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Deruta la bursele austro-ungare.
Brașovii, 17 Februarie v. 1895.

De câte-va cjile bursele din Bu
dapesta și din Viena suntQ într’o 
mare fierbere și iritațiune. Cursurile 
efecteloru celorb mai căutate scadu 
mereu. Sute de omeni din clasele 
mijlocii, cari au muncitu, și-au ago
nisită mici capitalașe și cari lacomi 
de unu câștigă mare s’au lăsatu să fiă 
seduși de ceata speculanților îi fără 
de consciință dela micele „case de 
schimbu'1, și și-au băgatu banii lorii 
în efecte de bursă cu cursă urcatu, 
suferu acuma pierderi grozave. Cei 
mai mulți dintre ei și-au pierdută 
ast-felu în câte-va cjile totii ce și-au 
foștii agonisită.

Deruta acăsta la amintitele burse 
austro-ungare a surprinsă cu atâta 
mai multu, cu câtu în viața finan
ciară a monarchiei, în politica mare 
nu s’a petrecută absolută nimicii, 
nu s’a ivită nici unii conflicts în 
afară, caie se-o justifice. Bugetele 
ambeloru state dualiste arată de astă- 
dată escedente însemnate, er în afară 
domnesce cea mai adencă pace. Ce 
a pricinuită deră acesta cădere ra
pidă a cursuriloră multoru efecte de 
bursă în cjilele din urmă?

Causa acestei aparițiunl este 
reacțiunea, ce a trebuită se urmeze 
cu necesitate în urma speculațiunei 
nebune â la hansse la bursa din Viena 
și mai multu încă la cea din Bu
dapesta. De doi ani și mai bine cur
surile hârtiiloru de industriă și de 
speculațiune au fostu urcate la aceste 
burse așa de multu, încâtii nu era nici 
o proporțiă între prețul & cu care 
erau notate și între dobencjile, ce le 
aduceau, cari dobeneji adese-orl nu 
representau mai multă decâtu două 
la sută din valorea lorii.

S’a întâmplată cu deosebire de 
vr’o șese luni înebee ca în puține 
cjiJe unele acții ca acele ale institu
tului de credită din Viena (Credit
anstalt) și ale băncei de credită un
garo să se urce cu 50, 70 pănă la 100 
florini. Acții de mai puțină valore 

ca acestea se urcau într’o singură Ți 
cu 20 pănă la 30 florini. Seduși prin 
acestă urcare continuă a cursuriloră 
au fostă atrași mulți privați din pu
blică la joculă debursa. Fărtemulți 
și-au încercată noroculă, lăcomindă 
la ună câștigă mare și ușoră, ce li-lă 
puneau în vedere așa numiții „ban- 
clieri“, cari se ofereau de a conduce 
operațiunile la bursă.

Cu deosebire la bursa din Bu
dapesta luase acestă speculațiune di
mensiuni atâtă de îugrijitore, încâtă 
cercurile competente au aflată cu 
cale a-i pune stavilă. Mai întâiu a 
restrînsă banca de credită uugară 
darea de avansuri pe efecte și alte 
bănci au făcută asemenea. După ce 
n’a ajutată nici acesta, banca ungară 
a decisă a reduce dividenda proprie- 
loră sale acții. S’a cjisă că trebue 
se fiă cu precauțiune față cu multe 
întreprinderi industriale și comerciale 
și că trebue se se mărescă fondulă 
de reservă. Pasulă acesta a celui 
dintâiu institută financiară ungurescă 
produse deodată panică și cursurile 
începură a căde în proporții totă 
mai mari.

Deruta dela bursa din Viena 
stă în strînsă legătură cu cele ce 
se petrecură ia bursa din Budapesta, 
în Urma declarării privitore la divi- 
dendă a băncei de credită ungare. 
Der nici situațiunea de acolo a 
cursuriloră prea de totă urcate nu 
se mai putea susținâ, mai alesă după 
ce se mai ivi și casulă insolvenței 
unei mari fabrici de zahără din 
Austria, care a mai trasă după sine 
și alte insolvențe.

Evreii bursiani din Viena pună 
tbtă vina cotastrofei în socotela co
loră din Budapesta, unde specula- 
țiunea ă la hausse s’a făcută c’ună 
aventă vrednică de îngâmfarea șo- 
vinistică, ce domină în metropola 
ungurescă.

Der suntă vinovați și unii și 
alții, pentru-că au tolerată ca pu- 
bliculă să fiă esploatată cu atâta 
nerușinare de pirații bursei, cărora 
puțină le pasă de sortea celoru amă

giți, și cari se îngrașă și se îmbuibă 
din creițarii cu muncă agonisiți 
ai veduveloră și orfaniloră. Catas
trofa de față le pbte fi de învăță
tură tuturoră celoru ce au Crezută, 
că se potă îmbogăți peste nopte cu 
jcculă de bursă.

Din ce motive a venitu Wilhelm II la 
Viena?

Faptului, că împăratule Germaniei a 
luată parte la îmormentarea archiducelui 
Albrecht, îi se atribue o însemnătate poli
tică, cfice cjiarul ^Parlamentar^ din Viena. Da
tinile de pe la curți aducă cu sine, că 
monarchic, dâcă nu stau într’ună raportă 
de înrudire mai apropiată, iau parte nu
mai la îmormentărl de monachl. De astă- 
dată împăratule germană a făcută oescepțiă. 
Dâcă se va căuta după motive, nu e greu 
de aflată, că împăratului germană nu i-a 
stată în interesă singură numai faptulă 
de-a da cea din urmă ondre militară ma
reșalului austriacă, căruia elă îi dăduse 
înainte cu câțl-va ani și insigniile unui 
mareșală germană. La salutulă de condo- 
lență se alătura și ună salută de prietiniă 
a imperiului germană aliată, într’ună mo
menta, când în Europa s’au ivită nedume
riri asupra puterei de esistență a triplei 
alianțe. S’a căutată deci o ocasiune, la care 
să se dovedescă soliditatea triplei alianțe, 
ceea-ce s’a putută vede și din ceremonia- 
lulă conductului, de6re-ce îndată după 
ambii împărați păși representantnlă regelui 
Italiei, ducele de Aosta, și numai la stânga 
acestuia marele duce Wladimir alu Rusiei.

De sigură voră fi și de acei politioianl, 
cari asistența împăratului germană în Viena 
voră esplica-o în ÎDțelesulă, că raporturile 
dintre Germania și Pusia n’au dovedită nici 
o apropiare sub domnia Țarului Nicolae 
II. Faptulă acesta însă va fi privită cu 
bucuriă în Rusia, dedre-ce poporulă rusesoă, 
afară de o înțelegere bună paclnică, nu 
doresce o legătură mai apropiată cu Ger
mania. .Esistență triplei alianțe, care nu 
amenință și nu pote amenința pe nimeni, 
și-a pierdută însămnătatea, și este indife
rentă pentru orl-care stată seu poporă.

