la casa orașului.

Ungurii s’au forțată din tote puterile 
sâ reesă candidații loră, însă înzadară, căol 
învingerea a fostă a Româniloră, ceea ce 
le servesce spre mare ondre, fiindă alesă 
Sferle, care a primită 140 voturi.

Maghiarii vâdendu-se căduțl, în frunte 
cu înscenătorulă „revoluției moțiloră44 din 
verile trecute, Szentjoblai K. Kâlrnăn, rec- 
toră calvină, s’au depărtată ca opăriți. 
Atunci din câta loră se pute audi: „jaj 
nekilnk, ha itt is gybzedelmeslcedik az olah 
liga“ fvai nouă, decă și aici triumfeză Liga 
română).

Pentru postulă de cassară, candida- 
tulă română Petrușă M. a primită 130 vo
turi, adecă majoritatea absolută. Astfelă 
de sstădată au reușită doi Români. Bravo!

Observă, că Bolkâcs Iânos, rectius 
Filomela vezuiniloră (Pleauxă), care ase
menea la alegerea de notară a votată pen
tru UDgurl, aouma s’a abținută dela vo
tare, pote fiindă în prevedere, că reese ună 
Română de calibrulă său.

In Beiușă suntă 231 de industriași, 
între cari Români suntă 80 - 90. Alegerea 
de președinte ală loră a fostă fiesată pe 
cjiua de 3 Februarie n. c , însă fiind-că era 
să reesă ună Română cu numele Ghi- 
dioșanu, alegerea se amână pănă pe Du
mineca următore. In săptămâna acesta să 
fi vătjută la corteșirl în favorulă Ungurului 
Pataky. Din casă în casă a alergată cu 
liste de subscriere ună măsară cu numele 
Kâdăr, care de altmintrelea trăesce numai 
■de pe Români.

In 10 Februarie urmă alegerea de 
președinte. Cu aoea ocasiune s’a cetită și 
raportulă privitoră la activitatea societății 
industriașiloră în anulă trecută, Raportulă 
l’a cetită susă amintitulu „patriotă1*, care în 
numele Unguriloră din Beiușă și jură a de
pusă omagiile la piciorele fiului lui Kossuth 
în Dobrițină (Jaj de hunczut a nâmet? 1) 
Szentjoblai. Când a cetită pasagiulă, în 
care se spunea, că cu ocasia îmormăntărei 
lui Kossuth s’au trimisă vre-o 69 fi., ună 
Română l’a făcută atentă, să specifice, pe 
ce s’a spesată seu trimisă suma aceea. 
Răspunsulă a fostă ună tumultă de „Ab- 
-czugurl14 și sgomotă teribilă, care a ținută 
20 de minute. (Abczug, az istenit, hiszen 
magyarok vagyunk).

Cu mare greu s’a procesă în fine la 
alegerea președintelui. Candidați au fostă 
ungurulă Pataky și Românulă Chidioșanu. 
S’a decisă votare secretă, și ce se vecjl! 
Cât ai bate în pălml toți industriașii erau 
cu câte ună biletă în mâni, pe care era 
scrisă numele Pataky. M’am scandalisată, 
când asemenea bilete am vădută chiar și în 
mâna câtorva Români, dintre cari amin- 
tescă pe Georgiu Popa, măcelară, care se 
scrie Popa Gyorgy, fiind-că s’a făcută cal
vină și a trecută. A lui să și fie !

Alegerea a fostă ună curată scandală. 
Industriași pote că au fostă de față pănă 
la vre-o 80—90, der totuși voturi în urmă 
au fostă 102, dintre cari Chidioșană a 
căpătată 24, âr celelalte Ungurulă Pataky. 
Astfelă resultatulă acestei alegeri e destulă 
de rușinosă pentru cei 90 de industriași 
români din Beiușă, oarl dâoă s’ar fi inte
resată altmintrelea de alegere, isbenda si
gură ar fi fostă a loră. Acum în întregă 
•comitetulă industriașiloră nu este nici ună 
Română, afară de Sferle.

In contra amenduroră alegeriloră s’a 
făcută recursă. Stămă în fața unoră ale
geri nouă. Fiă-oare Română să fiă consciu 
de chiămarea sa. Vă voiu raporta la tim- 
pulă său. x — y— q.

