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„Gazeta'* iese în flft-care iți.
Abonamente pentru Anstro-Uugaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Oumlnaafi 2 fl. pe an.
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poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
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Târgul Inului Nr. 30 etaglu 
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Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 ti., pe trei lunî 
3 fl. Un OHernular o cr. v. a. 
seu 15 bani. Atât ahonamon- 
teic cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Cum stăm cu „crisa“?
Brașov, 31 Ianuarie v.

„Vom vede d6că aceia, cari au 
urzit certele urîte dela „Tribuna44 
și din comitet, se vor cuminți și se 
vor astempera în viitor44 — scrieam 
în numerul de Dumineca trecută al 
fuiei ndstre. Der deja după doue 
(țile ni-a fost dat să cetim în „Tri- 
buna“:

....Resvrătiții n’au desarmat; ei 
îșî continuă opera, lor de submi
nare; ei urmăresc mai departe... cu 
stăruință... acțiunea lor disolvantă în 
partid...

„Resvretiții n’au desarmat44...
După cele intemplate dela Cră

ciun încoce nu mai pote fi îndoiălă 
pe cine înțelege „Tribuna41 sub nu
mirea de „resvrătiți44.

Ne-a arătat numita foiă într’un 
șir de articull, în mod destul de 
drastic, tbte fasele resvrătirei din 
cestiune, începând dela 15 Noemvre 
1895; der a accentuat constant, că 
totă „crisa44 se reduce numai la o 
intrigă țesută în timpul din urmă 
de fostul proprietar al „Tribunei44 
Eugen Brote și de 6menii lui de în
credere, cari erau tari și mari la 
acâstă f6iă, pănă ce d-1 Dr. Rațiu a 
luat cunoscutele mesuri.

Din redacția „Tribunei44 a tre
cut apoi „crisa44 în sînul comitetului 
și s’a accentuat prin cunoscutul „pro
test44 al celor șese, cari au luat în ape- 
rare pe „resvretiți44.

In urma acesta „Tribuna44 a în
ceput să chibzuescă, decă nu cumva 
„crisa44, prin care trecea, are și un 
„fond politic44.

Curând însă o nouă consfătuire 
a membrilor comitetului a luat cu 
mare maioritate hotărîrile, prin cari 
s’a regulat definitiv Gestiunea liti- 
gibsă a proprietății tipografiei și a 
foilor.

Atunci „Tribuna44, mulțămită, 
că „crisa a încetat44, a declarat, că 
nu mai pbte se aibă nici o rațiune 
de-a se pune în lumină „fondul po

litic44 al acestei crise și, înfățișând 
totul ca o certă trecătore în fami- 
liă, a esprimat dorința, ca cele în
tâmplate se se dea uitărei.

Acum de-odată vine și ne spune, 
că „resvretiții, cari n’au desarmat, 
„îșî continuă opera lor de subminare11.

Nu cum-va prin acâstă afirmare, 
„Tribuna44 a trecut deja peste linia, 
ce și-a tras’o și a atins printr’asta 
în mod destul de simțibil fondul 
politic al crisei, pe care o decla
rase cu câte-va cjile mai înainte ter
minată?

Căci ori-ce s’ar (jice despre is
prăvile celor trei eroi ai crisei dela 
„Tribuna44, ele nu pot fi înfățișate, 
decât cel mult ca o operă de sub
minare față cu numita foiă, er „Tri
buna44 ne vorbesce de-o continuare 
a operei de subminare în sînul par
tidului, de-o urmărire cu stăruință a 
unei „acțiuni disolvanle în partid11.

Așa der nu mai e vorba acum 
de crisa, prin care a trecut „Tri
buna44, ci de-o crisa, prin care după 
însă-șl mărturisirea acestei foi. a tre
cut și trece încă partidul nostru na
țional.

Constatăm, prin urmare, că or
ganul nostru a avut cause forte în
temeiate, când față cu amintitele 
declarări ale „Tribunei44 a susținut, 
că relele și neajunsurile, ce s’au ma
nifestat în timpul din urmă în cer
tele urîte dela Sibiiu, au o rădăcină 
mai afundă, care se estinde nu nu
mai asupra „Tribunei44 și a comite
tului, ci asupra partidului însu-și.

Ori ce ar face dâr „Tribuna44, 
ori-ce atitudine ar lua, ea totu-și va 
trebui se revină mai curând seu mai 
târziu asupra isvorului reului, pe 
care-1 caracteriseză acum în trecăt 
cu cuvintele: „acțiune disolvantă în 
sînul partidului.44

CEON1CA POLITICĂ.
— 31 Ianuarie.

„Budap. Tagblattu afirmă, că în urma 
neregularităților și abusurilor descoperite 

în timpul din urmă în sînul organelor ad
ministrative din Ungaria, tote ministeriile 
sunt provocate de șefii lor, să însemne pe 
liste anumite pe acei funcționari de stat, 
cari sunt membri în corporațiunile, admi
nistrative ale diferitelor societăți pe acții. 
Miniștrii au de gând să provâce pe amin
tiți! funcționari, că său să abdică de-a fi 
membri în aoele corporațiunl seu 6ă abdică 
dela posturile lor, căci amândouă funcțiu
nile nu sunt oomptabile. „Bud. Tagbl.“ cjice, 
că prin aoâsta miniștri voesc să evite, ca 
ou ooasiunea desbaterei budgetului de co- 
merciu, oposiția să pună din nou în diseu- 
țiă cestiunea acâsta neplăcută și odiosă.