Stările politice în Germania.
P6te că nu esistă astădl o a ddua 

țâră pe continentă, în parlamentulă oăreia să 
fiă atâtea partide, în care interesulă pentru 
fracțiuni să fiă atâtă de mare, ca în Germa
nia. De aci resultă ună modă de luptă po
litică, care nici decum nu e priincidsă 
pentru vieța constituțională și pentru bi
nele poporului germană. Mai bine ne dove
descă faptulă acesta agitațiunile agrare din 
Germania. Conducătorii acestora, membrii 
reuniunei agricultoriloră, s’a înființată încă pe 
timpulă lui Caprivi, când posiția conservati- 
viloră era fdrte nesigură. Cursulă nou voi 
să facă din imperiulă germană ună stată 
cu totulă modernă și liberală. Se înțelege, 
că într’ună astfelă de stată interesele agrare 
au trebuită să cedeze loculă comerciului și 
industriei. In timpulă acesta s’au încheiată 
convențiile comerciale, și înființarea reuni
unei agricultoriloră fu privită cu dispreță 
din tdte părțile. Dâr numai puțini ani tre
cură și, cu tdte că situațiunea parlamen
tară nu se schimbă, puterea reuniunei 
agricultoriloră începu să crâscă, conserva
torii deveniră totă mai provocătorl, și 
într’o bună diminăță parlamentulă se tredi, 
că situațiunea s’a schimbată cu totulă în 
favorulă dorințeloră și pofteloră corser- 
vative.

Impresiunea, ce se produse în urma 
acestei schimbări în Germania, fu deprimă- 
tore, mai alesă acolo, unde după căderea 
absolutismului lui Bismarck așteptau și spe
rau o nouă vieță politică-economică pen
tru poporulă germană. Der veni prințulă 
Hoherilohe și cu elă d-lă de Koller, care se 
angagiâ cu trupă și cu sufletă pentru proiec
tată privitorii la resorătiton (Umsturzvor- 
lage).

Că va deveni din aoestă proieotă lege, • 
său nu, acăsta astădl depinde dela cen
trală palamentului germană. Se va vede în 
curendă, ce se va alege și din aceste pro
iecte și din reacțiunea, ce se arată pe ori- 
zontulă politică ală Germaniei. In totă 
casulă însă Germanii trebue să recunoscă, 
că Francesii batjocurițl de ei, i-au între
cută pe departe, în oe privesce progresulă 
politică și desvoltarea națională.

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS. “

(Reproducerea oprita.)

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

(27) (Urmare).

Dimineța la 7 ore, ună cetățână din 
Abrudă a venitu la noi și a invitată pe 
Buteanu să se înfățișeze înaintea lui Hat- 
vani. Peste o jumătate de oră elă se re- 
întorse cu faima, că doi inși trebue să 
mergă c’o epistolă la Iancu și să-lă invite 
la Abrudă.

— Am cugetată se mergi tu și cu 
Andreica, îmi clise Buteanu. Celă puțină 
să-ți mântuescl viața pentru alte întâm
plări, căci este lipsă de tine; am și dată 
ordină lui Iacobă, să gătescă caii.

Când am eșită să pomescă, Andreica 
cu Begnescu erau cu manile pe frâne. Vo
iam să iau calulă din manile lui Beg
nescu, der elă îmi reflectă: „înzadară a 
disă Buteanu, căci salvus conductus e la 

mine, și nu-lă dau“. Buteanu, care era în
tre noi, puse mâna pe mine și-mi dise:

— Eu ț’am disă să mergi, și eră eu 
îți dicu să rămâi, că la nopte, de-amă sci 
că ne pușcă când vomă eși din casă, to
tuși vomă fugi.

Călăreții se depărtară... Am căutată 
lungă după ei și am reflectată amicului 
meu, că și loră 11-e scumpă viața, ca și 
nouă. Buteanu mă deoblegase prea multă 
cu bunătatea lui, decâtă se-lă potă părăsi 
în esecutarea planului de fugă — căci de 
nu era elă mai înainte, muriam de fome 
în Abrudulă celă lăudată de ospitală.

La nopte deră să fugimă! Insă câtă 
este de lungă o cji de Mai, o scie numai 
acela, care a trecută prin ast-felă de mo
mente critice și mari. Apoi câte întâmplări 
necalculate nu tragă dungă peste propu
surile și planurile omenescl!!

După amedi Buteanu fu invitată erășl 
la Hatvani; de astă-dată însă printr’unu 
soldată. La 2 ore Buteanu se reîntorce albu 
ca păretele.

— Ce-i nou, frate ?

— De nu va veni Iancu în răstimpă 
de 1 oră, mă face pe mine răspundătoră 
de orl-ce s’ar întâmpla din partea Româ- 
niloră. Ml-a cerută și armele.

Că ce mare impresiune a făcută asu
pra lui Buteanu convorbirea lui cu Hat
vani, am judecată din împrejurarea, că șl-a 
luată orologiulă cu lanțulă de aură și două 
stufe în preță, cum dicea elă, de câte 60 
galbeni una, și le-a dusă, de le-a depusă" 
la protopopulă Tobiașă.

Pe la 4 ore ne pomenimă cu 3 hu
sari (aceștia aveau numai uniformă de hu
sari, der fiind-că nu aveau cai, făceau cu 
carabele]e loră servițiu de pedestri), cari 
au venită să ne visiteze de arme. Ei luară 
trei pistole și două săbii ale lui Buteanu, 
cu cari arme unulă dintre ei se depărta, 
eră doi rămaseră în casa de dinainte, pro
prie în scolă, spunendu-ne, că la cea mai 
mică încercare de fugă vomă fi împușcați 
prin capă.

Eramă adecă arestați la porunca lui 
Hatvani.

Der cu tote acestea, planulă de fugă 

ne preocupa încă și mai puternică, deși 
piedecile erau acum mai mari. De n’am 
pută eși pe ferestră — ne diceamă — ori 
de straja soldațiloră, cari erau îndesuițl în 
pritvarului protopopului ținând vardă, atunci 
ne putemă esecuta planulă numai sugru- 
mândă fără sgomotă pe acești doi soldați.

Alternativa din urmă ni-se părea mai 
sigură, pentru-că eșindă pe ușă, ună pa
iantă (stoboră) înaltă de scânduri ne scutea 
de vederea celoră, ce din întâmplare ar fi 
trecută pe uliță. Afară de aceea, între ca- 
pulă grajdului și pi’ivada scolei, era ună 
spață strimtă, pe unde ne puteamă stre
cura în cintirimă, pănă vomă răsufla și ne 
vomă reculege. Statorirămă deră așa:

La ciorecii mei, aruncați într’ună 
unghiu ală odăii, aveam ună amnară de-o 
mărime estra-ordinară, așa încâtă prindân- 
du-lă în mână, îți umplea pumnulă, ca ună 
mănunchiu de sabiă. Ca sS ni-se încura- 
gieze consoțil, eu luasem asupra mea sar
cina, ca cu ajutorulă acestui amnară se tocă 
în capu pe unulu dintre husari; pentru a-i 
face apa celuilaltă, se hotărî Nicolau Mu
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SCIRiLE piLEI.
16 (28) Februarie.

Sesiunea generalii a Academiei ro
mâne se va deschide în acestă anii la 28 
Februarie. Vorii rosti discursuri de recep- 
țiune d-nii Al. D. Xenopolă și dr. Victorii 
Băbești. Celă dintâiu va vorbi despre Mi- 
hailă Kogălniceanu, hr cel ti de ală doilea 
despre Imunizare prin seroterapie. D-lui Al. 
D. Xenopolă îi va răspunde d. D.Sturdza, 
hr d-lui Dr. V. Băbești d. Nicolae Krețu- 
lescu.

—o—
In cestiunea controlărei și visitărei 

școleloru, ministrulă de culte și instruoțiune 
publică ungară, WlassicI, s’a îndreptată cu 
o sorisore cătră toți directorii supremi și 
inspectorii de șohle, în oare îi provhcă, sh-șl 
dea părerile, în ce modă s’ar puth res- 
trîngs afacerile scripturistice ale acestora, 
așa ca ei să phtă conveni mai adese în 
personă cu profesorii și învățătorii diferi- 
teloră institute. Mai departe, că ce părere 
au amintiții directori și inspectori privitoră 
la planulă de visitațiune șoolară ală minis
trului, după oare acesta are de gândă să 
încredințeze în anumite cercuri învățători 
și profesori cu visitarea școleloră, pe lângă 
ore-care remunerațiune.