Gestiunea națională în Senatulă 
românii.

Discursul^ d-lzti ministru alu domenieloră 
P. P. Carp ținută in ședința dela 13)25) De- 

cemvre 1894.
Vină acum, D-loră, și la cestiunea 

națională: și aci credă, că mă va scusa co- 
legulă meu dela esterne, decă, nefiiindă mi
nistru de esterne, eu pdte să nuanțeză ceva 
mai multă, decâtă pdte nuanța D-sa.

D-loră, forte bine dicea prințulă Gr. 
Sturdza deunăzi, și fdrte bioe a repetată 
astăcji B. Panu: Cestiunile naționale suntă 

puternice prin ele însă-și. Unitatea de gân
dire, unitatea de limbagiu, unitatea de sim
țire, aoestea suntă lucruri pe cari guver
nele nu le potă crea, prin urmare, pe cari 
guvernele nu le potă resturna; ele îșl facă 
drumulă loră, așteptândă momentulă opor
tună, și sigură, D-loră, din dosulă fiă-cărei 
acțiud politice, care a realisată ună mare 
țelă națională, au fostă sute și sute de ani 
de muncă, au fostă sute și sute de ani de 
gândire comună, au fostă sute și sute de 
mii de apostoli și martiri.

Da, D-loră, dâoă în acdstă privință 
nimeni nu pdte tăgădui cum-că este o co
nexitate între Românii de dincoce și Ro
mânii de dincolo, eu nu stabilescă deose
biri, cum o face D. Urechiă, când, apărân- 
du-se de acusațiunea de iredentismă, dă ca 
dovadă, că nu se preooupă de Românii din 
Basarabia. Der vă întrebă, D-loră, cu ce 
gândirea de peste Prută este alta, decâtă 
cea de peste CarpațI? Cu ce simțirea de 
peste Prută este alta, deoâtă cea de peste 
CarpațI? Cu ce limba de peste Prută este 
alta, deoâtă cea de peste CarpațI 1

Din punotulă de vedere națională este 
evidentă, că nu este absolută nici o deo
sebire.

Când dăr din acăstă atmosferă cultu
rală, căci eu, când am vădută, că dațl Li- 
gei numele de Ligă culturală, așa am în- 
țelesă misiunea ei; când cji°ă, din acestă 
atmosferă culturală D-văstre introduceți 
cestiunea aci în parlamentă față cu guver- 
nulă, atunci prefacețl cestiunea națională 
în o oestiune politică. (Aplause).

Atunci, ddcă este cestiunea politică vă 
întrebă: nu începe nici o răspundere pen
tru noi? Nu suntemă noi obligați, ca guvernă, 
să ne dămă sâma de consecințele, pe cari 
acțiunea nostră pote să le aibă? Să ne dămă 
sâmă, ddcă într’o cestiune atâtă de arcjă- 
tdre avăntulă inimei, pornirea sufletăscănu 
se transformă, pdte, într’o crudă lovitură 
tocmai în idealulă, ce ne este comună. 
(Aplause).

Der ne strigă D. Sturdza: e pericolăîn 
așteptare; nu mai putem răbda; în momentulă 
de față se desnaționaliseză cele trei milione 
de Români de dincolo, și acâsta este înce- 
putulă propriei nostre peirl. La acesta răs
pundă cu liniște: că decă în atâtea secole 
s’a constatată, că Românulă a învinsă tote 
încercările de desnaționalisare, nu astăcjl va 
începe pericolulă, și pentru a afirma acăsta, 
nu am nevoiă nici de Liga cultura'ă, niol 
de D. Sturdza, nici de nimeni; îmi iau cre
dința în mândria mea de Română, pe oare 
sciu, că toți o au, oa și mine. (Aplause pre
lungite).