*
In dieta Boemiei s’a întâmplat alaltă- 

erl un mare scandal. Deputatul ceh-tînăr 
Dr. Baxa atacă în termeni forte vehemenți 
dinastia habsburgică. „Habsburgii44, c}ise el, 
„au dus Boemia la miseriă44. Germanii voiră 
să protesteze, și atunci se isca un tumult 
ne mai pomenit; nu se puteau au$i deoât 
invective ca „nerușinat44, „miserabil44 etc. 
După-ce mareșalul țării îl ptovocâ pe Baxa 
la ordine, acesta îșî continua vorbirea, și 
fini cu cuvintele următore: „Intrigă dinas
tia habsburgică și patriotismul austriac nu 
plătesc o cepa degerată /“ La acâsta se reî- 
noi scandalul și președintele nu fu ascul
tat de nimeni. In fine după-ce tumultul se 
mai liniști, se scula contele Bucguoi și-și 
esprimâ regretele sale, că se pot pronunța 
astfel de vorbe în dieta boemă. Asemenea 
protestă și președintele clubului Germa
nilor.

*
Privitor la oestiunea botezului prin

țului Boris, diarele italiane publică unele 
enunciațiunl de mare însămnătate ale car- 
ninalului Galimberti, om încrezut al Papei. 
Cardinalul să fi c}is> prințul Ferdinand a 
oomis cea mai mare greșâlă, când a mers 
la Roma, căci Papa, precum ori și care 
preot catolic, mi-și pote calea jurământul 
său, si nu pâte recunosce o ast-fel de tre
cere, ca a micului Bcris, la ortodoxia. Fer
dinand trebuia să rămână aoasă și să facă 
ca moștenitorul de tron al României, care 
la botezul copilului său, n’a bucinat lucrul 
în totă lumea. Prințul Ferdinand a comis 
o mare netactioă, când a mers la Papa, și 

apoi întoroându-se acasă s’a plâns, că Papa 
nu voiesce să-i aprecieze posiția sa critioă. 
In fine Galimberti să fi cjis, că Țarul de 
sigur nu va simpatisa nicl-odată cu un om 
așa slab de înger; și în tot cașul este un 
fapt forte trist, că un Bourbon se lepădă 
de credința străbunilor săi. — Din Sofia se 
depeșeză, oă a produs mare sensațiă îm
prejurarea, că în 9 c. de prima dată nu 
s’au făcut rugăciuni pentru prințul Ferdi
nand în bisencele catolice din capitala Bul
gariei.

Din dieta ungară.
In ședința dela 10 Februarie, oonti- 

nuendu-se desbaterile asupra budgetului cul
telor și instruețiunei publice, vorbi:

Smialovsky Vaier, care cjise, că mai 
ales preoțimea din nordul Ungariei (vrâ 
să cjică preoțimea slovacă) este într’o situa- 
țiune atât de tristă, încât arohiereii ar fi 
datori de-a înființa din venitele lor un 
fond, din care să ajutore pe preoți, chiar 
și înainte de regularea oongruei. Nu se 
alătură la proiectul lui Ugron, dâr voteză 
budgetul.

După oe a mai vorbit Molnar Josias 
pentru proiectul lui Ugron, urma :

Papp Gâza: Se ocupă cu vorbirea lui 
Ugron și elice, că ngularea confesiunilor pe 
aceeași basă de drept, din punct de vedere na
țional, el nu o pote primi.

Bartha Miklos: Valahii au mai mare 
drept, decât catolicii.

Președintele : Mă rog de liniște, d-le 
deputat Bartha (Sgomot.)

Bartha M.: altuia 'i se permite să în
trerupă, âr mie nu.

Papp Geza: Din punct de vedere na
țional, el ar voi, ca sumele pentru ajuto
rarea preoților să nu fiă limitate prin lege, 
ci dreptul de ajutorare să ’i se lase cu totul 
guvernului. (Ilaritate pe bănoile oposiției.) 
Pice, că o reformă a celor 52 teologii din 
patriă, in cari se creso 1700 de elevi, e 
reclamată cu urgență, deorece instrucțiunea 
lor actualmente se face fără niol un con
trol din partea statului, er dreptul publio 
ungar nu-1 învață de loc. E necesar, ca 
statul să înființeze teologii în Budapesta.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Horoscopul.
(O istorie misteriosă de Otto Moser.)