-O
Bugetulu școlei de fete cu internata a 

Asociațiunei pe 1894—5 s’a votată cu: 
16,486 fi. venite și 16,336 fi. cheltuell.

— o —
l-au luatu pe dinainte. Nemții diu 

Viena și foile loră suntă supărațl pe Un
gurii din Budapesta și pe foile ungurescl, 
pentru-că acestea au publicată mai înainte 
ordinulă pe armată, dată din incidentulă 
morții archiducelui Albrecht, decâtă acele. 
„V. Fr. Presseu — 4ice „Magyarorszâg44 — 
publică ordinulă pe armată cu ore care 
malițiă, făcând u observarea, că textulă ace
luia potă să-lă reproducă numai după tra
ducerea traducerei în limba maghiară. 
nReichsweru, organul ministeriului comună de 
răsboiu, se pronunță și mai aspru dicendă, 
oă „ordinulă pe armată, publicată de foile 
ungurescl, este aprocrifu, și suntemă siliți 
a da espresiune adencei nhstre turburărl, 
că unei întreprinderi private i se dă oea- 
siune, ea să comită ună ast-felă de abusu 
nerușinată față cu enunciațiunea plină de 
însemnătate a Majestății Sale cu privire la 
armată44. Foile ungurescl din contră sus
țină, că „ordinulă pe armată44, publicată de 
ele, nu este apocrifă, ci e cu desăvîrșire 
identică cu acela apărută în Nr. dela 26 
Februarie ală foiei„ Armee Verordmingsblatl'1. 
— De aici pote ori și cine să-și faoă ju
decata, câtă de isteți suntă jidanii dela 
pressa ungurhscă și cum bieții VienesI au 
ajunsă, să cethscă mai întâiu în foile un
gurescl lucruri de-o atâtă de mare impor
tanță, ce se faoă în chiar metropola îm
părăției.

— o —
Despre flșpannlfi Brașovului, d-lă 

Mihailu de Maurer, publicase „Kronst. Ztg.“ 

scirea, că ar ave de gândă să se retragă 
din postulă său. Fhia maghiară din locă, 
„Brassoi Lapok“ desminte acum categorică 
achstă scire, dicendă, că ea a fostă luată 
din interpretarea falsă a următoreloră cu
vinte, pe cari d-lă fișpană de Maurer le-a 
rostită la 9 Februarie o., cu ocasiunea unei 
petreceri din Derste: „Potă să vă asigură, 
d-loră, — dise fișpanulă, — că la casă dhcă 
adî-mâne m’așl retrage din postulă meu, eu 
și atunci voiu urmări cu atențiune sortea 
acestui orașă, și întot-dhuna cu bucuriăîml 
voiu aduce aminte de Brașovă44. Cuvintele 
acestea au fostă rostite ca răspunsă unui 
cetățenă sasă, care-i mulțumise pentru in- 
teresulă, ce-lă portă față, de afacerile ora
șului Brașovă.

—o—
0 pastorală a episcopnlni croată Po- 

silovits. Episcopulă croată Posilovits a dată 
o pastorală, în care atrage atențiunea cre- 
dincioșiloră asupra împrejurării, că în Un
garia s’a introdusă căsătoria civilă, și e 
primejdia, ca ea să se introducă și în Croa
ția. Pastorala îndhmnă deci pe credincioși 
ca să voteze numai pentru acei oandidațl, 
cari au convingeri catolice și cari voră lupta 
totdhuna contra acestei căsătorii.

-o —
Francia și deschiderea canalului ger

mană. țliarulâ rusescă „Novoje Vremjau află 
de forte firescă lucru, că împăratulă ger
mană a îuvitatu și pe Francia la serbările 
de deschiderea canalului germană ală mă- 
rei nordice. Numita foiă crede, că Francia 
va primi invitarea la sărbărl, unde suntă 
invitate tote statele, înțelegendu-se și Ru
sia. In astfelă de constelațiunl paclnice, ni
meni nu va afla de estraordinară, că și îm
păratulă germană va primi să participe la 
deschideraa esposiției francese din 1900.

— o —
Presentfi Papei. După cum se anunță 

din Roma, președintele Transvaalului, Krii- 
ger, a făcută Papei ună presentă forte 
prețiosu. Acesta constă dintr’ună diamantă 
greu de 971 carate, care fusese descoperită 
de ună principe africană în minele dela 
Iagersfontain. După câtă se soie, acesta 
este astădl celă mai mare diamantă, are o 
colore albastriă, hr o phtă mică, ce o are, 
nu se p6te observa eu ochiulă liberă.

—o—
Urnuișulu lui Giers, țliarulă englesă 

„Times44 și „Agenția Reuter44 aducă scirea, 
că urmașă ală lui Giers în postulă de mi
nistru rusescă de esterne, e propusă Edmund 
Staal, ambasadorulu rusescă la Londra.

— o —
Dictatura înElsația-Lotaringiu. In șe

dința dela 27 Februarie a parlamentului 
germană s’a primită proiectulă lui Auer și 
Kolben despre sistarea paragrafului de dic
tatură în provinciile Elsația-Lotaringia.

Enciclopedia română. Din procesulă 
verbală luată în ședința dela 7 Febr. n. o. ală 
Comitetului Asociațiunei, ținută sub presidi- 
ulă d -lui I. M. Moldovanii, estragemă după 
„Transilvania14 următorele:

Propunerea (d-lui Dr. Diaconovich) 
referitore In editarea unei Enciclopedii ro
mâne poporale în 2 tomuri de câte 60 chle 
de țipară = 1000 pagine, se primesce. Cu 
conducerea acestei lucrări se însărcinhză 
membrulă comitetului Dr. C. Diaconovich, 
care a colaborată la mai multe enciclo
pedii mari germane și a avută ocasiune a 
face studiile necesare pe acestă terenă.

Enoiclopedia Română se va publioa 
„din însărcinarea și sub auspioiile Asooiați- 
unei44, care prin comitetulă seu va controla 
întregă publicațiunea. Câtă pentru mijlocele 
intreprinderei, conduchtorulă lucrărei va 
avh sâ se îngrijhscă de ună editoră, ast- 
felă, ca Asociațiunea se fă scutită de ori-ce 
risică materială.

După presentarea listei eolaboratori- 
loră, comitetulă va publica o invitare la 
prenumerațiune și va recomanda prin or- 
ganulă seu, câtă și prin ună cerculară la 
adresa despărțăminteloră, abonarea publica
ți unei.

Comitetulă pune la disposiția redacți- 
unei „Enciclopediei44 localulă și biblioteca 
Asociațiunei, precum și foia „Transilvania44 
pentru eventuale anunțuri, și va vota la 
timpulă său ună ajutoră corespuncfătoră, 
din fondulu destinată pentru publicațiunl 
întru acoperirea speseloră împreunate cu 
ințiarea lucrării, avendă a se restitui acelă 
ajutoră, decă editarea opului se va încheia 
cu câștigă.

Legea mineloră în Senatula româna.
Din ședințele Senatului română dela 31 Ianuarie 

st. v. pănă, la 7 Februarie st. v. 1895.

