
Bedacțiunea, AdiaiiiistrațiMea, 
și Tipografia:

Brașovu, piața mare Nr. 30.
Scrisori nflfr&noate nu so 

primesc. — Manuscripte nu ao 
TOt-rimetu.

INSERATE ae primeao la Adml- 
nlstrațlune în Brașovn și la u.r- 
mătirele Birouri de anunolurl: 

în Viena : If. Bukes, Heinrich 
Schalek, Rudolf Jlosse, 2. Oppeliks 
Naohfolger; Anton Oppelik, J. 
Dantiebcr, în Budapesta: Ă. V. 
Goldbergerg, Eckstein Bcmat: în 
Bucuroaci: Agence Havas, Suc- 
curaale de Houmanie; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann,

Prețulu Inserțlunlloră : o seria 
garmond po e coldnă 6 or. și 
80 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifa și învoială.

Heclame pe pagina a 3-a o 
Boriâ 10 cr. adu 30 bani.

.„Gazeta11 iese în flâ-care fii.
Abcuamente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un anu 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe anii.

Pentru România si străinătate:
Po ună anu 40 franci,pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tdte ofioiole 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

AWnamentnln pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulft Inului Nr. 39 etagiulă 
I«: pe unu anu 10 fl., pe săse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fl., po 0 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu eaemplaru 6 cr. v. a, 
flău 16 bani. Atâtu abonamen
tele câtu și inserțiunile suntu 

a se plăti înainte.

Nr. 56. Brașovii, SâmbăU, 11 (23) Martie 1895.

Reforma electorală bate la ușă.
Brașovu, 10 Martie v. 1895.

Necesitatea unei reforme elec
torale, amesurate cerințelor!! timpu
lui, bate cu totti mai mare putere 
și la ușile parlamentelor!! din mo- 
narchia nostră dualistă. Der ea n’a 
aflatu aici pănă acuma decâtu urechi 
surde.

Firesce, că sistemul!! electoralii 
actualu fiindu în ambele state ale 
monarchiei întemeiatu pe interesele 
de supremația ale claselor!! și ale 
rasselorîî dominante, aceste nu se 
simtu nici decum îndemnate de a 
contribui la o reformă a lui în sensu 
liberală, deorece printr’asta ar pierde 
numai din influința și puterea, ce-o 
eserceză atți.

Partida maghiară dela putere 
stăruiesce a introduce alte reforme 
netrebuincibse și periculose chiar, 
der la reforma capitală, menită a 
face părtașă poporulu în măsură câtu 
mai estinsă la dreptulu celu mai în
semnată cetățenesc!!, nici că se gân- 
desce serioșii. De bună voiă nici nu 
va face nimicii, ci numai decă va 
fi constrînsă de împrejurări.

In Austria situația cu privire 
la reforma electorală e formală di
ferită de cea din Ungaria, în fondă 
inse e cam totu aceeași.

Guvernulă ungurescu n’a luată 
pănă acuma nici unu angajamentă 
formală pentru o reformă a legii 
electorale, în programulă seu nici 
că se face amintire de așa ceva. Gu- 
vernulă austriacă însă a trebuită să 
primăscă în programulă său cestiu- 
nea reformei electorale pusă dejj, 
de cabinetulă Taaffe.

A luată acestă punctă în pro
gramulă seu ministeriulă coalițiunei, 
pentru că n’a avută încătrău și aprope 
de ună anu și jumătate s’a trăgă- 
natu reforma electorală, asupra că

reia nu se puteau uni partidele coa- 
lisate, din causă că fiă-care vrea se-și 
păstreze mandatele și se teme a nu 
perde prin lărgirea dreptului de 
alegere.

In fine, precum s’asigură, mo- 
narchulu însuși a urgitată punerea 
în lucrare a reformei electorale și 
ast-felă coalisații s’au văcjutu con- 
strînșî a face în cele din urmă ceva 
pentru resolvarea acestei probleme, 
ca să evite o eventuală disolvare a 
camerei și demisiune a cabinetului.

Comisiunea alesă pentru stu- 
diarea reformei electorale a elabo
rată în fine ună proiectă în înțele
gere cu guvernulă, susțiindă siste- 
mulă de pănă acum cu cele patru 
curii — marii propietari, camerele 
comerciale, orașele și comunele ru
rale — și adaugendă la ele o a cin- 
cea curia, nouă. Acesta a cincea cu- 
riă ar fi se se împartă în două cor
puri electorale seu subcurii, în cea 
dintâiu voră fi înșirați aceia, cari 
plătescă mai puțină ca cinci florini 
dare directă, în cea de a doua voră 
întră cei ce nu plătescu dare, lucră
torii industriali și meseriași.

E vorba ca fiă-care din aceste 
două subcurii să alegă câte 35 de 
deputațî, așa-deră în totală curia a 
5-a se dispună de 70 mandate. Nu 
s’a stabilită încă cum să se împartă 
aceste mandate precum și cercurile 
electorale și dăcă alegerea să se facă 
directă, ori prin delegați.

Se prevede însă cu siguranță 
de pe acuma, că proiectulă de mai 
susă nu va mulțămi pe nici una din 
partidele coalisate, ăr câtă pentru 
partida liberală germană ea se de
clară deja acuma în contra lui.

In modulă de alegere proiec
tată Germanii liberali vădă ună pe- 
riculil pentru ei, căci nu potă spera 
se câștige nici' ună mandată în cu- 

| ria a 5-a. Causă de ajunsă ca să i-se 
[..opună.

Situația e forte încordată. Decă 
în timpul cel mai scurt guvernul aus
triacă nu va reuși a face ună pasă 
decisivă spre soluțiunea ceatiunei re
formei electorale, probabilă, că va 
fi silită a se retrage. Și soluțiunea 
va fi grea, căci poporațiunea impe
riului, cu deosebire cea slavă, pre
tinde o reformă radicală pe basa 
principlulu votului universală și a 
alegerei directe; eră partidele dela 
putere nu voră să sacrifice nimică 
din posiția, ce-o ocupă cu dreptă 
și cu nedreptu.

Camera magnațiloru.
Desbaterea asupra budgetului.

La 20 Martie n. s’a ținută cea din
tâiu ședință a Camerei magnațiloră, luân- 
du-se în desbatere proiectulă de budgets 
pe 1895. Ședința a fostă fârte bine cerce
tată. Membrii cabinetului erau toți de față, 
er din clerulă înaltă catolică se aflau toți 
afară de primatele și de episcopulă Dulân- 
szky din Cincl-Bisericl. Asemenea era com
pletă representată clerulă înaltă gr.-orien- 
tală, cu escepțiunea episcopului sârbă Ni- 
canor Popoviol din Timișbra.

După-ce notarulă Iosifă Rudnyănszlcy 
a cetită raportulă comisiunei financiare a 
camerei magnațiloră, în care se reoomandă 
primirea în generală și în specială a bud
getului, a luată cuventulă:

Contele Nicolau Zay, care dise/ oă 
îșl ține de datorință să-și maroheze atitu
dinea acum în acestă timpu critică, cândă 
politica bisericâscă dominâză încă situațiu- 
nea. Cabinetulă-Bânffy nu este decâtă loc- 
țiitorulă fostului cabinetă, și protesteză con
tra aserțiunei, că schimbarea de persone ar 
fi în stare se schimbe atitudinea oposiției 
din camera magnațiloră.

Vorbindă de partida poporală observă, 
că e adevărată, că partida acesta are co- 
lorită politică, înse în programulă ei suntă 

și momente eoonomice și sociale, cari tre- 
bue negreșită esploatate. Intregă țâra este 
preocupată de miseriile agrare, și cândă se 
(fiice, că parlamentulă maghiară este par- 
lamentulă avuțiloră, atunci nu se spună de
câtă cuvinte înflorilate.

Ideia independenței planâză, ca unu 
ideală, înaintea fiă-cărui Maghiară. Partida 
independentă și dela 48 este espresiunea 
acestei idei. Adevărata piedecă a progre
sului este politica bisericescă, care sumuță 
confesiunile una contra celeilalte.