Nu e, deci, târnă de desnaționalisare; 
e simplu oestiunea de a se soi, ddcă Ro
mânii de dincolo potă să capete, — și am 
cjisă, că nu tdte revendicările suntă legi
time și o repetă și acum, — o ameliorare 
a sortei loră. Der aci nasce prima între
bare: ameliorarea sortei Româniloră de din- 
oolo atârnă de o acțiune ce s’ar face de 
Românii de aci, său de o înțelegere, ce ar 
ave locă între Românii din Transilvania 
și regatulă ungară? Care este îndrăsne- 
țulă copilă ce ne-ar spune, că atârnă de 
acțiunea nostră de aci, er nu de o înțele
gere a Româniloră de dincolo ou regatulă 
ungară? Nimeni nu pdte nega, că numai 
peste CarpațI se pdte găsi o soluțiune. 
Apoi decă credeți, că numai printr’o înțe
legere se pote ajunge la acelă resultată, 
pentru ce atunci insulte de totă feliulă ? 
Decă suntemă noi o națiune falnică, de ce 
să nu admitemă, că și Ungurii au același 
simțămentă, și că pe câtă preme veți avă 
aerulă de a impune o soluțiune, ei voră 
ridica mănușa și voră pune forța în locuia 
dreptului.

Pusă cestiunea așa, D-loră, credeți 
d-vostre cum-că noi facemă bine seu rău 
Româniloră de dincolo, când în looă să 
căutămă a-i apropia de o înțelegere, îi 
îndepărtămă, întărîtândă pasiunile din am
bele părți? Evidentă, că le facemă rău, 
D-loră.

Der unde nu mai înțelegă nimică, 
este atunci, când D. Ureohiă cere dela gu
vernă oa să intervină, pentru a se face so
lidară ou sacra personă a președintelui Li- 
gei, și a lua apărarea ei față de ună par
lamentă străină. (Aplause).

Apoi, D-loră, eu credă, că se înjosesce 
demnitatea parlamentară, când se provooă 
asemenea cestiunl personale între noi și 
ună parlamentă streină. Ce vă închipuiți 
D-vdstră de urmarea unoră asemenea dis- 
cuțiuni ? într’o cji ună deputată maghiară 
ocăresce pe Români, acele cuvinte se ti- 
păresoă în 4iare> ȘÎ după câte-va dile se 
cere cuventulă de cineva din parlamentulă 
nostru și ocărăsce pe acelă deputată; ime
diată după acdsta se vede, ce s’a întem, 
plată în Bucuresci, și se încinge o discuțiă, 
care pote să țină patru, cinci luni, discuțiă 
dela parlamentă la parlamentă, și discuțiă 
fără resultată, fără competință și fără dem

nitate. Eu ve mărcurisescă, oă acesta ar 
face efectulă înjosirei parlamentului și că 
ar fi tristă, de a se introduce asemenea de
prinderi. Totă atâtă de neînțelesă este 
amesteculă, ce impunețl guvernului, ca ac
țiune dela stată la stată. Decă este con- 
demnabilă chiar acțiunea D-vostre, a aoe- 
loră cari vă aflațl afară de guvernă, ddr 
cu atâtă mai multă ar fi condemnabilă ao- 
țiunea guvernului, când elă s’ar amesteca 
în cestiunea Transilvaniei, căol atunci elă 
ar trebui să-șl orienteze politioa în giurulă 
acelei cestiunl.

Credeți d-vostre seriosă, că noi cari, 
prin posițiunea nostră geografică, suntemă 
chiămați a-ne amesteca în conflagrațiunl 
europene, oarl au o istoriă de sutimi de 
ani, și cari nu au primită însă soluțiunea 
loră definitivă, putemă lua, ca singură obi
ectivă a politicei nostre sorta Româniloră din 
Transilvania ?

Evidentă, d-loră, că nu ; și cu atâtă 
mai puțină, ou câtă sortea loră se va ame
liora mai iute, fără noi, decâtă ou noi, căci 
are să vină ună momenta, în care guver- 
nulă ungară vădendă, că nu pdte să facă 
din Români Maghiari, se va mulțumi a-i 
face supuși fideli, în locă de supuși infi
deli.

De aceea der, d-loră, repetă că o ac
țiune din partea guvernului ar fi și mai 
vătămătore. Nu numai, că am înăspri ra
porturile dintre noi și Românii de dincolo, 
der convingerea mea este, că amă compro
mite politica țărei, că amă compromite in
teresele cele mai vitale ale Regatului ro
mână : să încetămă der cu acestă acțiune, 
care ni o sfătuia d lă Sturdza și care, sunt 
sigură, că nu o va începe, decă ar fi în lo- 
culă nostru, și la care ne invită și d-lă 
Urechiă!