D-lă Gr. G. Tocilcscu tjicea la înche
ierea raportului său asupra legii mineloră :

„Soluțiunea acestei probleme este 
impusă prin însăși firea lucruriloră: voimă 
se scotemă din fundulă pământului avuți
ile minerale; voimă, cu alte cuvinte, să 
creămă industria minieră, trebue atunci să 
găsimă mijlocele proprii pentru asemenea 
întreprindere; pedicele de totă felulă, ce 
se opună în cale, caută să fiă înlăturate ; 
inițiativa privată înouragiată, capitalurile 
din țâră și străinătate atrase cătră o între
prindere grea și une-ori risoată, rapoturile, 
în fine, dintre capitală, dintre proprietarulă 
suprafeței și omenii de sciință, trebuescă 
să fiă bine lumurite, bine determinate și 
garantate. Ei bine, proiectulă de lege, ce 
ni-se presintă, caută să îndestuleze tote 
aceste cerințe, în marginele impuse de 
Oonstituțiune și de condițiunile economice 
ale țărei nhstre.44

Nu totă de acestă părere a fo.-tă o- 
posiția din Senată, care a combătută vehe
mentă proiectulă de lege ală mineloră sus- 
țiindă, că printr’ensulu se violâză consti
tuția.

D-lă Dim. Sturdza numesce proiectulă 
de lege ună atentată îndrăsneță îu contra 
Constituțiunei, căci, (jice, printr’ensulă se cal 
că articulii 2, 3, 7, 19 și 132 ai constitu- 
țiunii. Constituția (art. 2) opresce înstrăi
narea teritoriului fiă ea directă ori indirectă 
și împiedecă pe străini de a dobândi pro
prietate rurală (art. 7 al. 5). Legea mine- 
loră mai încuDgiură și oprirea colonisării 

țării cu străini, cuprinsă în art. 3 ală con
stituției. In achstă lege vede spiritulă epi- 
goniloră romanisațl ai Fanarioțiloră. Amin- 
tesce cestiunea mănăstiriloră închinate și a 
Evrc-iloră, și cj’ce, că e mare periculă, că 
prin legea mineloră se voră atrage străini 
în țâră și vagabonzii streini se voră sui în 
capulă Româniloră băștinași. Nu e adevă
rată, că străinii ce vină în țâră ară fi mai 
harnici de muncă ca Românii ; aici vine 
pleva străiniloră, cari după ce s’au< îmbo
gățită, se ducă din țâră. Vorbitorulă este în 
contra sistemului de a r acorda străiniloră 
esploatarea mineloră și propune, ca statulă 
să ia esploatarea loră și monopolulă mine- 
loră. Nu-i adevărată, că prin modificarea 
adusă de comitetulă de delegați ală Sena
tului, s’ar fi înlăturată neoonstituționalitatea 
legei. La 1843 Domnitorulă Bibescu a fă
cută încercarea de a introduce în țâră so- 
oietatea minieră rusâscă Trandafiroff, dâr 
acestă plană s’a zădărnicită fiindă-că s’a 
opusă adunarea obștâscă și poporulă.

Să se organiseze mai întâiu serviciulă 
mineloră statului de cătră stată. Nu se es- 
ploatâză adl sulinele cu folosă pentru toți? 
După-ce vomă sci, ce avemă în afară de 
sare și de petrolă, atunci să venimă să le- 
giferămă în cuuoscință de oausă, ou res
pectarea drepturiloră tuturoră. Legea de 
față este una din cele mai rele, ce s’au 
adusă vr’odată, deci va vota în contra ei.

Raportorulă Gr. Tocilescu vorbesce de 
agitațiile oposiției contra proiectului legei 
mineloră și este întreruptă de prințulă D. 
Ghioa. ț)ice apoi, că proieotulă de față nu 
numai că nu vatămă nici o disposițiă a 
constituției, der conține pentru proprietarii 
suprafeței condițiunl cu multă mai favora
bile, decâtă proiectulă de lege minieră ală 
lui Dabja dela 1881.

D-lă Mârzescu dice că vorbesce ca 
omă de legi. Afirmă, oa și d. Sturdza, oă 
legea mineloră propusă de Carp nu se po- 
trivesce cu constituția, căci violeză din tote 
punctele de vedere prinoipiulă proprietății, 
(art. 19) Critică disposițiunile proiectului, 
cari dau voiă orl-cărui individă să facă es- 
plorărl pe proprietatea orl-cărui cetățeanu, 
avendă numai concesiunea din partea mi
nistrului. Acestă disposițiă, precum și aceea, 
care dă dreptulă ministrului să acorde es- 
ploratorului concesiunea de a esploata mina 
găsită, constitue o violare a dreptului de 
proprietate. Legea este cu atâtă mai ne
constituțională, că dă streiniloră drepturi 
de posesiuni ale esploatării mineloră.

D-lă G. Panu arată cari suntă părțile 
principale asupra cărora’s’au adusă criticele 
cele mai acerbe. Proiectulă de lege ală 
d-lui Carp creâză, după găsirea unei mine 
esploatabile, o proprietate deosebită de aceea 
a proprietății solului, și acestă proprietate 
pâte fi dată nu numai proprietarului so
lului, der și uuui ală treilea, și acela ală 
treilea pote fi chiar ună străină.

Acesta e primulă principiu ală legei. 
Ală doilea principiu, ca; consecință a celui 
dintâiu, este că, în interesulă esploatării 
mineloră, proiectulă d-lui Carp autorisă pe

reșianu. Ceilalți încă nu voră sta cu ma
nile în sînă. Deci punctă la 12 ore, seu 
când vomă simți, că orașulă e mai liniș
tită, vomă așterne la pămentă, fără sgo- 
motă, pe acești doi husari, vomă eși de-o- 
camdată în strîmtorea dintre graj dă și pri- 
vadă, de aici vomă sări în apa Abrudului 
și, corlițl pănă în grumadl, ne vomă trage 
pe apă la vale, pănă vomă eși din raio- 
nulă soldațiloră maghiari; acolo vomă sări 
pe uscată și vomă străbate pănă la Câm
peni.

Arpadi se învoise cu acestă plană, 
chiar și numai din frică, că de nu va fugi, 
totă îla voră împușca Ungurii, pentru-că 
nu ne-a denunțată. Buteanu însă era de 
totă debelată la începută, după aceea 
îșl recăpăta curagiulă și resoluțiunea, și 
clise:

— Numai de nu ni-ar duplica soldațil, 
ori de nu ne-ară strămuta în prinsorl se
parate.

Nu s’a întâmplată nici una nici alta, dâr 
planulă totuși nu ni l’am putută esecuta, pen
tru-că tocmai în acea seră, fiindă lună plină 

și fără lecă de noră, lumina ca diua, în
oată nu amă fi putută face ună pasă ne- 
observațl, cu atâtă mai vîrtosă, că pe ulițe 
patrolele nu s’au liniștită ună minută totă 
nâptea.

Pe când se petreceau aceste cu noi, 
esțe de interesă să vedemă, că ce a făcută 
Iancu, care, după cum am spusă mai ’na- 
inte, anunțată fiindă despre planulă Ma
ghiarii oră, a alergată la Câmpeni.

In 8 Maiu, după ce Iancu a răspunsă 
lui Dragoșă — care avu cutezanța să-lă 
provoce a depune armele — că între Ro
mâni și Maghiari numai sabia va hotărî, 
a adunată poporulă și i-a cuvântată, cum 
numai elă scia să cuvânteze, îndemnându-lă 
și încuragiându-lă pentru o încercare de
cisivă. Iancu mai luâ încă-odată jurămen- 
tulă poporului, și-apoi îlă împărți în șâse 
colone, destinândă fiă-cărei colone posi- 
țiunea, ce avea să ocupe. Pe vice-prefectulă 
Simionă Groza îlă trimise să ocupe posi- 
țiunile dela Stiurță. La Cemița a fostă 
rânduită tribunulă Corcheșă, er mai spre 
drumulă de țâră tribunii Aiudană și Rusu 

au ocupată înălțimile de-asupra la nisce 
mori. In centru era dispusă harniculă vice- 
prefectă Vlăduță, avână lângă elă și pe 
căpitanulă Ivanovich.