Contele Zay spune apoi, că cestiunea 
naționalitățiloră trebue resolvată în modă 
justă. Naționalitățile nu potă' să fiă vătă
mate numai pentru-că suntă de limbi streine, 
ci trebue si li-se asigure esistența.

Elă apoi se ocupă de trecută și în- 
trâbă, că unde e frățietate? maghiaro-croată? 
Elă aprobă ooloniile maghiare în Croația, 
dâr face atentă oamera la răspândirea ideii 
unei Croații-marl. Noi, (fiice Zay. nu pu- 
temă privi acesta cu manile încrucișate, ci 
trebue să lucrămă la reanexarea Dalmației, 
ceea ce ar însămna ună favoră uriașă pen
tru noi, âr din punctă de vedere ală drep
tului publică ar fi și ceva justă. Insă pen
tru ca în privința acâsta să se p6tă realisa 
voința poporului maghiară, trebue doborîtă 
ună sistemă putredă, e lipsă de-o partidă 
de guvernamentă, care să fiă espresiunea 
voinței poporului. Ascultați de vocea tim
pului, fiind-că poporulă, care afli se văietă, 
mâne pote pretinde, și transformarea so
cială va porni de josă. Eu nu credă, că 
guvernulă va restabili pacea religiăsă șioă 
va vindeca relele, fiind-că situațiunea se 
pote cuprinde în cuvintele: Firmă nouă pe 
prăvăliă veche. Respinge budgetulă.

A luată apoi ouventulă contele Bela 
Vay, care s’a încercată să combată pe Zay, 
dândă espresiune speranței, că lupta se va 
sfîrși ou învingerea liberalismului.

Contele Nicolau Maurițiu Eszterhâzy a 
apărată, în vorbirea sa, programulă parti
dei poporale. Astăcfil amă ajunsă acolo, 
dise Eszterhâzy, încâtă suntemă siliți a ne 
ocupa cu cestiuni de dreptă publică, de

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “

Poliția împăratului ITapoleontL III.
Măsurile de siguranță, ce se luară 

pentru apărarea președintelui republicai 
Casimir-Perier în urma asasinărei lui Carnot, 
reamintescă disposițiunile complicate, fă
cute pe timpulă împăratului Napoleonă Ill 
după atentatulă cu bombă ală lui Orsini, 
pentru siguranța familiei împărătesei.

Miculă principe, Louis, de câte ori 
eșia la plimbare, era însoțită de o cetă de 
Șpalivi negri, ale căroră mantale albe, su
flate de ventu, îlă încungiurau ca unu noră, 
și acestă aspectă pitorescă amusa atâtă pe 
miculă Loulou, câtă și pe Parisienii lacomi 
de spectacole. Când pleca împăratulă la 
plimbare în trăsură deschisă, însoțită nu
mai de ună adjutantu ală său, calea pe 
care avea s’o percurgă trăsura, fiindă în- 
nainte hotărîtă, furnica de polițiști secrețl, 
îmbrăcațl în totu felulă de haine indife
rente, și trăsura conducătorului acestei insti- 
tuțiunl totdeuna îi urma împăratului Intr’o 
mică distanță.

După cum enareză o femeiă, care 
timpă mai îndelungată locuise în Tuillerie, 
damele de curte ale împărătesei de multe- 

ori se uimeau, când domni necunoscuțl le 
salutau pe strade, le deschideau în modă 
complesantă calea printre mulțime, său le 
săreau în ajutoră, când ajungeau în ore- 
care perplesitate, ordonândă polițistului 
respectivă, care le făcea greutate: „Lasă 
în pace pe damei", seu: „Nu incomoda 
damele!“ „Acești 6menlu, (fiice amintita 
raportdră, „aparțineau poliției secrete îm
părătesei, și omulă făcea bine, dâcă nu 
juca pe sumețulă față cu ei, ci le primea 
serviciile cu mulțămită, căci dealtmintrelea 
risca a fi negligeată și nebăgată în semă 
cu altă ocasiune“.

Cu ună cuvântă, paza familiei împă
rătesei, ori când pășia acâsta în publică, 
era într’atâtă de minuțidsă, încâtă lui Na- 
poleonă adese-ori îi era nesuportabilă, și 
câte-odată, dâcă și numai pe momente, în
cerca să scape de ea. O astfelă de încer
care făcu elă între altele și cu ocasiunea 
serbărei onomasticei sale la 15 Augustă 
1864, încercare, care de sine se înțelege, 
nu succese.

împăratulă, însoțită de soția sa, și în 
brațe cu miculă prință de optă ani, se ară
tase de pe balconulă salei mareșalilor^ mul- 
țimei de mai multe mii, adunată înaintea 
Tuilleriiloră, apoi pleca cu împărătesa și 
cu mai mulțî ourtenl în trăsură deschisă la 

plimbare, prin stradele principale ale Pari
sului. iluminate și împodobite cu o pompă 
ne mai audită, și se îndreptă spre pala- 
tulă Elysde. Abia se închise însă porta 
cea mare în urma lui și împăratulă îndată 
căpătă voiă să păoălescă poliția sa seoretă 
și să se amestece pe josă și necunoscută 
printre publiculă de afară, pentru de-a pute 
gusta încă odată priveliștea admirabilă a 
iluminațiunei de pe piața Concordiei.

Ideia sa fu aprobată de împerătesa 
Eugenia, și repede, înainte de-a ajunge 
scirea la urechile lui M. Hyrvoix, șefulă 
poliției secrete, întrega societate — în frunte 
măâstra supremă de curte a împărătesei la 
brațulă generalului Kolin, după ei, bătrâna 
prinoesă de Esslingen și ceilalți curteni gru
pați în jurulă părechei împărătesei — trecu 
prin grădină și eși pe o ușiță laterală pe 
câmpulă Elysee, fiindă aci mânată înainte, 
vrendă nevrândă, de valulu mulțimei adu
nate. Societatea ajunse pănă aprope de 
piața Concordiei, când de-odată bucuria ei 
fu nimicită. împăratulă chiar îșl întorsese 
capulă pentru de-a privi încă odată arculă 
triumfală de VEtoile, când imediată lângă 
elă se audi pe neașteptate ună „Vive 
l’Empereur!u (Să țrăescă împăratulă!) pu
ternică, care se estinse, ca ună fulgeră. 
Numai decâtă se născu o îndesuelă tumul- 

tuosă, așa că mica trupă se vădu constrînsă 
a se retrage. Din norocire unulă dintre pă
zitorii porții palatului Elysăe stetea în 
apropiere de ușiță, o deschise în grabă și 
lăsa înlăuntru pe refugiații înspăimântați. 
A și fostă timpulă supremă, căci îmbul- 
cfiela și agitarea îșl ajunsese culmea.

Deci încercarea, care promisese atâta 
plăcere, nu succese și necasulă pentru acesta 
fu cu atâtă mai mare, când Napoleonă și 
curtenii lui aflară, că totă lucrulă au să-lă 
mulțămescă unei apucături istețe a șefului 
poliției. Acesta adecă, înțelegendă, spre 
groza lui, despre idea împăratului, pentru 
de-a împedeca planulă ascunsă, trimise nu
mai decâtă în urma soeietății pe toți po
lițiștii, cari îi steteau la disposițiă, cu po
runca, să trădeze inoognitulă domnito
rului, îndată ce-lă voră zări, și astfelă să-lă 
silâscă a-se reîntoroe.

Și tnijloculă acesta șî-a ajunsă suopulă. 
„Domnulă Hyrvoix m’a păcălită în mo
dulă aoesta perfidă, pentru de a-mi dovedi, 
că nu este așa de ușoră a-te subtrage de 
sub paza lui!“, efiise împăratulă Napoleonă, 
de-o parte supărată, de altă parte veselă.