Acum, d-loră, d-lă Sturdza ne aousă 
de duplicitate. Pentru-oe ? Promis’amă noi 
cui-va ceva? Duplicitatea ar fi următorulă 
lucru: când eu, după-ce ași fi făcută pe 
grozavulă, punendă în focă și Transilvania 
și România, însă într’o bună dimineță ași 
scrie o scrisore unui redactoră străină, ca 
să i esplică cum că acelea s’au pusă așa 
numai ca oposițiă, dâr, că în realitate 
eu admită, ca să fiă Austro-Ungaria; 
permită acestui imperiu să trăiască înainte. 
Duplicitate ar fi când, văcjendă că amă 
mersă prea departe cu scrisorea cătră re- 
daotorulă dela Pesta, ași face o altă scri- 
sdre redactorului dela Tribuna, în care ’i 
esplică: este dreptă, că am scrisă redac
torului dela Pesta, însă a fostă numai așa, 
ca să ’lă adormă o ldcă, ddr voi fiți siguri 
de noi, pentru-că noi singuri suntemă în 
stare, noi partidulă liberală, să vă scăpămă 
(Ilaritate, aplause).

Și dâoă după aceste două scrisori ași 
mai veni să reîncepă și să vorbescă de 
barbariele Unguriloră la tribuna română, 
atunci nu mai este duplicitate, este tripli- 
citate. (Ilaritate, aplause).

Vedeți, d loră, cum stau lucrurile; și 
vă rugămă să nu cereți dela guvernă să 
aibă altă politică, decâtă aceea, pe care 
guvernulă v’a semnalat’o în trăsuri gene
rale, și pe care^-d-vostre ați înțeles’o și în 
părțile oele mai rostite și în părțile neros
tite ; aoea politică generală, oare a fostă 
esplicată prin declarațiunile guvernului de 
la 1888, prin gura mea și prin declarațiu- 
nile d-lui Lahovari în diferite rânduri dela 
acestă tribună.

Mai multă să nu cereți ; că nimeni 
din d-vosttă nu ne crede trădători, o scimă, 
(aprobări), că nimeni din d-vdstrâ nu are 
despre noi ideia cum-că amă fi dmeni ne- 
consciențl și de răspunderea nostră față cu 
străintatea și de răspunderea nostră față 
cu cerințele acestei țări — acdsta eu drășl 
îmi permită a crede, că este în simțulă 
acestei majorități. (Aprobări, aplause).

Prin urmare, lăsațl cestiunea acesta 
națională, lăsați-o în sfera în care ea singură 
se pdte mișca, lăsaț’o în sfera unei lupte, care 
documentâză în tote cailele unitate de sim
țuri, de limbagiu, de gândire între noi și 
toți Românii, ori unde ar fi ei, și mulțumi- 
ți-vă de-ocamdată cu atâtă, căci a cere 
mai multă, ar fi a sacrifica prada pentru 
umbră, ar fi a jertfi ună presentă, care se 
anunță frumosă, pentru o nălucă despre 
care nimeni, dâr absolută nimeni nu pdte 
să (jioă, de pe acum, ce formă reală are să 
aibă în viitoră. (Aplause).

0 o n c e r t ii.
Musica clasică câștigă totă mai mulțl 

aderenți în publiculu brașovenă. Acdsta o 
dovedesce și ală doilea concertă filarmo
nică, ce s’a dată Sâmbătă, și care a fostă 
forte bine cercetată. Septettulă lui Beethoven 
o composițiă măreță și de o mare pătrun
dere, fu de totă esactă și fină eseoutată 
cu deosebire fiindă viola și vidra în mâ- 
nile unoră desterl măestri, ca d-lă Krause 

și Mathjeka. D-lă prof. Wellmann (ospe 
din Sibiiu) cânta piese de Haydn, Brahms 
și Seidel. Vocea densului, baritonă profundă, 
forte clară și simpatică, plăcu multă pu
blicului. Numărulă din urmă ală progra
mului „Nonett“ de Spohr, o composițiă 
pentru diferite instrumente, care deși în 
geoere cam obositdre, se făcu interesantă 
prin variațiunea intonării instrumenteloră.