Observândă inimiculă, că în modulă 
acesta i-se închide drumulă, pentru a pute 
să-și țină deschisă o cale cătră Bradă, de 
unde la timpă de nevoie să potă primi 
ajutoră, atacă aripa lănceriloră noștri de 
cătră Cernița. Insă tribunulă Aiudanu l’a 
respinsă și l’a pusă în fugă cătră Abrudă. 
Totă în aceeași di Hatvani a trimesă două 
companii cătră Roșia, unde ocupase posi- 
țiune tribunulă Andreica. La aceste două 
companii s’au aliată și Maghiarii din Ro
șia și au năvălită asupra lui Andreica, dâr 
nici aici armele lui Hatvani n’au avută no- 
rocă. Andreica se năpusti cu totă forța 
asupra inimicului, și-lă aduse în încur
cătură. Românii au împresurată o c.nmpa.- 
paniă a inimicului și au nimicit’o aprope 
de totă. CâțI-va dintre ei, au reușită să 
scape, au intrată în Roșia, și pentru a-șl 
resbuna de pierderea suferită, au începută 
să dea focă la casele Româniloră. Inimi

culă pierdu mulțl morțl și răniți în aceste 
atacuri, și Hatvani, în furia lui, a poruncită 
să fiă stînșl prin glonță, în piața Abrudu
lui, mai mulțl Români.

Diminâța în 9 Maiu, Iancu a ținută 
ună așa numită consiliu de răsboiu, cu pre- 
fețil Vlăduță și Balintă. In acestă consi
liu ei au hotărîtă, ca după-amedl în aceeșl 
di, să se dea ună atacă generală asupra 
oștiriloră dușmane. Putea să fiă cam 3 ore 
după-amădl, când însu-șl Iancu, punându-se 
în fruntea aripei stânge, a începută ata- 
culă. Colona tribunului Andreica a năvă
lită cu atâta putere asupra dușmanului, 
încâtă acesta a fostă silită, ca în scurtă 
timpă, să fugă pănă dinaintea orașului. 
Totă ast-felă înaintară și cele trei colone 
din aripa drâptă. Intre acestea centrulă 
de sub conducerea lui Vlăduță încă începu 
să-și facă cu multă bravură datoria. Vână
torii lui respinseră cu succesă pe tiralerii ini
micului, elă însu-șl se puse în fruntea lăn
ceriloră și se aruncă asupra oștiriloră duș
mane c’ună rară eroismă.

Era de cătră seră. Foculă luptei se 



Nr. 38—1895 GAZETA TRANSILVANIE.! Pagina 3

esploatatorG de a ocupa o porțiune de te- 
renă din suprafață, atâtă câtti îi trebue pen
tru esploatare. Și fiind-că esploatatorulă 
pote să fiă untt aid treilea, elfi pote să fiă 
și unfl strâiud. — In fine pământurile date 
țăranilorfi nu suntfi exceptate dela aceste 
două disposiții.

Aceste suntă punctele prinoipale din 
proiectul!! primitivă altt. d-lui ministru. Ce 
faoe acum comitetul!! delegațilorO. Schimbă 
principiul!! d-lui Carp, care declară mina o 
proprietate în mâna esploatatorului, în prin- 
cipiulu, că ea e numai o concesiune pe 75 
de ani.

Vorbitorul!! dice, că mai în tâte ță
rile, afară de Anglia și Statele-Unite, esi9t.ă 
același sistemă și aceleași principii, cari do- 
mineză și în proiectul!! de lege aid d-lui Carp. 
Ba prin acești! proiectă se menține dreptulă 
proprietarului suprafeții și asupra sub
solului, cu condiția de a esploata subso- 
luld, oând elă cuprinde o mină; se aducă 
dâr printr’ensulă mai puține restrioțiuni 
dreptului de proprietate asupra subsolului, 
decâtă în legile miniere ale, altoră state. 
Polemisâză ou d-lă Mârzescu și caută a 
dovedi, că proieotulă legei mineloră nu 
violeză art. 19 din constituția. Noi demo- 
orații, cjice d-lă Panu, nu suntem!! pe de
plină mulțămiți cu acestă sistemă, căci 
legea dă prea multă esploatatorului și prea 
puțină statului. De aceea se pronunță pen
tru sistemulă, după care minele suntă pro
prietatea statului. Statulă să dea concesiu
nile, cu condițiuni speciale pentru fiecare 
mină, elă să fiă esploatatorulă. Prin acâsta 
s’ar împiedeca speculațiunile aleatorii ale 
unoră societăți. ț)ice apoi, că agricultura 
o putemă face fără străini, politică facemă 
încă prea multă; der industria nu o pu
temă crea numai prin noi singuri, mai alesă 
nu industria mineră. Acum 40 de ani toți 
inginerii, doctorii, farmaciștii, architecții 
erau străini. Câți au rămasă ? Forte pu
țini. Esploatările minere voră ocupa celă 
multă 7000 de hectare; lucrători străini 
voră veni celă multă vre-o 6000. Unde 
este pericolulă ? Se pronunță în favorea 
legii.

D-lă Aurelianti: Cumcă legea calcă 
■constituția ați recunoscut’o și d-vostră, căci 
proiectul ă primitivă ală d-lui Carp dis
punea să se dea esploatatoriloră străini 
proprietatea minei. Insă călcarea era prea 
flagrantă, și comitetulă delegațiloră a schim
bată cuventulă proprietate cu închiriere pe 
75 ani.

Ne luațl în zeflemea, că ne tememă 
de streini. Der cum să nu ne tememă când 
vedemă, că în comunele urbane, proporția 
dintre Români și străini este multă mai 
mică decâtă acum 25 de ani. Cum să nu 
re tememu, când populațiunea română des- 
cresce mereu în comunele rurale din Mol
dova, âr Ovreii se îmulțescă mereu? picețl, 
că sărăcia ne bate la ușe, că de aceea ne 
trebue legea mineloră. Der cum legea asta 
să ne scape de sărăciă, când totă câști- 
gulă dela mine îlă dați streiniloră de peste 
hotare. Căci esemplu avemă, Spania unde 

încinse cu furie din ambele părți. Hatvani, 
ajunsă în strîmtdre, se refugia în orașă, 
unde Românii îli! închiseseră într’o cușcă.

Acum să reviu la sortea nostră, a co
loră arestați.

In 8 Maiu pe la 11 ore înainte de 
amedl, noi am zărită pe ferestră cetele ro
mâne pe culmile munțiloră de cătră Vul
cani!. Când ele înaintau, am audiții în o- 
rașă, că să bate alarma și a eșită oștirea 
maghiară asupra Româniloră. Curendu s’au 
reîntorsă cu mare bucuriă în Abrudă, der 
aprope în acelă momentă le sosi scirea 
dela Roșia, că acolo au învinsă Românii. 
Pe-ună căpitană, care venia după ajutoră 
la Abrudă, l’au împușcată d’intr’o tufă.

Faima acesta într’atâta înfuria pe 
Hatvani, încâtă a escortată pe Buteanu 
îndată dintre noi, prin doi soldați, și-lă 
puse în arestu separată în lanțuri, âr in- 
mediată după aceea împușcă din’aintea bi
sericii și la vederea nostră, pe tribunulă 
Molnară.