V. S. 
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naționalitate, agrare și ou alte oestiuni. 
Proiectele biserioesol politice au provocată 
marele răsboiu confesională, și d-vâstre, 
după 20 de ani de stăpânire, puteți vesti, 
oă nu este loc-ă în patriâ, unde n’amă simți 
omnipotența statului. Omnipotenței acesteia 
îi pune vârfă lupta de doi ani încâoe, care 
ocupă legislativa, căci guvernulă s’a atinsă 
și de oestiuni de consciință. Mișoarea acâsta 
a provocat’o guvernulă liberală și scopulă 
mișcărei este revisuirea legiloră vătămător e.

Eszterhâzy se ooupâ apoi în detailă 
ou programulă partidei poporale, apărân- 
du-lă cu succesă.

Ministrulă WZassics încâroă să se apere 
față de aousele, cei-le-a adusă Eszterhâzy. 
Contele Bela Serănyi s’a ooupată mai pe 
largă cu crisa agrară. Contele Ecuerioă 
Szăchenyi de asemenea a esplicată tendin
țele agrare. La sfîrșitulă verbirei sale a 
oaracterisată starea bolnăvioiosă a țării și 
a (fisă: E în ajună esposiția mileniului. 
Este lipsă de acâsta acum, când avemă bol
navă în casă și puicuță lăcții e golii?!

Celă din urmă oratoră a fostă oon- 
tele Ferdinandă Zichy. Elă a criticată as
pru întrâgă politica financiară a guvernului, 
dâr totuși n’a refusată votarea budgetului. 
S’a ooupată apoi și elă ou partida poporală, 
pe care a apărat’o oontra atacuriloră gu
vernului.

Făoendu-se votarea, majoritatea a pri
mită budgetulă în desbatere generală. 
După aoâsta s’a începută desbaterea spe
cială.

Oelă dintâiu vorbitoră a fostă contele 
Ferdinandă Zichy, care a cerută să se eli- 
mineze posiția budgetară referitore la ma- 
triculele civile.

Ministrulă de interne Eerczel a accen
tuată de nou, oă deja la începutulă lui Sep- 
temvre vrâ să introducă matriculele de stătu, 
și pentru acâsta tocmai cere votarea posi- 
ției. (Majoritatea o votâză).

Metropolitvlă Mihalyi luândă cuvân- 
tulă dise, că la posiția universității suntă 
300,000 fl., a oăroră origine nu se arată. 
Se scie însă, că suma acâsta se ia dinfun- 
dațiunea Petru Pâzmandy. Fondulă aoesta 
însă este bisericescă și orede, oă nu se fo- 
losesoe pentru soopurl, pentru oarl e me
nită. De aoeea în numele corului episoo- 
pescă protestâză contra aoâsta.

Budgetulă s’a primită apoi și în des
batere specială.

Alegerea „moieltf dela Neutra.
Ne ocupămO în detailu cu acostă 

alegere, pentru-ca se se vadă, ce plă
tesc© în Ungaria dreptulă electorală, 
când alegătorul!! voesce se-și dea 
votulu pentru unQ candidată anti
guvernamentală. Eată, după rapor- 
tele foiloră unguresc!, oglinda fidelă 
a acestei alegeri:

Orașulă are aspectulă celei mai per
fecte stări de asediu. La fiă-care colță ală 
stradeloră, în apropiere și în depărtare, 
pusoile Boldațiloră suntă puse în piramidă, 
6r stradele înohise prin cordonă de milițiă. 
Soldații ceră biletă de legitimația dela fiă- 
care individă, âr oelă ce nu are acestă bi- 
letă, nu pâte trece din o stradă în alta.

Alegătorii partidei lui Zichy suntă 
postați la marginea orașului, pe cândă ale
gătorii guvernamentali aprâpe de locuia 
alegerii.

Președintele Tarnoczy a salutată cfiua 
de 20 Martie cu aceea, că a voită să ares
teze pe doi deputațl, și anume: dincolo de 
podulă Nitrei veniau alegătorii lui Zichy 
în trăsuri. Tarnoczy li-a eșită îndată îna
inte și a provocată să se dea josă din tră
suri cei patru âmeni de încredere ai lui 
Zichy. Deputatulă.Famdncfy vătjândă acâsta 
a grăbită spre podă, ca să se convingă 
despre faptă, și a aflată acolo pe Tarnoczy, 
căruia i-a făcută întrebarea, că alegători 
suntă oei patru domni, pe cari i-a forțată 
să se dea josă din trăsură? — Nu sunt 
datoră să-ți dau lămuri! răspunse Tarnoczy. 
— Protesteză contra acestei procederl! 
tjise Pâzmândy. — Numai decâlu te aresteză, 
dâcă mă încurci! strigă Tarnozky. Gen- 
durmi, aicU. Atunci deputatulă Okolicsânyi 
a rugată pe Tarnoczy, să-i dea ună biletă 

de legitimațiă, ca să pâtă merge la ofioiulă 
telegrafică. Tarnoczy însă i-a refusată și 
când Okalicsânyi a protestată, Va amenin
țată și pe elă cu arestare.

Omenii neutrali spună și asigură, că 
au venită 1500 alegători de-ai lui Zichy, 
și 300 de-ai lui Latkoozy. Toți Jidanii s’au 
alăturată acestuia.

Partida guvernamentală s’a folosită 
de apucătura, că pentru a zăpăci pe alegă
torii oposiționali, a candidată pe 3 Zichy. 
Oposiția a fostă pregătită pentru o ast-felă 
de tieăloșiă, și a stată gata cu scrisori de 
renunțare la mandată din partea a 2 Zichy. 
Tarnoczy însă a refusată primirea loră.

Alegerea curgea forte încetă. In timpă 
de trei sferturi de oră, Tarnoczy a luată 
numai 92 voturi. Elă mereu punea între
bări alegătoriloră oposiționali: „Nu este 
nime aiol, care ar voi să voteze pentru 
oontele Ioană Nepomuk Zichy?“ Dâr în
trebarea acâsta nu-i prea succedea, căci 
preoții catolici grijau forte bine, ca alegă
torii să pronunțe numele adevăratului can
didată. Cu tâte acestea Tarnoczy a respinsă 
totă ală treilea votu de-ală alegătoriloră 
lui Ziohy.

Mare soandalisare a produsă 'neome
nia guvernamentaliloră, cari au confiscată 
1200 pâni, cari li-se trimisese alegătoriloră lui 
Zichy închiși, și cari de diminăța nu mânca- 
seră nici unu codru de pane.

Tarnoczy și omenii lui au respinsăju- 
mătate din voturile pentru Zichy, între cari 
și pe doi canonici. Dâcă alegătorulă nu pro
nunța corectă: „Voteză pentru contele 
Ioană Zichy junior1*, ’i se respingea 
votulă.

*) Trebuia să ’i-se răspunijă: „Dece- 
nalulă nu ți-se pâte acorda, dedrece: 1) 
Atâtă „Instrumentulă fundațiouală“, câtă 
și „Statutele11, compuse de grănițerl glă- 
suescă, că decenalele se voră da numai 
„după putință1*, când starea fondului va 
permite. 2) Fondulă, mulțămită chiverni- 
sirii lui Ciocană et. comp., e aprâpe de 
faiimentă. 3) Fondulă nu s’a obligată niol 
oând a ți da d-tale decenală. 4) Te-am pri
mită în serviciu numai pe 10 ani.

**) Pe atunci Ghețe încă nu era mem
bru în comitetuiă grănițerescă: acum însă a 
ajunsă și acolo. ScițI cum? Trebuindă a 
se face in 1894 alegerea a doi membri în 
congregațiunea comitatensă, Ciocană și cu 
solgăbirăulă Năsăudului au ticluită trâba 
așa, că Jidanii din cercă (și-i multă spuză 
de Jidani pe aici) și ou Maghiarii golani 
din Niinigea ungurescă, au alesă pe Ghețe 
în contra advocațiloră noștri Ioachimă Mu- 
reșianu și Dr. Larionessi, candidați ai par
tidului nostru națională. Ajunsă Ghețe în 
congregațiune, i-a fostă ușoră lui Ciocană 
a face, ca elă să ajungă și membru în co- 
mitetulă grănițeresc.ă, căci în sensulă sta- 
tuteloră impuse, comitetuiă grănițerescă 
are și 12 membri denumiți de ministru din
tre membrii congregațiunei. Și gentilulă 
Ghețe nu B’a genată a primi aoeste ono
ruri! Speiămă însă, oă din oomitetă va fi 
dată afară, că cine portă procese contra 
fonduriloră, nu pâte fi membru în adminis
trațiunea loră.