Dare de semă și mulțămită publică.
Comitetulă Societății Sodaliloră ro

mâni din Brașovă, aduoe și pe acdstă cale 
sincerele sale mulțămite On. publică, care 
a participată în numără atâtă de frumosă 
la produoțiunea aranjată în 25 Decembre 
1894 v., și în specială următoriloră domni, 
cari au suprasolvită eu acea ooasiune, 
anume: V. Munteanu 3 fl.; N. N. 2 fi.: 
Alexa Moldovanu 1 fl.; S. S. Stinghe 80 cr.; 
D. Platoșă 80 cr.; G. Zănescu 80 or.; Ionă 
PopovicI 50 cr.; I. Barițiu40 cr.,-N. Mitooă 
40 cr.; Perșinariu A. 40 cr.; N. N. 40 cr.; 
V. Bidu 40 cr.,- A. Bidu 40 cr.; T. Stă- 
nescu 20 cr. Suma fi. 11.50. Venitulă cu
rată ală petrecerei a fostă fi, 151,29.

Brașovă, 29 Ianuarie 1895 v.
Arseniu Vlaicu, V. Meșotă,

preș. cassieră.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 26 Februarie. F6ia 

oficială publică ordinulu pe armată alu 
Maiestății Sale, în care se cjice, că 
amintirea neperitbre a archiducelui 
Albrecht va remâne armatei ca unfi. 
paladiu de perseveranță fidelă și de 
încredere în învingere. Regimentele 
44 de infanteriă, 9 de dragon! și 5 
de artileria au se porte pentru tot- 
dâuna numele lui Albrecht.

Budapesta, 26 Februarie. Con
ferenția, ținută la ministrulu-preșe- 
dinte în cestiunea mișcărilorii agrară- 
socialiste din sudulu Ungariei, con
stată, că nu esistă nic! o lipsă acolo, 
și că ar fi greșita de a-se distribui 
bani. Proletariatului trebue se i-se 
ofere înse ocupațiune, care să fiă 
bine plătită. Este incontestabilă, că 
agitațiunea socialistă a luată mare în
tindere în sînulu poporațiunei rurale.

Viena, 26 Februarie. Prințulă 
George din Saxonia, marele duce 
Vladimir din Rusia și ducele de Aosta 
au sosită astăcț! aici și au fostă în
tâmpinați de cătră Majestatea Sa 
la gară.

Berlinu, 26 Februarie. Imperatulă 
Wilhelm duce cu sine o cunună forte 
prețiosă pentru a fi depusă pe cos- 
ciugulă lui Albrecht.

AVERSE.
Concertă originală. Renumitulă ar

tistă americană Anderson Bigo din Chicago 
a făcută cjilele acestea o mare surprindere 
societății din acelă orașă. Elă, care era 
virtuosă în flaută, îșl învitâ prietinii la sine, 
promițendu-le, că va da ună concertă, 'în 
oare va figura ună punctă atâtă de inte
resantă, cum n’a mai fostă la nici ună 
concertă. Amicii săi așteptară cu mare in
teresă concertulă, la care se și presentară 
în numeră mare. Artistul îșl luâ flauta, cântă o 
piesă classică, pentru care a fostă multă 
aplaudată și admirată; după aceea făcu 
ună complimentă, păși spre ușă și sco- 
țendă ună revolveră, se împușcă. Acesta a 
fostă punctulă celă atâtă de „interesantă14 
ală concertului.

Literatură,
In tipografia „A. Mureșianu14 din Bra

șovă a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vieritu și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte fdrte 
folositore pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vânzare la tipografia „A 
Mureșianu14 în Brașovă, și la autorulă îd 
Scorei (p. u. Alsd-Porumbâk).

Proprietarii: Or. Aur-e! SffîuFeșâaiw. 
Redactorii responsabilii: Qregwiis ffîlaiorâ.
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Cai'Biil 8a bursa sfisan Hiena.
Din 25 Februarie 1895.

Renta ung. de aurii 4% . . .
Renta de cordne ung. 4% • •
irupr. căii. fer. ung. în aură 4*/2°/o • 
Itnpr. oS.il. fer. ung. în argint 472% 
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare....................
Bonuri rurala croate-slavone. , .
hnprain. ung. ou premii .... 
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr. 
Renta de argint austr. 
Renta de aur austr. . 
Losurl din 1860 . .
deții de ale Băneei austro-ungară . 
A.fii de-ale Bănoei ung 
Acții de-le Bănoei austr 
SapoleondorI . . .
,‘darol imp. ger.
L udon (lire sterlinge) 
Rente de eordne austr

123.84
99.95

128 —
104.50
125.75

98.25
98.25

160.—
149.50
101.35
101.30
125.20
158.50

1066.—
472.—
396.—

9.81
60.40

123.80
100 85

„AIbina“, Institut de credit și de economii in Sibiiu.
Nr. 3640.