Sângele ni-se închega în vine, pla- 
nulu nostru de fugă a dispărută, și mortea cu 

se esploateză minele, dâr mineralele se în
carcă și se transportă în străinătate și se 
topescă; er Spaniolii suntă acasă totă să
raci. Și noi vomă esporta mineraluld ; dâcă 
antreprenorii voră isbuti, ei se voră îmbo
găți și proprietarii voră lua 4%, pe când 
străinii voră lua 96%. Amă înțelege să ia 
statulă esploatarea, căci atunci ar rămâne 
celă puțină câștigulă în țâră. Dâcă voimă 
să scăpămă de sărăcie, să ne ținemă de 
agricultură, Bă ne ținemă de industria na
țională; să nu se spună, că nu putemă ave 
industriă națională, dâcă n’avemă mine. 
Căci Elveția nu are mine, și cu tâte aces
tea este o țâră industrială. D-lă Aureliană 
combate apoi disposițiunile legei, ca statulă 
să garanteze mineriloră înființarea unei 
case de pensiuni pentru lucrătorii mineri 
și fajailiile loră. Acâsta, dice, ar fi cea 
mai mare nedreptate ce s’ar comite față 
de muncitorii români: căci membrii fiindă 
străini, a le da loră pensiuni, însemnâză a-i 
face părtași la ună privilegiu de care mun
citorii români de alte ramure nu se bu
cură. Termină declarândă, că nu va vota 
legea.

D-lă P. Carp, ministrulă domeniiloră, 
are o esplioațiune cu d-lă D. Sturza, apoi 
trece la articulii diD constituțiune, despre 
cari se afirmă, că au fostă violați. In pri
vința esproprieriloră, constituțiunea (§ 19) 
nu pote să fiă violată, dedre-ce legea mi
neloră nu prevede nici o espropriare. Cu 
privire la art. 7 al. 5 dice, că proprietatea 
minieră nu este rurală, ci este o proprie
tate cu totulă deosebită de proprietatea 
rurală a suprafeții. Privitorii la art. 132 
arată, că luarea în concesiune a pămentu- 
riloră țărănesc!, nu este o alienare, ci o 
închiriere prelungită.

Trecând!! la acusarea de străinismă, 
d. Cârpă arată prin esemple istorice, că 
nici ună poporă nu s’a putută desvolta 
fără ajutorulă străiniloră. Fenioienii au 
fostă educatorii Grecilor!!, Grecii educa
torii Româniloră, Bizantinii educatorii Ita
liei Italienii educatorii Franciei, Francesii 
protestanți expulsațl de Ludovică XIV edu
catorii Prusiei. (Aplause). D. Sturdza a in
vocată esemplulă d-lui Saligny pentru a 
arăta că n’avemă nevoe de străini. Esem
plulă este rău alesă, c|ice d. Carp; d. Sa
ligny nu este Română de baștină, ci abia 
naturalisată de câțl-va ani. Afară de acâsta, 
ore podulă peste Dunăre ar fi putută elă 
să fiă ooncepută, lucrată și executată fără 
ooncursulă sciinței și experienței streine?

Trecendă la teoria privitore la pro
prietate, cjice că cestiunea proprietăței sub
solului minerală a fostă multă controver
sată din anticitate pănă astă-dl. Cu tote 
acestea, s’a respectată dreptulă proprieta
rului suprafeței, cu unele restrioțiuni ab
solută necesare pentru desvoltarea indus
triei miniere. In ce privesce colonisarea țâ
rei cu colonii treine, D lă Cerp lămuresce 
economia legei; d-sa arată că inventatorulă 
n’are altă drepții decâtă a-se preumbla și 
a studia pe moșiile particulare. Elă nu 
pote nici săpa, nici explora. Sistemulă pro- 

arma în mână n’amă fi schimbat’o pentru 
tote bunătățile lumescl.

Pe lângă tote aceste veni abia și 
sâra. Fomea nu o simțeamă, dâr simțeamă 
în trupă o slăbiciune și amețâlă, care punea la 
îndoială ori ce încercare de mântuire. Scri
sei lui Dragoșă o epistolă, în care l’am in
vitată, că dâcă mai este ună picură de 
simtă de onore în elă, să ne cerceteze, 
ori celă puțină să dispună a ni-se trimite 
o bucată de pâne, că nu mâncasemă de 
Duminecă dela amedl, și totă odată să 
me încunosciințeze despre sortea amicului 
meu Buteanu. Epistola am dat’o lui Ia- 
cobă, servitorulă lui Buteanu, care s’a fu
rișată la ferâstra nostră.

Dâr Dragoșă nu mi-a dată nici ună 
răspunsă, er Iacobă reîntorcenclu-se, ni-a 
adusă scirea îngrozitore, că pe Dobra în
tru atâta l-au torturată honvedii în arestă, 
încâtă a fostă silită a sări din a doua con- 
tignație pe pardosâlă în uliță, unde a fostă 
ucisă de mai multe împușcături.

(Va urma). 

pusă garanteză pe câtă se pâte atâtQ in
teresele proprietarului, câtă și folâsele even
tuale, pe care le pote trage inventatorulă 
și exploratorulă.

Privitoră la disposiția pentru orearea 
casseloră de ajutoră și de pensiune pentru 
muncitorii minieri, că a sosită timpulă de a 
ne preocupa de sortea muncitoriloră. Tre
bue să preîntîmpinămă răulă prin măsuri 
prevădătore.

Arată în fine și esprimă convingerea, 
că viitorulă îi va da dreptate. Când vomă 
vedâ eșindă din munții noștri cărbunele și 
alte minerale, care voră pune în mișcare 
și voră alimenta fabricele năstre, atunci 
țâra va binecuvânta pe acei, cari au fă
cută legea și pe acei cari au votat-’o. Chiar 
dâcă legea acâsta nu s’ar vota astă-cjl, ea 
se va impune mâne, căol nevoile și pro- 
gresulă unei țări suntă mai tari decâtă pa
siunile, decâtă nepriceperea. (Aplause).

D. Al. Lahovari, ministru de esterne, 
începe prin a declara, oă legea mineloră 
este opera guvernului și a partidului con- 
servatoră. Trebue ca prin o legiuire bine 
alcătuită să dămă 6re-care garanții și înou- 
ragiare acelora, cari voescă să caute și să 
esploateze minele nostre. S’a propusă, ca 
Statulă să întreprindă esplorările ; d. Sturd
za a cjisă, că în urmă vomă vedâ ce este 
de făcută. Dâr d-sa uită, că esplorările suntă 
alatorii și costisitore. Cine să suporte aceste 
cheltuell? Și pentru ce să le impunemă 
Statului, când ele se potă face de particu
lari cu mai multă interesă și cu mai multă 
esperiență? Nu este ore mai bine să ne 
folosimă de legislațiunile miniere, care au 
fostă esperimentate aiurea ? Așa am făcută.

Legea actuală a oăutată să concilieze 
respectulu proprietăței cu neoesitățile nea
părate, care isvorescă din caracterulă spe
cială ală industriei miniere. Ea a luată ca 
basă prescripțiunile codului civilă privitore 
la dreptulă de proprietate, prescripțiunl, 
cari suntă anteriore Constituțiuuei și au 
fostă menținute prin art 19. Firesce, că 
legea mineloră a trebuită să cuprindă unele 
restrioțiuni în eseroitarea dreptului de pro
prietate atâtă în privința suprafeței, câtă și 
a subfeței. Chiar art. 491 ală codului civilă 
prevede în principiu aceste restrioțiuni; 
dâr n’avemă ore în legile ndstre o sume- 
deniă de servituțl, care tote nu suntă de 
câtă restrioțiuni aduse proprietăței private 
într’ună interesă generală ?