Wallenstein, prințul de Friedlanda, 
unul din cei mai mari beliducl ai timpului 
său, a fost omorît în Februarie 1634 în 
Eger. Amioii și supușii lui se retraseră cu 
spaimă dinaintea pericolului oe-i amenința 
din partea justiției de cabinet a curții au
lice din Viena, și cât de justificată a fost 
acâstă îngrijire, documentâză răsbunarea 
sângerosă, care a lovit pe mulțl dintre mi
litarii de rang înalt, singur și numai de 
aceea, pentru-că ei au ținut cu Wallenstein. 
Mai toți generalii și colonelii, oarl l’au aju
tat a înviDge în bătălii gloriâse, învăț ații 
și artiștii, oarl au glorificat curtea lui, au 
dispărut ca meteori ridioați cu repeejime 
în nori viforoșl; totă lumea blastăma pe 
beliducele omorît, și omenii nu respectară 
nici măoar locul său de repaos, cripta din 
Githsohio, ci îi profanară chiar și cadavrul. 
Puțiul ani după mortea lui Wallenstein stră
bătură mai mulțl călăreți șvediani în criptă, 

și tăiară capul beliducelui mort, care încă 
-i astăfil se arată în museul din Stockholm 
ca curiositate.

Intre învățații, cu oarl sta principele 
de Friedlanda în relațiuni apropiate, era, pre
cum este cunoscut, și consilierul și astro
logul italian Seni. El avisase pe principe 
încă în ultimile bre despre inimicii lui, cji- 
când, că a cetit în stele desastrul ce se 
apropia, sâu mai bine c}is, presimțea din 
circumstări acel desastru. Se șoptea, că 
italianul Seni să fi fost o uneltă a inimici
lor lui Wallenstein, spre al nimici. Princi
pele de sigur crecluse mai mult în steaua 
sa cea norocosă, deoât in prevestirile astro
logului, și puține âre mai târdiu arma uci- 
gătore a lui Deveraux străpunse pieptul 
nepanoerat al principelui.

Seni se întorse la Italia. Ultima amin
tire despre el e legată deunoastel al dom
nilor nobili de Rosenberg lângă Strakomtz; 
o amintire înfiorătore însă, oa totă ființa 
Italianului, care toomai așa de misterios s’a 
ivit precum a și dispărut.

Timp scurt după mortea lui Wallen
stein, tînărul cavaler de Rosenberg adu

nase în castelul său dela Strakonitz o so
cietate de prietini și veoinl, spre a între
prinde ou ei în pădurile lui estinse o vână- 
tore de mistreț], Iucă în cjiua prem^rgătore 
sosiră ospeții, și după obiceiul vechia la 
nobili, mâncară și beură bine. Sorele se 
asounse de mult după vârfurile munților 
Boemiei, și junii nob’ll ședeau la masă 
ou paharul în mână, și se buourau de ve- 
nătoria, ce le sta înainte.

De-odată întră în odaiă portarul, și 
șopti stăpânului castelului vestea, că înain
tea porții aștâptă un stiăin, care a venit 
călare, și se rogă pentru sine și pentru că
lăuzul său, să li-8e dea ceva de mâncare 
și cuartir peste nopte. El se afla pe oale 
cătră Budweiss, când l’a apuoat noptea, și 
cjice că e un om, care se îndestulesce cu 
puțin și ou un pat cât de simplu.

Domnul de Rosenberg era un bărbat 
tînăr, și înoă neoăsătorit. El ordona por
tarului să tacă mamei sale, dâmnei Elisa- 
beta, cunoscută cererea străinului, apoi să 
i-se dea străinului o odaiă, și oastelanul 
să se îngrijâscă bine atât de călător, cât 
și de călăuzul său. După oe sefăou acâsta, 

junele nobil merse în odaia străinului, și’l 
învitâ, să ia parte și el la cina și petreoe- 
rea âspeților. Străinul, un bărbat palid ou 
ochi întuneoațl, era îmbrăoat într’un vest
mânt uegru cu încrețituri, care dovedea, 
că el este un învățat. Ar fi fost neourte- 
neț, dâcă ar fi respins invitarea stăpânului 
castelului, de aoeea el primi invitarea și 
merse în sala, unde se aflau și ceilalți 
ospețl.

Intrarea Btrăinului produse o învede
rată consternațiune, pe lângă totă disposi- 
ția bună a ospeților. Străinul fu îndată re- 
ounoscut de mulțl dintre âspețl, și șoptind 
se lățise vestea, oâ nou venitul este Dr. 
Seni, renumitul astrolog al asasinatului 
prinț de Friedlanda.

— „Ou permisiune, domnii mei44 cjise 
astrologul, „eu 4âresc pe unii dintre 
d-vâstră, a cărora față ’ml este mie bine 
ounoscută, și de care-mi aduc bine aminte 
a o fi vădut de multe-ori în împrejurimea 
reposatului meu stăpân, a ducelui de Fried
landa. Timpul meu s’a finit în țările Ma- 
jestății sale impărâtesol, și eu mă aflu în 
călătoria oătră patria mea Italia. Decă este 
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Catolicii ar trebui se aibă la curtea din 
Roma o representanță ungurâsoă deosebită, 
care să paraliseze tendințele analoge cu 
tendințele lui Strossmayer. (Aprobări gene
rale.) Doresce ștergerea celibatului nu numai 
din puncte de veder etice, ci și din inte
rese naționale unguresoi (Aprobări sgomo- 
tdse și ilaritate.). Dovedesce cu date sta
tistice, că pentru învățarea limbei latine în 
gimnasii se oonsaoră mai multe ore, oa 
pentru limba maghiară, ceea ce nu află 
corect. Cere, ca mai ales asupra șoblelor 
confesionale, ministrul de culte să esercite 
cel mai aspru control, er despre resultat 
să raporteze camerei. (Vii și sgomotose 
aprobări în drâpta.)