Domnii acționari ai „Institutului de credîiu și 
economii „ALBIHA" se invită prin acesta, în virtutea 
§. 20 ală statuteloră societății la

a XXII-a adunare generală ordinară, 
care se va ține în Sibiiu Miercuri la 27 Martie 1895 
st. n., înainte de amecțl la 10 6re în casa institutului 
(Strada Baier Nr. 1).

Obiectele:

ds> credit. . 
de credit.

a

1. Raportulu anuală alu Direcțiunei; bilanțulu 
anului de gestiune 1894 și Raportulă comitetului de 
suprâveghiere.

2. Distribuirea profitului realisată, conformă bi
lanțului.

3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de 
binefacere.

4. Ficsarea prețului marceloră de presență pe 
anulă curentă.

5. Propunere pentru urcarea capitalului socială.
6. Propunere pentru modificarea statuteloru.
7. Alegerea a 2 membrii în consiliulu de Direc

țiune în sensulu §-lui 36 din statute.
Domnii acționari, cari în sensulu §§. 22, 23 și 

24 din statutele societății voiescă a participa la adu
nare în personă, sâu prin plenipotențiați, suntă rugați 
a-și depune acțiunile și eventualii dovecțile de plenipotență, 
ceia multa pănă Luni în 25 Martin a. c. st. n. 6 ore p. 
m. la cassa centralei în Sibiiu seu la a filialei în Brașovu.

Considerândă, că în sensulă §-lui 29 ală statute
loru se recere, ca la decisiunl asupra propuneriloră 
pentru înmulțirea capitalului socială și pentru modifi
carea statuteloru se fiă representată celu puțină o ter- 
țialitate a acțiuniloru esmise, Domnii acționari suntă 
rugați a participa la acestă adunare generală în nu
mără câtă de mare.

Sibiiu, 19 Februarie 1895.
ISifi’ecțiiasiea.

O O X V c 
la a lll-a adunare generală ordinară a cassei

O E E
de economii, societate pe acțiuni, „J O LI

P. T. Domnii acționari ai Cassei de economii „IUL IA" în 
Alba-Iulia se învită prin acesta cu onbre, în sensulă statuteloru §-lui 
14 și următorii, la a IlI-a adunare generală ordinară, carea se va ținea 
în 27 Martie eventuală 17 Aprilie 1895 st. n. înainte de amiecji la 9 ore, 
în localulă institutului.

Obiectele vor ii fi:
1. Raportulă direcțiunei despre cursulă afaceriloră în anulu 1894.
2. Bilanțulu anului 1894.
3. Raportulu comisiunei de supraveghiare asupra bilanțului și darea 

absolutorului.
4. împărțirea, venitului curată, ficsarea dividendei pe anulă 1894-, fic

sarea marceloră de presență pentru membrii direcțiunei și a comisiunei 
de supraveghiare.

torului
6.
7.

5. Alegerea a 2 directori în loculă celoru sortați și alegerea direc- 
esecutivu.
Modificarea statuteloru.
Emissiunea a doua de acțiuni.

Domnii acționari, cari voescă a participa la adunare în persână ori 
prin plenipotențiați, suntă rugați a-și depune la cassa societăței acțiu
nile și eventuală documentulu de plenipotență, celu multă pănă la 26 
Martie 1895 la 12 bre a. m.

Tot-odată se aduce la cunoscința p. t. acționari, cumcă cu 8 cțile 
înainte de adunarea generală în localulu institutului și în 6rele de ofi
ciu se pbte inspiționa bilanțulă anului 1894 și raportulă direcțiunei.

Al ba Julia, 18 Februarie 1895.
„ JULIA" cassa de economii societate pe acțiuni:

Oirec țiirnea.