Este straniu, d’ce d-lă Lahovari, de a 
vedâ cum acei, cari astădl vorbescă de 
străinismă și se temă de a da țâra pe mâna 
străiniloră, au propusă odinidră naturali- 
sarea Evreiloră pe categorii. Intre aceștia 
era și d-lă Sturdza, care luase chiar anga
jamente față cu guvernulă francesă de a 
face ca parlamentulă să adopte înpămente- 
nirea Evreiloră în massă (Aplause). Totă 
conservatorii s’au opusă când a fostă vor
ba de a sacrifica interesele țărei în oestiu- 
nea Dunărei și în cestiunea cu convenția 
consulară. Ni-se amintesce afacerea Tran- 
dafirofă; dâr și atunci cine s’a opusă? 
Totă boerii patrioțl. Se vorbesce de peri
colulă, ce ne amenință prin venirea în țâră 
a câtor-va mii de lucrători străini; ore 12 
pănă la 14 mii de muncitori minieri, fără 
drepturi politice și oivile, ar putâ să des- 
naționaliseze ună poporă, care a resistată 
la atâtea invasiunl și a trecută prin atâtea 
cjile de restriște, fără a șl pierde întru ni- 
mică caracterulă națională ?... D-lă Laho
vari apelâză la majoritatea Senatului de a 
primi legea și de a realisa astfelă o dorin
ță esprimată de pactulă fundamentală. 
(Aplause).

Terminândă ministrulă de esterne, se 
cere închiderea desbaterei generale și se 
primesce. Dupăaoâsta senatulă ia în con
siderația proiectulă de lege ală mi
neloră.

Societatea geografică Română.
Sub Augusta Presidenție a M. S. Regelui și a 

Alteței Sale Regale Prințului Ferdinandă.
Conformă art. 13 din statutele Socie

tății, în numele Comitetului, subsemnați! 
au onore a convoca pe toți domnii socie
tari a-se întruni în adunarea generală obli
gatorie la 25 și 26 Februarie, la 4 și 5' 

Martie 1895 la 8% ore sâra, în sala de 
ședințe a Senatului.

Ședințele voră fi presidate de Majes- 
tatea Sa Regele.

Programa lucrăriloru:
Sâmbătă, 25 Februarie 1895, ora 8% 

sâra : 1) Raportulă anuală ală d lui Seore- 
tară generală George I. Lahovari. 2) D-lă 
Dimitrie Sturdza: Asupra populației țârii. 
3) D-lă V. A. Urechiă: Numele și geo
grafia.

Duminecă, 26 Februarie 1895, 6ra 
8‘/2 sera: 1) D-lă Gr. Tocilescu: Raportulă 
asupra ooncursuriloră. 2) D-lă Gr. Ștfănescu: 
Manitou și Pake’s Peak în Colorado. 3) D-lă 
Al. Odobesou: Studiulă geografiei în învâ- 
țămentulă primară și secundară. 4) D-lă 
M. Săulesou: Civilisația și fluviile istorice.

Sâmbătă, 4 Martie 1895, ora 81/, 
sâra: D-lă Mateiu Drăghiceanu: Marele
cutremură de pămentă în România. 2) D-lă 
Lt.-Colonelă Ionescu: Rațiunea geologică 
a prinoipaleloră aliniamente geografice ale 
României. 3) Ședința intimă pentru cesti- 
ile administrative și financiare ale Socie
tății.

Duminecă, 5 Martie 1895, âra 8% 
sâra: 1) D-lă Th. Burada: O călâtoriă la 
Românii din Silesia austriacă. 2) D-lă C. 
Alexandrescu: Câte-va localități din Pra
hova. 3) Dr. CăpitanovicI: Conferință isto
rică, geografică.

Bucurescl, Februarie, 1894.
Vice-PreședințI:

Generalulîî G. Mânu, Generalulu C. Barozzi 
Seoretară-Generală. 
George I. Lahovari.

NB. Tribunele și lojile din sala Sena
tului suntă la disposiția publicului, care ar 
dori să asiste la aceste conferințe.

Sein telegrafice.
Budapesta, 1 Martie. Fdia ofi

cială publică unu autografă alu Ma
iestății Sale cătră miniștri-președinți 
Windischgraetz și Bănffy.

Budapesta, 1 Martie. Deputății 
eșițl clin partida independentă luară, 
într’o conferență ținută aseră, una
nimă hotărîrea, a nu se mai întdree 
în clubulu partidei și compuseră unu 
manifesto cătră națiune, în care es- 
puniî motivele eșirei loru.

Budapesta, 1 Martie. Fracțiunea 
lui Eotvos s’a împreunate cu partida lui 
Justh. La vorbirea de salutu a lui 
Justh, răspunse Eotvos următorele: 
Situațiunea de 17 ani n’a fostu așa 
de lămurită, ca acuma. Aceia, cari 
au împedecatu progresulu, nu mai 
suntii între noi. Acuma noi în înțe
legere și fără cugete ascunse, vomă 
putâ face patriei mari și însemnate 
servicii.

Raportulu numerică alu ambe- 
loră fracțiuni este următorulă: Ugro- 
niștl 48, în partida lui Justh 49.

Viena, 1 Martie. Majestatea Sa 
adresă ministrului Kâllay unu auto
grafii, în care <ț'ce) că cu plăcere a 
luată la cunoscință espresiunile de 
condolență ale Bosniei și Herțego- 
vinei, din incidentulă morții archi- 
ducelui Albrecht, și privesce în ele 
nu numai o nouă dovadă de alipire, 
ci și de recunoscință a numiteloră 
țerl, pentru îngrijirea manifestată 
pănă acuma și și pe viitoru nestră
mutată față cu ele.

Berlinu, 1 Martie. Se făcu multe 
conexiuni din incidentulu, că împe- 
ratulu Wilhelm, imediată după sosire, 
dela, gară plecă directă la cancelarii, 
unde remase o oră întrăgă.

Roma, 1 Martie. Giolitti declară 
judecătorului de instrucțiă, că în 
procesulu bancei romane elă va răs
punde numai înaintea tribunalului 
de stătu,

Petersburgii, 1 Martie. Este si
gură numirea prințului Lobanoff, ca 
ministru de esterne rusescă.

Proprietari: Amps! ftSure^iavas?.
Redactori responsabili: Sregsriaa
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CmfsssI la bus1» o dm therea»
Din 28 Februarie 3895.

Renta ung. de aurii 4% • • • 124.30 
Renta de oordne ung. 4% • • 99.— 
irapr. căii fer. ung. în aurii 41/2% • ^8 —
I apr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 104.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis, 125.75
Bonuri rurale ungare.................... 98.25
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
laiprum. ung. ou premii .... 161.20
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 152.75 
Renta de hârtie austr. .... 101.70 
Renta de argint austr. .... 101.60 
Renta de aur austr.........................  124.20
Losuri din 1860 . . .... 158.25 
cLoții de ale Băncei austro-ungar ă . 1083.—

GAZETA TRANSILVANIEI

Acții de-ale Băncei ung. de credit. . 
Acții de-le Bănoei austr. de credit. 
NapoleondorI.........................
Mărci imp. ger...............................
London (lire sterlinge)...................
Rente de corone austr...................

Cursulâ pieței Brașowâ.
Din 1 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.74 Vend. 9.77
Argint român. Cump. 9.70 Vend. —.—
Napoleon-d’orI Cump. 9.77 Vend.
Galbeni Cump. 5.85 Vend. 5.90
Ruble rusesol Cump. 132.- Vend.
Mărci germane Cump. 60.20 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75
L re tureesol Cump. 11.15 Vend. —.—

469.50
389.60

9.81
60.45

123.75
100 75

Nr. 38—1890.