Kovăcs Albert; Intrâbă ce este oausa, 
că articolul 23 al legei din 1893, — care 
traotăză despre măsurile, ce sunt a se aplica 
față cu scolele poporale confesionale, în 
cas când acestea păcătuesc în contra sta
tului — nu s’a esecutat niol măcar într’un 
singur cas. Ore așa stări fericite să fi in- 
trevenit în cestiunea naționalităților din 
Ungaria, încât în decursul celor trei ani 
trecuțl să nu fi greșit în contra statului 
maghiar nici o școlă de-a naționalităților? 
Vorbitorul crede, că se întâmplă tocmai 
contrarul și că esoesele și agitațiunile na
ționalităților niol-odată n’au fost așa mari 
și cutezătore, ca tocmai îfl anul din urmă. 
Ba lucrurile au ajuns acolo, că dâoă nu 
vor resolva repede cestiunea naționalități
lor, ne putem înoă pierde autonomia. Pen
tru resolvarea cestiunei naționalităților un 
singur mijloc ne stă la disposițiă și acesta 
este școla. E neîndoios, că școla, lăsată 
numai de sine, față cu reacțiunea dușmă- 
nosă a armatei, numni forte încet și pe 
lângă o încordare estra-ordinsră «r pută 
resolva cestiunea naționalităților. Cu tote 
astea, pe lângă energia cuvenită, ea încă 
o pote face asta. Dovadă Croația (Adevă
rat! Așa este! în stânga și stânga estremă), 
care în ce privesee cestiunea naționalități
lor, numai prin școlă a schimbat situațiu- 
nea dinainte de 25 de ani în ceea ce este 
astăcjl. La noi e necesară resolvarea aces
tei cestiunl din causă, că suut naționalități 
ceri ele singure voese se se maghiariseze 

— Red.) Scopul însă nu-1 vom ajunge 
nicl-odată, decă ministrul de cuite nici nu 
începe măcar cu esecutarea art. de lege 
20 din 1893, care lega autorisăză pe mi
nistru, ea o școlă, care luoreză în contra 
ideei naționale și în contra statului ma
ghiar, să o prefacă în școlă de stat. Pen
tru ce ministrul n’a prefăout în șcble de 
stat astfel de școle confesionale? (Apro
bări.)

Asociațiunea națională araâană.
Recomandăm căldurosului spri

jin al publicului românesc următo
rul apel ai direcțiunei Asociațiunei 
naționale aradane, din care apel 

vedem cu bucuria, că Românii ara- 
danl au început să desvolte o ac
țiune seriosă și salutară pe terenul 
acestei Asociațiunl.

P. T. Domnule! Cu trei decenii în 
urmă, Românii aradanî, doritori de cultura 
și propășirea neamului, au înfiiuțat cea 
dintâiă reuniune culturală româr.escă în 
Ungaria și Bănat: „Asociațiunea națională 
in Arad pentru cultura poporului romăn.u

De atunci avut’a acest aședăment de 
cultură, după fluctuațiuuile vieții sociale, 
periodul său de înflorire, avut’a durere, și 
periodul de decădere, er în presinte, tre. 
cut în periodul renascerei sale, venim ou 
deplină încredere a-1 recomanda dragostei 
frățesci și căldurăsei părtiniri a publioului 
român, ca împreuuă să-i dăm avântul tre
buincios la îndeplinirea înaltei meniri cul
turale.

Cultivarea limbei și, în genere, des- 
voltarea culturei naționale, mai ales în 
împregiurările de astăcjl, trebue să fiă cea 
diutâifi datorință pentru fiă-care Român, 
oare îșl iubesce limba și neamul.

Nu ne îndoim dăr, că bunii Români, 
începând dela vlădică până la opincă, fără 
osebire, pătrunși de marea importanță, ce 
au reuniunile de cultură în viâța popbrelor, 
vor grăbi eu drag, ca să aducă obolul lor 
pe altarul asooiațiunei nostre, menită a 
răspândi ouitura și lumina în popor.

De aceea ne adresăm tuturor iubito
rilor de cultură, îndeosebi preoților și în
vățătorilor, ca atât ei înși-șl, oât și alții, 
prin silințele lor, se se înscrie de membri 
la asociațiunea ndstră.

Ca publicul să fiă deplin orientat în 
privința scopului, ce-1 urmăresce asooia- 
țiunea națională aradană, cât și în privința 
coadițiunilor, sub care cineva pote deveni 
membrul ei, dăm următorul estras din sta
tutele sale:

§. 1) Scopul societății peste tot e cul
tura națională a poporului român ; âră mai 
ales înaintarea literaturei române și a oul- 
turei sociale..,.