Activii. — Vagyoia.
ContuSu BiSanț&sBm

la St Oecemvre 1^04
— Merleg szâmla
evi December 3fi»en. Teller. — Pasivii

frt. kr. 1

Cassa în numSrară . . . Penztâri maradvâny 1 751 85
Cambii escomptate . . . Leszâmitolt vâltbk . • • • 139.494 60
împrumute hipotecarl . . Jelzâlog kOlcson • , • 3.899 —
împrumute cu cavențl . Kezesseg kblcsbnbk • • . 1.841 —
Mobiliară................................. Felszereles . . . 450.57
10% amortisare . . . . 10% torlesztes . . 45.06 405 51
Spese de fondare . . . . Megalakulâsi kbltseg 374 43
20% amortisare . . . . 20% tbrlesztes . . 74.89 299 54
Inter, de reescomp tanticip. Elolegezett viszlesz. kamatok 108 42 !
Spese de protestă .... Ovâsi k’Iltsegek . 3 10
Spese de procesă . . . . Perkoltsegek . . . 114 59 i
Interese restante .... Hâtralekos kamatok . 248 73

148.166 34

Capit. acțion. 500 acț. a fi. 50 Alaptoke 500 reszvâny ăJ 
Depuneri spre fructificare . Betetek...........................
Cambii reescomptate 
Interese anticipate
Fondulă de reserve .
Fondulă de pensiune 
Dividende neridicate. 
Diverși creditori . .
Profit curată . . .

. Viszleszâmitolt vâltok. 
. Elblegezett kamatok . 
. Tarțalek alap. . . .
. Nyugdij alap. . . .
. Fel nem vett osztalek 
. Kulombbzb hitelezok . 
. Tiazta nyeresâg .

frt. kr

50 25.000 ____

106.196 65
7.441 —
2.072 57
1.432 52

81 47
203 97
508 58

5.229 58

de și — Byeresseg es Wesztesseg szâmb
Eșite. — I&iadâs. pe aimliâ IS94 evre. SSevetel. — Intrate.

frt. kr.

Inter, pentru dep.: a) ridicate Beteti kam. a) kifizet. 435 27 
Inter, pentru dep : b) capital Betbtikam. b) tbkegit. 4990.30 5 425 57
Interese de reescompt . Viszleszămitolâsi kamatok . 800 31
Salarie................................ Fizetesek ................................ 875 —
Chiria..................................... Lakber..................................... 200 —
Contribuțiune...................... Ad6 ..................................... 976 —
Compet. de timbru . . . Belyeg illetek..................... 43 32
Porto poștală . . . . . Postaber ....... 56 17
Spese curente ..................... Fentartâsi kbltsegek . . . 264 54
Amortisare la mobiliară. Felszerelesi kbltsbg. tOrleszt. 45 06
Amort, la spese de fondare . Megalakulâsi kbits, tbrieszt 74 89
Maree de presență . . . Jelenleti jegyek...................... 330 —
Profită curată..................... Tiszta nyereseg..................... 5.229 58

14.320 44

Inter, e) dela întârejiare . 
Provisiunl.....................
Competență de scrisă .

Inter, a) dela cambii . . . Vâ'ltb leszâmit. kam. 9724.iO
Inter, b) dela împrum. hipot. Jelzâlogkblcsbnkam. 269,57 
Inter, c) dela împr. cu cav. . Kbtvbny kblcsbn kam. 167.09
Inter, d) dela depun, propr. . Sajâtbetetek kamatai 9.75

. Kesedelem kamatai 932.06
. Jutalbk...................... 7 ’ 7

. Irăs dij.....................................

lit. kr.

M. Nicola, m. p. 
directorii.

D. Cimbulia m p. 
contabilă.

11.102
2.726

491

14.320

57
79
08

44

G. Filipu m. p.
președ. g,

Nicolae Cado m. p 
președ.

A lb a-Iuli a, din ședința direcțiunei ținută în 29 Ianuarie 1895. 
Floriann Kusană m. p.

cassară.
ZOirecți-uLnea:

N. Ivanfi m. p. N. Barbu m. p. I. Fulea m. p. I. Cirlea m. p. G. Totoianu m. p.
a reveflută și aflată în consonanță cu cărțile duse în ordine deplină, Alba-Iulia, 4 Februarie 1895.

A. Mazzuchi m. p. Ștefana Crișianu m. p. Dumitru Furdui m. p. Theodosiu Lobonțiu in. p,
membrii coixiisinziei de supraveghiare.

Tipografia A, Murașianu, Brașov.