(Este unii proverbs vechiu.)
Acestii proverbu se potrivesce la stabilimentului meu celu mare, care cum

pără cantități marl de mărfuri; avendu cheltuieli puține potu vinde și eftină.
8S-n-ț.Kjjf f’Pfliafnt'P pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum 
ItDUoIs U dl! dlJCLUI U nu s’ah mai vedutti pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru smbrăcămsnte.
Peruvien și Dosking pentru inaltulii oierii, stofe prescrise pentru uniformele func- 

ționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, Iivree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de jocd), și trăsuri. — Asortiinentâ forte bog-atâ de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, oe 
nu i pote oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—14 fi. Tdte cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
6r nu sdrențe eftine, cari nu prețuescu nici câtă cusutulii croitoriului, sS se adreseze la

ca'»' Trimiterea numai cu ramburse. 'Wl
•Fn-nnnnh cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 

\n TniriiSi fi Stîkarofsky'1 oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vendu 
DU Iul UUUU sub nici 0 condiție marfă. 629,2—24.

Fond.ee 1S7S. DiplonRe 1883.

Oettinger & co., Zurich, (Snisssj. »»«.««».*»
directement aux particuliers â domicile n’importe quelle quantite 

ouveautes en etoffes impriinees p. Dames ă 14 kr. le metre 
ouveautes en etoffes pliantaisies p. Dames â 47’/2 kr. le metre. 3 r 
ouveautes en etoffes pour gallons â G2*/2 kr. le metre. s E
Ouveautes en Otoffes pour messieurs ă fl. 1.22'/2 kr. le metre. g
Grands assortiments en dtoffes pratiques et tres eldgantes pour Messieurs et Da
mes sur demande franco. Gravures de modes coloriees gratis.

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Manchester^ Austriei.)
Depositor penuanentft <ie postavuri peste */2 millone florini.

C O ZZ VC O
la a lll-a adunare generală ordinară a cassei de economii, societate pe acțiuni, „JO LB

P. T. Domnii acționari ai Cassei de economii „I U LI A“ în 
Alba-Iulia se învită prin acesta cu on6re, în sensulti statutelorfi §-lui 
14 și următorii, la a III-a adunare generală ordinară, carea se va ținea 
in 27 Martie eventuală 17 Aprilie 1895 st. n. înainte de amiec|i la 9 6re, 
în localulu institutului.

Obiectele vorii fi:
1. BaportulS direcțiunei despre cursulu afaceriloru în anulu 1894.
2. Bilanțulu anului 1894.
3. Raportulu comisiunei de supraveghiare asupra bilanțului și darea 

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

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

5. Alegerea a 2 directori în loculu celoră sortați și alegerea direc
torului esecutivQ.

6. Modificarea statutelorfi.
7. Emissiunea a doua de acțiuni.
Domnii acționari, cari voescu a participa la adunare în personă ori 

prin plenipotențiați, sunttt rugați a-șl depune la cassa societăței acțiu
nile și eventuală documentulu de plenipotență, celă multu pănă la 26 
Martie 1895 la 12 6re a. m.

Tot-odată se aduce la cunoscința p. t. acționari, cumcă cu 8 cțile 
înainte de adunarea generală în localulă institutului și în 6rele de ofi
ciu se p6te inspiționa bilanțulu anului 1894 și raportulă direcțiunei.

Alb a Julia, 18 Februarie 1895.
„JULIA“ cassă de economii societate pe acțiuni

Direcțiune a.

Cootaslâ BilanțaaBui — MâHeg szâmBa
Activii. — Vagyon. ia 31 BSeceinvre S8SM evâ december Sl-en. Teller. — Pasivii.

frt. kr. frt. kr.

Cassa în num erar 5 . . . Penztâri maradvâny . . . 1 751 85 Capit. acțion. 500 acț. a fi. 50 AlantOke 500 reszveny âf. 50 25.000 —
Cambii escomptate . Leszămitolt vâltfik . ■ • • 139.494 60 Depuneri spre fructificare . Betetek.................................. 106.196 65
împrumute hipotecarl . . Jelzâlog kolcsdn « • 3.899 — Cambii reescomptate . Viszleszâmitolt vâltok. . . 7.441 —
împrumute cu cavenți . , Kezesseg kolcsonok 1.841 — Interese anticipate . . . Elolegezett kamatok . 2.072 57
Mobiliară.............................. Felszereles . . . 450.57 Fondulu de reserve . . . Tarțalek alap......................... 1.432 52
10% amortisare . . . . 10°/0 torlesztes . . 45.06 405 51 Fondulu de pensiune . Nyugdij alap......................... 81 47
Spese de fondare . . . . Megalakulâsi kOltseg 374.43 Dividende neridicate. . Fel nem vett osztalek 203 97
20% amortisare . . . . 20°/n torlesztes . . 74.89 299 54 Diverși creditori . . Kulombdzo hitelezok . 508 58
Inter, de reescomp tanticip. Elolegezett viszlesz. kamatok 108 42 Profit curatu .... . Tiszta nyeresâg.................... 5.229 58
Spese de protests. . . . Ovâsi kOltsegek . . • • • 3 10
Spese de procesă . . . . Perkoltsegek . . . • • • 114 59
Interese restante . . . . Hâtralekos kamatok 248 73

148.166 34 148.166 34

CoEitiiSu de Ppefitaa și PepdeH' — i^eressâg es Vesztesseg szâmia
Eșite. — Kiadâs. pe anulu 1894 evre. __________ ESevetel. — Intrate.

frt. kr.

634,2-3.

frt. kr.

Inter, a) dela cambii . . . Vâltâ leszâmit. kam. 9724.10
Inter, b) dela împrum. hipot. Jelzâlogkolcsfinkam. 269.57 
Inter, c) dela împr. cu cav. . Kotvâny kolcsOn kam. 167.09 
Inter, d) dela depun, propr. . Sajât betetek kamatai 9.75
Inter, e) dela întârețiare . . Kesedelem kamatai 932.06
Provisiunl.........................Jutalâk.....................................
Competență de scrisă . . Irâs dij..................................

11.102
2.726

491

57
79
08

14.320 44

D. Cimbulia m. p. 
contabilii.

Inter, pentru dep.: a) ridicate Beteti kam. a) kifizet. 435.27
5 425 57Inter, pentru dep.: b) capital Betetikam. b) tokesit. 4990.30

Interese de reescompt . Viszieszămitolâsi kamatok . 800 31
Salarie.............................. Fizetesek........................  . 875 —
Chiria ................................... Lakber.................................. 200 ' —
Contribuțiune.................... Ad6 .................................. 976 —
Compet. de timbru . . . Belyeg illetek.................... 43 32
Porto poștalii.................... Postaber.............................. 56 17
Spese curente .................... Fentartâsi kdltsegek . . . 264 54
Amortisare la mobiliarii. . Felszerelesi kOltseg. tOrleszt. 45 06
Amort, la spese de fondare . Megalakulâsi kolts. tcrleszt. 74 89
Maree de presență . . . Jelenleti jegyek.................... 330 —
Profits curatS .................... Tiszta nyereseg.................... 5.229 58

J4.320 44

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

directorii. cassarii.
Direcțiunea:

G. Filipu m. p. N. Ivanu m. p. N. Barbu m. p. I. Fulea m. p. 1. Cirlea m. p. G. Totoianu m. p.
președ. g’a revg(|uțQ șj aflată în consonanță cu cărțile duse în ordine deplină, Alba-Iulia, 4 Februarie 1895.

Nicolae Cado m. p A. Mazznchi m. p. Ștefană Crișianu m. p. Dumitru Furdui m. p. Theodosiu Lobonțiu m. p.
președ. meimToriî comismnei d.e svLpra.-veg'Iiiare.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Fond.ee