Spre scopul acesta societatea va da : 
a) ajutor de bani, său altfel de ejutor ori 
remunerațiune materială studenților și peste 
tot tinerilor români mai săraci, cari âmblă 
în institute de învățătură, său se pregătesc 
pe orl-ee carieră scientifică, artistică, indus
trială, de neguțfttorie, său economică; așa 
și învățătorilor elementari români, cari în 
ohemarea lor se trudesc cu sporiu de laudă; 
și auctorilor români, oari au lipsă de aju
torință; nu altmintrelea din timp în timp 
a întinde ajutorință șoblelor elementare, 
cari sunt în lipsă de cărți și de alte unelte 
scolastioe, âră învățăceilor buni a da pre
mie; etc....

§. 4) Membri ordinari ai societății 
pot fi toți acei cetățeni din ambele staturi 
ale Maiestății Sale, cari, au verstă deplină, 
doresc cultura poporului român, au purtare 
morală nepătată, și spre înaintarea scopu
rilor societății său vor oferi pe trei ani o 
sumă anuală cel puțin de 2 fl. v. a. seu 
dăruiesc un capital de 40 fl. v. a., oare va 
forma averea fundațion&lă a asociațiunei.

„Afară de aoeștia pot fi aleși de mem

bri ajutători tbte acele persone. oare ori 
în ce mod contribuesc spre înaintarea sco
purilor asociațiunei, dâcă posed calitățile 
morale ale membrilor ordinari.*1

„Persone din străinătate pot fi aleși 
numai ca membri onorari, și spre validita
tea acestei alegeri e de lipsă aprobarea 
ministrului reg. ung. de interne.11

Când apelăm dâr la bunăvoința și 
spriginul publicului românesc, aducem tot
odată la cunoscință, că adunarea generală 
a asociațiunei, ținută în 31 Decemvre st. 
v. 1895, a ales pe timp de trei ani în bi
roul adunărilor generale: Președinte Prea 
Sfinția Sa D-l Episcop loan Mețian; vice
președinte prim Augustin Hamsea; vice
președinte al doilea Georgiu Telescw, no
tari loan Petranu și Romul Destor; âr în 
direcțiunea asociațiunei s’au ales pe un an, 
conform statutelor: Petru Truța director 
Drim; Vasile Mangra, director secundar, 
Savu Raicu, oassar; Iuliu Herbay, contro
lor; Dr. Ioan Suciu, fiscal; Valeriu Magdu, 
bibliotecar; Iancu Stefanuț, econom; loan 
Pefrothczu notar; membri: Dr. Nicolae 
Oncw, Dr. George Popa, Dr. George Vuia, 
Romul Ciorogariu, Aurel Suciu, loan Len- 
ger, Mihaiu Velictu, Moise Bocșan, Ioan 
Beleș, Dr. Ștefan 0. Pop, Ignatie Papp și 
Georgiu Purcariu.

HotărîțI la muncă seriosă, P. T. D-l 
ești rugat, ca să circulezl lista alăturată 
pentru înscrierea membrilor, și apoi să-o 
trimiți cassarului Savu Raicu, secretar la 
banca „Viotoria*1 în Arad, cel mult pănă 
în 1 Aprilie a. c. împreună cu taxa de 
membri, ce o vei incasa?., cel puțin pe 
semestrul prim al anului, dela membrii în
scriși în listă.

Arad, 13 (25) Ianuarie 1896, din șe
dința direoț’unei asociațiunei naționale in 
Arad pentru cultura poporului român.

Petru Truța, loan Petroviciu,
director prim. notar.

Afacerea Pulszky.
Penibila afacere a lui Carol Pulszky, 

directorul galeriei de tablouri din Buda
pesta, a început să ia un avânt, ce preo
cupă întrâgă opiniunea publică.

Cestiunea a fost adusă și în dietă, 
unde în ședința dela 11 Februarie ea a 
dat ansă la o discuția forte agitată. Cel ce 
a pus cestiunea pe tapet a fost uontele 
Apponyi Albert, care-șl începu lunga sa 
vorbire esprimându-șl părerea de râu, că 
trebue se vorbescă într’o oestiune, oare a 
început sâ devină „scandal european11.

La audui acestor vorbe, oposiția 
erupse în strigări de: Așa este! Scandal 
european ! Infamiă ! etc.

E fapt, dise Apponyi, oă s’a spesat 
o sumă pentru un luoru, pe care nimenea 
nu l’a votat, și ârășl e fapt, că statul a 
fost păgubit.

Caută deci să afle, cine este vinova
tul. Vorbirea lui culmineză în următbrele 
punote:

1) Cum s’a putut, ca ministrul de 
instrucțiune conte Albin Csaky să aviseze 
lui Carol Pulszky pentru tablouri suma de 
167,560 fl. la 1 Iunie 1894, dedrece oomi- 
siunea regnicolară pentru mileniu 8 încu
viințat acestă sumă ab a numai la 9 De
cemvre 1894, așa-de»- cu 5 luni mai tânjiu ?