S’a întâmplată și casulă, că ună ale- 
gătoră a fostă întrebată: — Ce ooupațiă 
ai? — Capelană de coră! răspunse ună tî- 
nără preotă. — Nu-țî primescă votulă, căci 
în listă stă scrisă „capelană“ — <ficea Pre" 
ședințele, respingândă votulă alegătorului. 
Cașuri de acestea s’au întâmplată o mulțime.

Prin ast-felă de mijlâce brutale reuși 
candidatulă guvernului.

*
„Budapesti Hirlapu vorbindă despre 

acâstă alegere cfice, că „în Neutra s’a în
tâmplată confisoarea drepturiloră constitu
ționale. Cum au fostă pregătirile, așa a 
a fostă alegerea. Nu esercitarea, ci suspen
darea drepturiloră cetățenescl și politice... 
E o batjocură pe Ungaria și pe partida 
liberală... Ce vrâ guvernulă: pasivitate, ori 
revoluția... Crede ore Bânfîy și Perczel, că 
c’ună ast-felă de mandată Latkoczy pote 
întră și vorbi în parlamentă ? Credă ei 
atâtă de fără onâre și atâtă de hăbăucă 
oposițiă, încâtă să sufere o ast-felă de 
alegere de deputată, care să servâscă de 
precedentă apropiateloru alegeri generale... 
Dâcă nu este libertate în Ungaria — și 
oum-că nu este, e convinsă fiă-oine — atunol 
guvernanții și guvernamentalii devină ti
rani peste sclavi. Er dâcă poporulă a ajunsă 
în sclăviă, pentru elă e totă atâtă, că 
cine-lă domnesce: Bânffy, Ziohy, ori Win- 
dischgrăetz, și în curând s’a finită cu inde
pendența Ungariei1*...

SDIBILE OILEL
10 (22) Martie.

Cum se pedepsescu în Ungaria omenii 
pentru laesa îiajestate! Cu ooasiunea ma- 
nevreloră dela Boroșineu în a. 1893, la pri
mirea Majestății Sale luară parte și locui
torii satului învecinată Csermo. Monarchulă 
fu întâmpinată ou strigăte de „Să trăâscă!“ 
și „Eljen“, dâr se aucfi și ună strigătă de 
„Abzug !“ Strigătulă acesta îlă soose far- 
macistulă din Csârmo, Eduard Dirhan, care 
pentru acestă faptă fu dată în judecată 
din partea procurorului pentru crima de 
laesa Majestate. Afacerea însă se Jtrăgănâ 
pănă acum și numai alaltăerl se ținu per
tractarea finală în acâstă cestiune odiosă. 
Și ce să veefi? „Cinstitulă“ farmaoistă Dir
han deolarâ înaintea judecătoriloră, că elă 
nu a strigată „Abzugu „regelui, ci celoră 
ce strigau „Se trăăscău, căci aceștia, deși de 
naționalitate română, ar fi trebuită să sa
lute pe regele ungară în limba maghiară1*.  
Proourorulă Dr. Goth propuse cu tâte 

aceste osândirea acusatului pentru laesa 
Majestate, neputându-șl farmacistulă dovedi 
intențiunea sa „patriotioă și nobilă1*.  Apă- 
rătorulă Dr. Barabâs pledâ pentru achi
tare, cficândă, că acusatulă nici pe departe 
nu a intenționată de-a ofensa prânalta per
sona a Majestății Sale, ci „Abzug“-ulă 
său l’a strigată ultraiștiloru români, cari 
voiau să fiă observați de „regele1*.  Tribu- 
nalulă achită pe farmacistă.

— o —
Casă tristă. D-lă Micolae Cristea, 

tocmai în ajunulă liberărei sale din înohi- 
sorea dela Vață, a suferită o grea pierdere 
prin mortea Aiului său Nicolae Cristea, stu
dentă la technioă, întâmplată alaltăerl în 
Sibiiu, unde tinărulă venise bolnavă dela 
Zurich. Adresămă întristatului părinte și 
familiei sale cele mai sincere condolențe.

—o—
D-lii Dr. Valeria Branisce, cum ce- 

țimă în „Dreptatea1* ce arnă primit’o adf, 
nu-și va face pedâpsa de doi ani închisore 
în temnița din Seghedină, ci în cea din 
Vață.

— o —
La catastrofa „Elbei“. Foia oficială 

ungară publică în numărulă său dela 20 1. 
c. ună ooDspeotă asupra aceloră epistole 
reoomandate, 234 la num?ră, cari adresate 
fiindă din Ungaria, s’au pierdută cu oca- 
siunea catastrofei năei „Elba**.  Posesorii 
aceloră epistole potă să ceră despăgubire 
dela respectivele oficii poștale ungare, 
de unde s’au trimisă epistolele.

—o--
Factori poștali femei. Ministrulă de 

comerciu ungară a făcută în Timișora o 
probă pentru de a-se convinge despre ap
titudinea femeiloră în a face servicii, ca 
factori poștali. De trei luni au îndeplinită 
serviciulă de factori poștali șâse femei, încre
dințate de-ocamdată numai ou împărțirea de 
(fiare și tipărituri. Renovarea acâsta s’a do
vedită ca practicabilă, și astfelă ministrulă 
va aplica femei ca faotorl poștali și la alte 
oficii poștale din Ungaria,

Din districtul^ Nâs&udului.
— Martie 1895.

(Fine.)

Căci âtă cum s’a purtată Ghețe față 
cu grănițerii:

Finindu-se clădirea noului gimnasiu 
din Năsăudă, Ghețe, în lipsa unui cuartiră 
„convenabilă1*,  ceru fondului, prin o pe
tiția în regulă, să binevoiâscă a-i da voie 
să locuiască pănă una alta în o odaiă din 
cuartirulă destinată pentru directorulă gim- 
nasială, pe lângă o chiriă de 4 fl. pe lună. 
Sprijinită cu căldură de directoră și de co
legii săi din comisiunea fonduriloră*),  ad- 
ministrațiunea consimte și dă mandată în 
scrisă cassarului, să Bubtragă lui Ghețe din 
salară în fiă-care lună câte 4 fl. dreptă 
chiriă pentru locuința din gimnasiu.

S’a urmată mai multă timpă întocmai. 
Dâr celă necurată nu dârme. Ciocană, 
penjândă presidiulă administrației fondu
riloră, a începută a pune felă de felă de 
bețe în rotele administrațiunei, spre a în
greuna și, de se pote, a zădărnici mersulă 
lucrului și a compromite personele din ad
ministrația**)  Negreșită cu aceeași intențiă, 
într’o bună diminâță, Ciocană (fise cassa
rului (o caricatură și creatură a lui Banffy- 
Ciocanu) să nu mai subtragă lui Ghețe chi
ria de 4 fl. pe lună, și tândala de oassară, 
fără a aștepta ună contra-mandată dela 
administrațiune, eistâză subtragerile dela 
Ghețe, fără să spună o vorbă comisiunei 
despre asta, — faptă, pentru care merită a 
fi dată afară din administrațiune, âr dauna 
fondului a i-se subtrage din cauțiune. Nici 
că ne îndoimă, că comisiunea administra
tivă va procede în conformitate; căci dâcă 
cassarului îi mai place a servi lui Ciocană, 
decâtă fonduriloră, poftâscă a trece în 
plata lui Ciocană. Așa să se procedă față 
cu totl funcționarii, înoepândă dela prefectă 
pănă la celă din urmă servitorii.

Despre esorocheria trifoiului Ciooan-

*) Etă pentru ce nu e bine să fiă pro
fesori în administrațiune!