2) Cum a fost cu putință, ca un con
siliu de miniștri, al cabinetului Wek^rle, 
la propunerea ministrului de instrucțiune 
br. Edtvos se sancționeze pentru Carol 
Pulszky o trecere peste credit de 204,876 
fl., și înoă la 13 lanuare 1895, când acest 
ministeriu îșl dase dimisiunea și ducea mai 
departe afacerile în mod provisorio?

3) Cum s’a putut întâmpla, oa minis
trul de instrucțiune Wlassios se dea lui 
Caro! Pulszky, în care n’a avut nicl-odată 
deplină încredere, pe care pentru activi
tatea lui în oficiu a trebuit să 1 dojenâsoă 
și oare din bami primiți în Ianuarie nu-șl 
dase soootelă despre 7000 fl., cum s’a pu
tut întâmpla, ca Wlassics sâ înoredințeze 
din nou acestui om 115,000 fl?

In fine Apponyi a cerut sâ se trimită 
comisul parlamentară, care sâ oeroeteze 

afacerea.
La vorbirea lui Apponyi a înoercat să 

răspundă ministrul-președint", Bdnffy. Când 
șl-a deschis gura, oposiția a și început să-1 
întimpină cu strigăte batjoooritore, cari au 
însoțit întregă vorbirea lui. Ou deosebire 
prin învinuirea, că oposiția ar căuta prile- 
giurl de-a provoca soandale, cari compro
mit reputațiunea Ungariei în streinătate, 
Banffy a iritat oposiția în așa mod, că 
de-odată d:nr.r’o sută de pepturl începură 
strigătele în contra lui: „Banii țerei... ri
sipă.* Hoția... a-ți permis sâ se fure averea 
statului.... a ți compromis ondrea țerei eto.

Acestea și alte espresiunl de felul 
acesta însoțiră vorbirea lui Banffy dela în
ceput pănă la sfîrșit, ba deputatul Drako- 
lits rosti la adresa guvernului Banffy chiar 
cuvântul: găzduire de hoți !

Cu mare greu a putut Banffy să-și 
spună vorbirea, care a culminat în aceea, 
că decă guvernului i-s’a dat dreptul de-a 
oheltui pentru esposiția milenară, atunci 
a putut să-i dea și lui Pulsky banii, ce 
i-a dat.

A mai vorbit și ministrul de culte 
Wlassics, -care însă nici el n’a rămas cru
țat de oposițiă, deși pănă aci a fost tractat 
întotdeuna mai delicat din partea ei. El 
voi mai ou semă să arate, că tablourile 
cumpărate de Pulszky nu sunt tablouri 
fără vaiore.

SCiRSLE OSLEfi.
— 31 Ianuarie.

„Pănă cftndT Sub acest titlu publioă 
„Foia Diecesană* din Caransebeș următbrea 
notiță: „Mai multe reuniuni și oorporațiunl 
din loc în cari nenumerațl Români sunt 
membri activi și sprijinitori, arangiâză petre-

vr’unul dintre d-vostră, care să se sfiesoă 
a ședâ la masă împreună cu servitorul și 
oousiliarul ducelui, acela să se esprime, și 
eu mă voiu retrage în odaia oferită mie cu 
ospitalitate.

— „Ferâscă Dumnezeu, domnule 
Doctor11 răspunse domnul de Rosenberg. 
„Dâoă ar și ave cine-va de a-se plânge 
asupra ducelui de Friedlanda, mortea lui a 
espiat tote, și servitorul nu pbrtă vină pen
tru faptele stăpânului său. D-ta ești ospele 
acestei oase, sub a căreia acoperemânt 
să nu te sfiesol de nici o față invidiosă. 
Poftim șecjl domnule Doctor, și privesce 
ca și când ai fi în ceroul prietinilor d-tale. 
Ridic păharul acesta în sănătatea domniei 
tale!“

După vorbele aceste amicale se deș
tepta din nou buna disposițiă a bspeților, 
și astrologul fu tractat din partea tuturora 
cu cea mai mare prevenire. In deoursul 
conversărei lor se făcu amintire și despre 
cele din urmă bre ale ducelui de Fried
landa, și Doctorul fu recercat să dea lă
muriri asupra mai multor faime ouriose, 
cari oirculau prin popor, între cari și aceea, 

că Seni ar fi oetit înainte, din stele, despre 
oatastrofa sângerbsă ce a urmat, și că el 
ar fi înounosoiințat pe principele de cu 
bună vreme despre acesta.

Astrologul stete cât-va timp cufun
dat în gânduri posomorite, ioona uciderei 
stăpânuJui său îi apăru înaintea ochilor. 
După o pausă cjise el:

— „Principele a fost încunosciințat 
înainte, prin soiința înaltă, corona radelor 
firmamentului, care cunbsce ursita pămân
tenilor, și la care soiință aderez și eu. Sunt 
înzestrat ou darul de-a ceti din stele, dâr 
ele aduc mai multă întristare, deoât bu
curia !“

— „Respeot vorbelor d-vbstră, dom
nule Dootor!11 esclamâ atunol domnul de 
Hertzan, un bătrân vesel, care în tinerețele 
sale fusese călugăr și se țină a fi literat. 
„Se cjio0 însă, mai de mult un mare 
astrolog a mărturisit pe patul inorții, că 
ceea-ce a descoperit el în stele, e minciună 
și înșelăciune, și oă fiă-oare creștin bun 
trebue să se ferâsoă de ast-fel de întreprin
deri neoreștinescl11.