**) Suntă pasări, cari îșl spurcă cuibulă. 

Ghețe-Pavelă administrațiunea a aflată nu
mai târziu din raportulă comisiunei censu- 
rătâre. Atunci ea a porunoită cassarului să 
subtragă lui Ghețe din salară atâtă chiria 
restantă, câtă și cea curentă în rate lunare, 
pănă se va completa venitulă știrbită ală 
fondului. Acestea s’au întâmplată în anulă 
trecută.

Totă Ciocană (căol elă e pâtra scan- 
delei) a nebunită pe Ghețe în tomna tre
cută să câră primulă decenală. Autfițl acolo! 
Ghețe, care numai în 28 Novembre 1885 
a intrată în serviciulă fondului, oa substi- 
tută provisoră, și care a lipsită dela scâlă 
peste ună ană de cfi'Ie, spre a-șl câștiga oa- 
lificațiunea profesorală pe spesele fondului; 
elă, ală oărui serviciu de deoenală se în
cepe numai în 1888, și după tâte calculele 
din lume numai în 1898 pâte veni la de
cenală, — elfi, să ceră decenală în 1894? 
O impertinență aoâsta, de oare numai ună 
Ghețe său altulă de pănura lui este oa- 
pabilă. Chiar când fondurile ar voi a oo- 
mite o nelegiuire în favorulă lui Ghețe, și 
atunol numai în 28 Novembre 1896 s’ar 
împlini 10 ani de serviciu. Dâr se adeve- 
resoe și aici vorba: „Nu mă lăsa aperi, 
că nu te-oiu lăsa a trăi1*.  Luați odată minte, 
grănițeriloră !

Administrațiunea i-a restituită simpla- 
mente petiția, pe motivulă, că este sosită 
înainte de timpă.*)

Deschidemă aici o parantesă. In con
tra concluseloră administrațiunei, numai 
ună membru din administrațiune pâte îna
inta recursă, și ministrulă, în virtutea drep
tului său de suprainspecțiune, are numai 
dreptulă de a sista conclusele, cari i-se 
pară contrare „Statuteloră“, dâr nu are 
dreptulă de a dispune.

Cu tote acestea, Ciooană influințâ asu
pra lui Ghețe, să înainteze recursă la mi- 
nisteră atâtă în contra conclusului referi- 
toră la ouartiră, câtă și contra celui refe- 
ritoră la decenală, ba spună omenii, oă elă 
însu-șl i-a compusă reoursulă. Va se tfică: 
decenală înainte de timpă, și ouartiră gra
tuită. Dâr fondurile nu mai suntă de hă- 
ramă, oa sub Ciocană, și edificiulă gim- 
nasială nu este nici pentru invalizi, niol 
pentru bicherl.**)

îndată după aceea Ciooană alârgă la 
Bistriță, spre a informa pe fișpană în fa
vorulă reoursuriloră, âr întorsă acasă, elă 
trimite și pe Ghețe să se tîrască și să mai 
denunțe și elă.

Urmarea fu, că fișpanulă, fără a cere 
justificarea administrațiunei, a sistată es- 
pedarea concluseloră, oerândă să ’i-se îna
inteze recursurile lui Ghețe, spre a-le su
pune ministrului. Ministrulă, avândă sub 
ochi aceleași informațiunl, a refusată a 
aproba conclusele administrațiunei și a ordo
nată a se faoe voia lui Ghețe.

Se vede, oă referentulă ministrului 
nu cunâsce nici causa, nici statutele, că nu 
și-a luată osteuâla nici măcară a ceti ac- 
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tele, ci a lucrata numai după informațiunile 
false, primite dela Ciocană prin fișpanulă. 
Nici ministrulă nu p6te porunci fondului 
să dea cui-va ouartiră gratuita și decenala 
înainte de timpă.

Ori dâră crede Ghețe a avă merite 
estra-ordinare pentru grănițerl, de vine cu 
ast-fela de pretensiunl nerușinate ? Dâr nu 
soie ela, oă dâoă omenii nu s’ar fi uitată 
printre degete, pentru soandalele săvîrșite 
de ela în berăriă, în „Grivița44 cu Morițde, 
în Sân-Georgiu cu cărțile și dragostea, eto., 
etc., de multa era măturată din Năsăudă, 
ba pâte pățea și mai rău.

Eoă primula oasfi de o ingerință di
rectă a regimului în afacerile fondurilora, 
una casă de preoedință din cele mai peri- 
■culdse, și casulă e provooata de una Ghețe, 
oare deși negrănițeră, este în pânea grăni- 
țerâscă, cu o plată anuală de 1100 fi. Și 
să nu oredă oine-va, că e nevoiașa. Cine 
nopți întregi bea la șampaniă, și sticlele 
golite le aruncă de păreți, acela nu păte 
să fiă nevoiașa.

Omula ougetătoră se gândesce Ia ur
mări; omeni nemernici însă, ce le pasă loră, 
oă se distruge una ținuta întregă ou insti
tutele lui de oultură? Numai ei să aibă pe 
oe să mănânce, pănă abia răsuflă de grași, 
și să bea pănă ajunge ou degetula.

Ecă, onorați cetitori, în ce stare pre
cară ama ajunsa ou averea grănițeresoă, 
destinată pentru scopuri de cultură, din 
pricina unora omeni nemernici, oe n’au 
niol oonsciință, nici lege, nici chiar Dum- 
ne4eu.

Dâr buna e Dumne4eu, administra- 
țiunea actuală va scii Bă apere interesele 
fondurilora nostre școlare nu numai față 
cu perduțl, oa Ciooana și Ghețe, oi față ou 
ori și cine. Cu noi este dreptatea și ade- 
vărulă, cu noi va fi și Dumne4eu pănă în 
•sfîrșita.

— ei —

Academia română
Sesiunea generală din anulă 1895.

Baportulu secretarului generală asupra lacrâri- 
loră făcute in anulă 1894—95.

Domniloră colegi,
Dela organisarea Aoademiei române, 

ca institute naționala în 1879, sesiunea ge
nerală a acestui ana este întâia, la a cărei 
•deschidere seoretarula D-v6stră generală vă 
pâte presents raportulă despre aotivitatea 
din oursulă anului, fără o amintire întristă- 
tore a perderei vre-unuia din membrii in
stitutului nostru.

Din contră avemă a înregistra una 
faptă îmbucurătoră. Membrulă onorară, 
Prea Sânția Sa Victorii Mihalyi, episcopulă 
Lugoșului, a fostă întărită de archiepiscopă 
și mitropolită româna greco-catolioă în 
scaunulă Blașiului. Academia, în ședința de 
la 11 Noembre, a decisă a exprima cu 
acâstă ocasiune felioitările sale înaltului 
prelată.

Aoâstă sesiune este, după mulțl ani, 
totă de-odată întâia la a cărei deschidere 
numărulă membriloră Academiei este com
pletă. Fiă ca acâstă fericită împregiurare 
•sS fiă de bună augură pentru prosperitatea 
institutului nostru, asupra căruia întrâgă 
națiunea îșl are ațintiți ochii și dela care 
■Românii speră multă pentru înaintarea cul- 
turei loră.

Academia a luată și în aoestă ană 
parte la buouriile M. S. Regelui, Augustulă 
■ei președinte de onâre și protectoră, și ale 
.familiei Sale.

Cu ooasiunea nascerei Principesei Eli- 
sabeta, fiica Altețeloră Loră Regale Prin
cipele și Principesa României, delegațiu- 
nea a esprimată felioitărl instituțiunei 
mostre.

La 3 Noembre, cu ooasiunea serbărei 
nunței de argintă a Majestățiloră Loră Re
gelui și Reginei, Aoademia s’a înfățișată în 
corpore spre a-16 presenta o adresă Je fe
licitare.

Ședințele de peste anii.
In cursulăn anului Academia a ținută 

37 ședințe ordinare, din cari 5 au fostă 
publice. In aceste ședințe, afară de aface
rile private ale Academiei, s’au făcută co

municări și disouțiunl soiințifice. Cele 
mai însemnate dintre acestea suntă urmă- 
târele :

D. colegă V. A. Urechiă, la 25 Nov. 
a cetită o oomunioare: Pe file de câslovă, 
oa continuare la cea cetită la 11 Noembre 
1888.

La 2 Deoembre, D-sa a cetită o în
cercare dramatico-satirioă dela finea seco
lului trecută, inedită și anonimă: „Comedie 
în două fapte44, în care se arată trista stare 
a domniei și a boerimei muntene de 
atunci.

La 13 Ianuarie, D-sa a comunicată: 
„Cererile în ponturi, oe se cade a se face 
de Români la veri ună oongresă de prin
cipi creștini14, scriere dela 1828, din oare 
se vede, că pe atunci esista aspirațiunea 
la unirea Principateloră și se simțea ne
voia de ună principe străină și de inde
pendență.

D. Gr. G. Tocilescu, la 9 Deoembre, 
a făcută o relațiune despre nouele cerce
tări privitâre la limes alutanus și la cas- 
trele romane dela Racovița-Copăcenî. La 
16 Decembre, D-sa a oontinuată expunerea 
despre acele castre și a adusă la ounosoința 
Academiei descoperirea unui bogată mate
rială de dooumente istorice slavone și ro
mâne, aflată de D-sa în archivulă munici
pală ală Brașovului.

In parculă institutului Otteteleșanu de 
la Măgurele, cu ooasiunea unor luorărl de 
nivelarea terenului, s’a găsită ună numără 
însemnată de urne funerare pline cu âse 
arse amestecate ou pămentă. Direotorulă 
institutului, D. I. Slaviol, a trimisă mai 
multe specimene din aoele urne, cari s’au 
presentată în ședințele dela 11, 18, 25 Nov. 
și 16 Decembre; âr la 13 Ianuarie D. Gr. 
G. Tocilescu a oetită o notă asupra acestei 
descoperiri.

In ședința publică dela 2 Decembre, 
D. B. P. Hasdeu a cetită ună poemă înti
tulată „Dumnefleu44, ârîn cea dela 10 Febr. 
a cetită ună memoriu despre „Cheile Bî- 
cului în Basarabia44.

D. oolegă N. Ionesou, la 27 Maiu, a 
făcută comunicare despre o călătoria a 
D-sale în Bulgaria și despre progresele cul
turale ale acestei țări vecine.

La 4 Noembre, D. colegă D. C. Ol- 
lănescu a cetită Satira IV oontra femeiloră 
savante; âr la 16 Decembre, D-sa a cetită 
o scriere intitulată „Din viâța romană de 
pe timpulă lui Augustă. Ospățulă lui Nasi- 
dienus44.

D. oolegă Dr. V. Babeșu, la 4 Noem
bre, a făoută o expunere asupra lucrăriloră 
soiințifice cuprinse în noulă volumă ală 
Analeloră institutului de bacteriologie din 
Bucurescl.

La 3 Iunie, D-sa a arătată constată
rile făcute asupra unei noui forme a morvei 
(răpciugei), anume morva latentă sâu 
larvată.

In ședințela de la 18 Noembre, 27 
Ianuarie, 3 și 24 Februarie, D. Dr. Babeșă, 
răspun4endă unoră întrebări făcute de D. 
Hasdeu, a dată mai multe explicațiunl pri
vitâre la lucrările făcute în institutulă de 
bacteriologie cu privire la descoperirea se- 
roterapiei în acesta institută.

Dr. Gr. Ștefănescu, la 2 Decembre, a 
făcută o comunicare despre prima oămilă 
fosilă găsită în România și unica pănă as- 
t&4l în Europa.

La 9 Deoembre, D. Sp. Haret a vor
bită despre teorema ariiloră în mișcarea 
sistemeloră materiale (ou privire la o co
municare recentă făoută de D. Marey la 
Aoademia de soiințe din Parisă).

La 10 Februarie, D-sa a presentată 
două lucrări matematice ale D-lui I. 
Ghibaldan.

La 13 Februarie, D. oolegă I. Kalin- 
deru a presentată, din partea D-lui și D-nei 
Mijatovich, mai multe scrieri de ale D-loră, 
cu o analisă asupra ouprinsului acestoră 
scrieri.

D. membru corespondentă St. C. He- 
pites, la 7 Ootombre, a presentată o oomu- 
nicare despre starea actuală a publioațiuni- 
loră meteorologice în țâră; âr la 27 Ian- 
a presentată luorarea materiala pentru 
climatologia României. II. Gerulă Bo
botezei.

In sesiunea generală treoută, la 11 
Aprilie, Academia a decisă, oa secțiunea li
terară să pregătâsoă o lucrare asupra orto
grafiei, spre a-se putea discuta cestiunea 
în sesiunea de acum. Secțiunea a ținută 3 
ședințe, la 18, 25 Noembre și 23 Decembre. 
Discuțiunile și decisiunile ei s’au tipărită 
și vi s’au comunicată, pentru oa ast-felă 
în actuala sesiune să se pâtă lua asupra 
ortografiei decisiunl în deplină cunoscință 
de oausă.

Academia română, oa cea mai înaltă 
instituțiune de cultură a nâmului românesoă, 
nu a putută sta nepăsătâre în fața pericu- 
leloră de cari e amenințată cultura națio
nală în acea țâră locuită de Români, unde 
s’au năsoută bărbați puternici ca Șincai, 
Samuilă Claină și Petru Maioră, Șaguna, 
Șuluță și Barițiu. In ședința de la 27 Maiu, 
Academia a aprobată ună memoriu asupra 
acestei oestiunl mari. Acestă memoriu s’a 
adresată tutuloră instituțiuniloră cu cari ne 
aflămă în relațiunl.

(Va urma.)

„Victoria1*
iustitutu de credită și economii în Aradu.

Aradă, Mart. 1895.
Institutulă de credită și economii 

„Victoria*  din Aradă și-a ținută a 7-a a- 
dunare generală la 10 Martie n. o. Cons
tatările făcute în aoestă adunare, ou privire 
la resultatulă operațiuniloră din anulă tre
oută, suntă câtă se pâte de îmbucurătore 
pentru institută. Prin urcarea oapitalului 
socială la 300,000 fl. și prin cumpărarea 
unei case pentru institută, a căreia valore 
este de 61,347 fl., institutulă a luată ună 
avântă puternioă. Raportulă direcțiunei 
constată, că acestă resultată este pentru 
institută ou atâtă mai îmbuourătoră, deâre- 
ce anulă espirată în privința financiară 
peste totă, dâr mai alesă în privința eco
nomică, prin reoolta slabă și prețulă soă- 
dută ală cerealeloră, cari formâză față cu 
institutulă isvorulă principală de venită, a 
fostă câtă se pâte de nefavorabilă. Dâcă 
și în asemeni împrejurări institutulă a 
scită realisa așa frumâse progrese, direcțiu
nea cu dreptă cuvântă speră, oă în vi- 
itoră institutulă va merge totă înainte.

Mișcarea operațiuniloră principale în 
oursulă anului treoută se presentă astă- 
feliu:

Depunerile la 31 Dec. 1894 erau: 
640,685 fl. 16 cr., adecă mai multă cu 
61,553 fl. 15 cr. oa la aoeeașl dată anulă 
precedentă; E'scomptu: 675,712 fl., mai 
multă cu 68,362 fl.; Hipotecă : 269,946, mai 
multă ou 11,308; Lombard'. 11,905, mai 
multă cu 4G00 fl. ca la finea anului 1893. 
Circulațiunea totală a cassei în anulă trecută 
a fostă 9,542.336fl. 40 cr.

In cursulă anului activele au crescută 
cu 78,751 fl., venitulă brută ou 20,525 fl, 
âr venitulă curată ou 17,002 fl.

Adunarea generală a „Victoriei44, insti
tută de credită și economii în Aradă, s’a 
ținută la 10 Martie în loclitățile institutu
lui sub presidiulă d-lui Dimitrie Bonoiu, 
cons. reg. și președinte ală institutului. 
Acționarii au dovedită o nouă interesare 
pentru institută și prin faptulă, că la adu
nare s’au presentată din diferite provincii 
55 aoționarl, cari au representată 711 acții 
și 318 voturi. Îndată după deschiderea adu
nării, presidentulă face cunoscută tristulă 
și durerosulă casă de morte a presidentu- 
direcțiunei Dr. Lazară Pctco, care a răpo
sată la 3 1. o. cu puține dile înainte de 
adunarea generală. Adunarea șl-a esprimată 
unanimă durerea și condolența sa, deci- 
4endă sâ însciințeze despre acâsta și pe 
familia răposatului președinte.