— „S’au scris și vorbit multe despre 

astronomia11 răspunse astrologul, „însă nu
mai puțini au ajuns la cunoscință adevăru
lui. Ce se ține de amintitul astrolog, eu nu 
înțeleg cum a ajuns el la conolusiuuea, că 
astronomia ar fi op diavolesc, de ore-ce 
lucrul rău îșl are locuința în adâncimea 
iadului, și nu pe firmamentul înstelat11.

— „Ai vorbit bine, domnule Doctor11, 
striga Hinko de Teyrow, care era privit ca 
un liber ougetător. „Ca dovadă, că eu nu 
privesc măestna d-tale de un lucru păcă
tos, a-șl dori, eă ne prorocești din stele re- 
sultavul venătoriei nostre de mâue!“

— „Minunată ideă, Hinko“, cjise că
lugărul de Wodian. „Nbptea e limpede și 
luminată de stele, și domnia ta, d-le Doo
tor, ne poți da o probă despre măestria 
d-tale“.

— „Stelele răspund numai la între
bările privilbre la ursita ființelor de pe pă
mânt, mai adânc nu pote pătrunde ochiul 
omenesc în secretele lor11, răspunse SeDi.

— „Atunci să precjiol sortea vr’unuia 
dintre noi“ striga bătrânul Hertzan ridând, 
ridicând păharul, și rostind câte-va cuvinte 
latine, cum se îndatina, când era cam chir- 

chilit. „Ridio acest pocal în sănătatea d-tale, 
domnule Doctor!11

Seni nu răspunse nimic la provooarea 
bătrânului, ci părea a fi neliniștit.

— „Adevărat, preiji domnule Doctor 
viitorul vr’unuia dintre noi“, strigară atunci 
mai multe voci.

— „Deși nu se va împlini preejice- 
rea“, adause d-l de Hertzan „der să faoem 
o glumă11.

Ochiul Italianului sohînteiâ atunci de 
mâniă. „Ei bine, domnilor11 cjise el, „D-cleu 
să dispună, ca sentința stelelor să se îm- 
plinâscă. Voiesol d-ta, domnule de Hertzan 
să-ți soii viitorul ?“

— „Eu sunt om bătrân, oare și fără 
ajutor străin îșl pote proroci viâța sa scur
tă, ce-o mai are de trăit. Deci eu n’am 
lipsă să soiu nimic înainte11, răspunse dom
nul de Hertzan.

Cu tbte că vinul îi încălzise pe toți 
nobilii de față, totu-șl, când Seni declară, 
oă e gata de-a proroci viitorul orl-oărui dintre 
ei, nici unul nu se oferi buouros la acesta. 
Chiar și pretinsul liber cugetător (jise: 
„Bărbați ca mine nu au lipsă să sciă tbte



Nr. 24—1896 GAZETA. TRANSILVANIEI t’agina 3

ceri, concerte, escursiunl etc., așteptând să 
fiă sprijinite și din partea Românilor, ma
joritatea Caransebeșului. Românii le și spri- 
jinesc, dâr până acuma — cu durere con
statăm — încă n’am fost invitați la acele 
petreceri și în limba nostră, limba protocolară 
la Magistrat. Ore de ce și pănă oând tot 
așa?44 — Ce 41G lă asta acei Români 
„generoși'1, carl tin să susțină și sprijinâscă 
întreprinderile celor ce desconsideră în ase
menea med limba și naționalitatea lor ?....

—o —
Pisica Reginei României, pilele a- 

cestea a călătorit prin orașul nostru ma
rele comerciant din Galați Marcu Mendl, 
care se întorcea dela Paris. El aduoea ou 
sine o admirabilă pisioă persiană, pe care 
cum audim, ambasadorul român din Paris 
a trimis’o ca dar Reginei României.

— o —
Gendarmi păcăliți. Vinerea treoută, 

sera, aveau să fiă transportați din închi- 
sârea din Brașov la tribunalul din Sibiiu 
6 arestanțl, aousațl cu omor, furt etc., cari 
toți șese se țineau de cercul de compe
tență al tribunalului din Sibiiu. In Brașov, 
arestanții au fost predațl în sâmă unui 
sergent de gendarmi din loc, însoțit de 
alțl doi gendarmi. Aceștia legară pe ares
tanțl de mâni ou lanțul, doi câte doi, și 
apoi îi porniră la drum. Pe tren arestanții 

■ se purtară fârte liniștit. Pe la 4 ore dimi- 
nâța insă, dâudu-se jos la gara dela Sibiiu, 
arestanții profitară de întunecimea nopții 
și așa legați cu părechia, cum erau, o 
luară la fugă trei păreohl în trei părți. 
■Celor trei gendarmi înarmați abia li-a suc
ces să prindă pe doi dintre ei, adecă o 
părechiă, ceilalți patru au scăpat.