După aceste punendu-se la ordinea 
4ilei raportulă direcțiunei, bilanțului anu
lui 1894 și raportulă comitetului de supra- 
veghiare, adunarea generală cu votă un- 
nanimă și cu viuă plăcere a aprobată raportul 
și bilanțulă anului 1894, a primită tâte pro
punerile făcute de direcțiune și în sensulă 
acestora a fixată dividenda din 1894 cu 7 
fl. după acțiă, care se pâte rescumpera 
imediată după adunarea generală.

Totă prin conclusulă direcțiunei s’au 

votată 7735 fl. 35 cr. din venitulă curată 
pentru fondulă de reservă și astfelă aoestă 
fondă cu finea anului 1894 s’a urcată la 
suma considerabilă de 80,656 fl. 80 cr.

S’aă votată mai departe fl. 1500 pen
tru fondulă de pensiuni ală funoționariloră 
și 1200 fl. pentru scopuri oulturale filan
tropice, âr 3421 fl. 60 cr. din venită se 
transpune în profitulă anului 1895.

Pentru consolidarea institutului și 
asigurarea funoționariloră, adunarea gene
rală în unanimitate a votată proiectulă de 
stătută pentru fondulă de pensiuni ală 
funoționariloră presentată de direoțiune.

Tot-odată pentru meritele sale deose
bite, la propunerea direcțiunei, adunarea 
generală ârășl cu votă unanimă a învestită 
pe comptabilulă șefă Savu Raiou ou dreptă 
de a signa firma institutului pe procură.

In loculă lui Dr. George Vuia și Ro- 
mulă Oiorogariu eșițl, prin sorți, adunarea 
generală i-a realesă de membri în direc
țiune âr în loculă lui Dimitrie Antonesou, 
ab4isă s’a alesă Nicolae Marou în direcți
une.

Espirândă mandatulă, în comitetulă 
de supravegh'ere s’au alesă: Vasiliu Popă, 
Petru Truța, George Feier, George Popo- 
vid și Petru Grozda.

Ou privire la împărțirea profitului cu- 
ratu în sumă de 38,784fl. 49 cr., la propu
nerea direcțiunei, adunarea a hotărîtă a se 
da: 1) 5% dividendă=15,000 fl.; 2) 30% 
în favorulă fondului de reservă = 7135 fl. 
35 or., 3) 10% tantiemă direcțiunei=2378 
fl. 44 cr., 4) 3% tantiemă direotorului ese- 
cutivă = 713 fl. 53 cr., 5) 2% comitetului 
de supraveghiere = 475 fl. 69 cr., 6) 2% 
tantiemă funoționariloră = 475 fl. 69 cr., 
7) 2% supradividendă acționariloră=6000 
fl., 8) Dotarea fondului de pensiunI=1500 
fl., 9) Pentru remunerarea funoționariloră 
la disposiția direoțiunei=500 fl., 10) Pen
tru scopuri filantropice și culturale, de ase
menea la disposiția direcțiunei, = 1200 fl. 
Restulă de 3405 fl. 79 cr. se transpune în 
contulă profitului anului 1895.

Teatru germanii. Joi sâra a fostă 
beneficiulă hernioului actoră Louis Neher. 
Rolulă, ce și-l’a alesă, a fostă acela ală 
poetului Heinrich din drama lui Holtei: 
„Lorbeerbaum und Bettelstab44 (Pomă de 
mirt și bâtă de cerșitoră). In alegerea sa n’a 
fostă însâ tocmai norocosă și amă fi dorită 
mai bine să-lă vedemă într’ună rolă de 
caracteră, decâtă în rolulă unui poetă des
perată, care umple piesa cu monologurl de 
lamentări. Piesa lui Holtei a fostă odată 
(e sorisă pe la 1833) forte multă admirată 
de publică, a4l însă ea nu mai place, căol 
nu întelnimă în ea ceea ce adl căutămă 
mai alesă: acțiune viă. Suntă scene fru- 
mâse, mai alesă în aotulă ală 3-lea și în 
epilogă, însă momente, cari sS ne sguduie, 
puține aflămă. D-lă Neher însă a șoiută, 
prin joculă său, să ridice valârea acestei 
piese și mai alesă în epilogă ajuoată atâtă 
de bine, încâtă într’adevără i-a suocesă să 
ne înlănțue totă atențiunea și să ne trans
pună într’o continuă ilusiune dramatică. 
Poetulă, timidă în sooietate, fantastică aoasă, 
visătoră față de amici, supusă față de mai 
marii lui, cari îi tempescă geniulă, și îu 
fine cerșitorulă nebună, tote aceste diferite 
stări, în cari l’am vâdutu pe d-lă Neher, 
se reoglindau în fiă-care gestă și mimică 
a lui, așa că cu dreptă a meritată cununa 
de lauri și cele două paclmtașe, ce i s’au 
îmânată între vii aplause. D-lă Haken- 
schmidt, care a făcută frumose progrese 
în timpulă din urmă, erl n’a avută ună 
rolă potrivită pentru elă, ca amică invi- 
diosă și trădătoră. Celelalte roluri au fostă 
tâte bine interpretate, astfelă, că succesulă 
piesei a fostă în genere jluată destulă de 
frumosă. <»>

NECR0L0G1Î. Veronica Papii n.Sil- 
vași a răposată în Springă la 19 Martie n. 
c. în anulă ală 78-lea ală etății. Rămășițele 
pămentescl s’au transportată la Crăoiunelă, 
comuna sa natală, unde s’au îmormântată 
astădl, în 22 Martie. O jălescă nepoții: 
Petru Cordea, parochă gr. oat. cu soția sa 
Amalia n. Stanoiu, strănepâtele Virginia și 
Livia.

F.ă-i țărîna ușâră!

Proprietarii: Aurel iHurs^ianv.
Redactară responsabilă: Qregoriu ălaiarâ.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 56—1890.

Cupsu ii 8a bur*sa  din Viena.
Din 21 Martie 1895.

Renta ung. de aurii 4°/0 . . . 124.99
Renta de cordne ung. 4°/0 . . . —.—
Impr. o3.il. fer. ung. în aură 41/2°/0 . 127.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 104.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.40
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.80
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 99.25
Imprum. ung. cu premii .... 161.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 152.—
Renta de hârtie austr.......... 101.45
Renta de argint austr.......... 101 70
Renta de aur austr............... 124.55
LosurI din 1860   159.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1088.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 466.50

Acții de-ale Băncei austr. de oredit. 405.75
NapoleoridorI........................................ 9.74’/2
Mărci imperiale germane . . . 60.12’/2
Londou vista....................................123.05
Paris vista.................................. 48.65
Rente de cordne austr. 4°/0. . . 101.05
Note italiene.................................. 46 45

CursuBtt pieței Bira^ovâ.
Din 22 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp, 9.69 Vend. 9.71
Argint român. Cump. 9.60 Vend. 9.65
Napoleon-d’ori Cump. 5.70 Vend. 9.74
Galbeni Cnmp. 5.80 Vend. 5.85
Ruble rusesc! Cump. 131 Vend. — .—
Mărci germane Cump. 5.98 Vend.
Scris, fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

COMVOCĂRE.
Domnii acționari ai Cassei de economii „AURAHIA“ în eensuld 

§. 16 a statateloră suntQ prin acesta convooațl la

a VH-a adunare generală ordinară,
carea se va ținea Marți în 16 April 1895 înainte de prâncju la 9 fire în 
localulu institutului.Obiectele s u n t u:

1. Raportulu direcțiunei despre mersulu afacerilor^ în anulu 1894.
2. RaportulG comitetului de supraveghiere și darea absolutoriului.
3. împărțirea venitului curatu și ficsarea prețului marceloru de pre- 

sență pentru membrii direcțiunii.
4. Conf. § 30 a statutelora alegerea celoru 2 membri în consiliul^ 

direcțiunii.
5. Alegerea comitetului de supraveghiere.
Domnii acționari, cari dorescu a participa în persână la acestă 

adunare suntu rugați a’și depune la cassa institutului acțiile eventualu 
și documentulu de plenipot.ență conformii §. 17 din statutu cela multa 
până în 15 April a. c. la amiaȚl.

Abrud u, 12 Martie 1895. DIRECȚIUNEA,
Contufe mianțuluBa

ACTIVE. fl. cr.

Cassa în numSrară .... 5522 97
Cambii de bancă.................... 291688 48
împrumuturi hipotecare. . . 56369 30
Efecte....................................... 2580 —
Interese restante . . ... • 80 34
Mobiliară................... fi- 238’60

după amortisare . „ 23’86 214 74
Diverse conturi debitore. . . 138 20

356594 03

PASIVE. fl. cr.

Capitală socială
300 acțiuni â fl. 100 . .

Fondulu de reservă statutar ală 
acționariloră........................

Fondulă de pensiune ală func- 
ționariloră.............................

Depuneri spre fructificare . .
Cambii de bancă reescomptate 
Interese anticipate pro 1895 
Diverse conturi creditore . .
Profit trans, din 1893 fl. 160’ —
Profită netă . . „ 10.375’44

30C00

19699

4192 
246360 
41388

3840
577

10535

67

69
02

34
87

55
,356594 03

Conrtulu profitului și perderiloru
E Ș I T E. ■

Interese 
pentru depuneri 
spre fructificare fi. 
pentru fondulă de 
reservă statutară „ 
pentru flndulă de 
pensiune . . . ^

Spese 
salare, chiriS, spese 
de postă și altele de
birou .... fi. 4.494.17 
maree de presență „ 489.—

Contribuțiune
directă .... fi. 2.075.40 
10% dare la inte
rese dela depuneri
și comp, de timbre „ 1.224.53 

Amortisare din mobiliară . .
Profită transpusă din

1893 . . . - fi. 160.- 
Proptă netă . . „ 10.375.44

fi. cr.

30167 19

VENITE.

11.543.57

949.22

196.40

' 31531:59
10555

Interese
dela cambii de
bancă .... fi. 25764.52 
dela împrumu
turi hipotecare . „ 4402.67 

Profittt transpusă . .
ProvisiunI

SE
modă de 1 ZL CT» Ill ! 
ră și vară Ai UX o UJ, |haine de Dame și Domni primăvară și vară 14 cr. Jl. 

Țesăturile cele mai fine și practice cu prețuri forte ieftine. Ori și ce cantitate 
se trimite franco la domiciliu în tote țările din Europa.

Oettinger & co., Zurich, (elveția). .
Casă de ezzpoxta,ție d.e stofe pentra dame și domni.

Mostre franco. — Gravure de modă gratis. — Diplomată la 1883.
Porto de epistole la Elveția 10 er. Cărți poștale 5 cr.

Inscimtare■5

Subscrisulu croitorii aducu la cuuoscința Ou. publicu 
românu, că fiindă stabilită de presență aici, sunt la dispo- 
sițiunea On. publică la ori ce felu de comande, ce cadă în 
branșa mea.

Prîmescu orî-ce haine civile pentru bărbați, precum și 
uniforme pentru militari și studențl, haine pentru preoți și călugări, 
tot ielulu de îmbrăcăminte pentru serviciulă bisericei, efeptu- 
indu le cu prețuri moderate și după cea mai nouă modă. La 
cas de trebuință pot servi cu mustre flue și frumbse, dela cele 
mai renumite fabrici, cu prețuri reduse.

Fiindă decorată, pentru desteritatea, ce am câștigat’o 
în decursulu timpului, în meseria mea, dela Exposițîuuea Ro
mână din Sibiiu (1881) cu medalie de bronz ii, er în timpulă 
din urmă (1894) cu medalie de argintă dela Exposițiunea 
din Bucurescî, speră, că voiu avea, ca măestru română, spri- 
jinulă și încrederea publicului română.

Rugându me pentru o cercetare câtă mai numerâsă, ro
mânii la disposiția On. publicu

cu stimă

IOANU BIDU, croitorii
Strada Mare, lângă girnnasiulii românu.;;;

Casă de exportii ie ciasornice helvețîane 
penirsa bnzunarii.

regulate acuratu Specialitate:

a.

ei CiasorniGB-Goldin Remontoir 
pentru Domni și Domne, lucrate forte 

ifină și precise.
Aceste ceasornice au capacă escelentă și ele

gantă, care suntă asemenea ca și cele de aură, ar- 
tificiosă ciselate. Cu deosebire atragă atenția asupra 
calității mașinăriei de o construcție escelentă, că 
nu pote pătrunde prafă, și suntă ceasornice cu multă 
mai superiore ca cele pănă acum aduse la venclare.

Pentru fie-care ceasornică dau garanțiă de 3 
ani că va umbla regulată și certificată cu numărulă 
ceasornicului.
Prețulă unui ceasornică cu capacă dublu fii. 
Prețuia unui ceasornică cu capacă triplu fi ii.

Unu lanții Goldin, esecutare elegantă, fasonădupă 
plăcere fi fă. .5® cr.

Cu eapacir triplu *3  
Ciasornice de dame © S3.

Pentru ampioiații căiloriî ferate și de navigație, cunoscutele ceasornice 
Roskopf-Remontoir anker, capacă curată nikel acurată regulată fl® fii.

Lanțu de nikel potrivită cu amuleta elegantă fi fl. 5® cr. 
Sînguruln depou pentru monarchia austro-ungară 

LEON SILBERBERG,
W 8 e n. 0. 'FBeEScBfiBMa.a'kt £b.

I f 
I
Si
gj
I

(Este ună proverbă vechiu.)

Ab rudă, 31 Decemvre 1894.
A. Filîpu,

Directorii executivă.
Dr. Sinieonw Caiană, Caiulinfi Davida,

Președinte. membru în direcțiune.
Petra Mncaveiu,

membru direcțiunei.

Silviu Lazaru,
comptabilu.

Georgiu Ivascn, 
membru în direcțiune

Nicodimu Cothcselu,
membru în direct.

Bilanțulu de față confrontându-se cu cărțile principale și auxiliare 
purtate în regulă, s’a aflatu consunătoru în tbte și exactu.

COMITETUL DE SUPRAVIGHCBRE.
BasiliK Bașiota, Nicolan Lobonțiu. Lanes Giurchescu.

preș, comis, de supravegliiare

m ©mjpirap dik miră
Aceste proverbe, se potrivesce la siabt9îa>nentg.a!â meu celu mare, care cum

pără cantități mori de mărfuri; avcndU cheltuieli puține potft vinde și eftinu.
MncflPP pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, cum
IlludU îj 638.6 CXLl.Uli U nu s’ail mai veduth pănă acum, pentru croit»»”», nefrancate.

Stofe peotro îmhHfeămmfea
Perwvîen și Dosking pentru inaltula oierii, stofe prescrise pentru uniformele func- 

țioriariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, postavuri pentru bili
arde (mese de joeu), și trăsuri. — Asoi-tînssesntil i’orte bogalîs de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabrîcei, -W ce 
nu i pote oîera nici o concurență. Asortimentu de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Șiole de spălatu, pleduri de voiagiu dela 4—84 îl. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftsiie, soSieSe, ți*ainice,  din 8ână curată, 
nu sdrențe eftine, cari nu prețuescti nici câtă cusutulu croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky în Mnn. (Manchestern Austriei.)
©ejswsitw gterssasMaemlik «Se jsostavwa’ă peste ’/, laaSîione florini. 

es'S' Trimiterea numai cu ramburse.
fin rin fnTinnnn cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
nil nil ini siiSiiH Stikarofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfelu de omeni eu nu vendu 
UU DU IUI ullllu su]j njcj 0 condiț,ie marfă. 629,7—24.

Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei * 
â 5 cr. se potu cumpăra în librăria Nicolae Ciureu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