—o—
Carte oprită. Ministrul de oulte un

gar a ordinat ca să fiă soosă din tote bi
bliotecile și institutele de învățământ din 
Ungaria oartea intitulată „Dejepis Slova- 
kov<£ (Istoria Slovacilor), pe motiv că „ar 
conțină neadevăruri și învățături contrare 
statului14.

—o—
Erăși proces pentru „agitațiune14. 

Foile din Budapesta spun, că în curând se 
-va pertracta înaintea ourții ou jurați de-a- 
oolo un nou prooos de pressă, ce a iost 
intentat din partea procurorului pentru un 
articol publicat în foia serbâscă „Zastava^. 
Articolul se ocupă ou congresul naționalită
ților și a fost scris de învățătorul sârb 
Vladimir btancov. Procesul, ca de obiceiu, 

■este intentat pe cuvânt de „agitațiune în 
contra națiunei maghiare44.

—o —
înmormântarea lui Tom» Petcu. Ni

se telegrafieză din Bucurescl: Vestitul mi
lionar ardelean — Mooan Săoelean Toma 
Petcu, a fost îngropat eri în Bucurescl în 
tjiua de trei Sfinți. îngroparea ca la omul 
cel mai sărao. Se tfice, că a murit fără 
testament. Boriș din Ciuc-Sereda e moste- 
nitâre paralel ou neamurile lui.

înainte, nici ch’ar lucruri cari aparțin sin
gur și numai personei lor44.

Pe buzele lui Seni se ivi atunci un 
zimbet batjocoritor, care nu rămase neob
servat de cătră nobili.

— „Domnule Doctor44, dise atunci 
stăpânul castelului, „dâoă voiescl să-mi îm- 
plinescl rugarea, atunol preeji viitorul meu. 
Dâcă sortea omului e hotărîtă, atunci sen
tința d-tale nici nu va îmbunătăți-o și nici 
nu-o va face mai rea, și eu din parte-mi 
mă voiu sci orienta, ce să fac44.

— „Intre păhare vorbesce ușor omul, 
și mâne îi pote păre deja rău; deol îți re- 
•oomand să renunți la planul d-tale44, îi 
■cjise Seni.

— „Nu!44 fjise domnul de Rosenberg. 
„Eu am destul curagiu, pentru de-a su
porta orl-ce sentință. Deci la lucru, dom
nule Doctor, spune-mi ce am de făcut!44

Astrologul scâse atunci din buzunar o 
oărtioioă și o tăbliță negră și provocă pe 
domnul de Rosenberg să-i spună timpul și 
locul nasoerei sale.

— „Sunt născut în castelul acesta în 
,a 23-a c}1 a lunei Iulie din anul 1610, în-

Căderea unui meteor. Din Madrid se 
telegrafieză, oă în 10 1. o. pe la 9y2 ore 
a căcjut acolo un meteor. După raportul 
Observatoriului meteorologio, meteorul a 
esplodat la o înălțime de 32 metri, produ- 

I când o lumină intensivă. Esplosiunea a 
fost urmată de-o durăitură puternică, oare 
a produs o spaimă generală. Au fost ni- 
mioite oase întregi. Lucrătorii unei fabrice 
de tutun din Madrid credând, că e vre-un 
cutremur de pământ, au năvălit ou toții 
afară pe scări, carl din causa mulțimei lu
crătorilor s’au surpat, și 16 âmenl au fost 
răniți mai ușor, er unul de morte. S’au 
mai întâmplat și alte nenorociri. Așa un 
bărbat tinăr de spaimă a sărit jos dintr’un 
etagiu. Profesorii și băeții au fugit în tote 
părțile, rănindu-se mai mulțl inși. Mai 
mulțl ueguțătorl și-au închis prăvăliile. S’au 
aflat bucăți din meteor, în formă de pâtră 
sură, cari erau încă calde. S’a simțit es- 
plosia la mai mulțl chilometri depărtare 
dela Madrid. La palatul ambasadorului 
Statelor-Unite s’a dărîmat un părete și mai 
multe ferestri s’au spart.

— o —
Cununia. Mâne, în 1 Febr. v. c. se 

va cununa în BuourescI d-ra Aurelia Cor- 
descu, amabila fiică a d-lui Daniel R. Cor- 
descu, vechiu director al institutului „Lu
mina44 din Bucuresol, cu d-1 căpitan Ghe- 
orghe Moscu. — Adresăm tinerei păreohl 
și părinților felicitările nostre cele mai 
sinoere !

Un testament dispărut. Foile din 
Budapesta, ce ni-au sosit adl, istorisesc 
următorul cas: La 2 Februarie n. c. a ră
posat în Viena un proprietar mare din 
Craiova, ou numele Grigorie Ternoveanu, 
oare în urma unor certe din familiă, s’a 
lăpădat de toți membrii ■familiei sale și a 
început sâ țină casa cu o văduvă săracă, 
cu numele Ana Sienseslci născ. Levandovsky, 
careia i-a testat averea lui în valore de 
200,000 franol. pilele acestea el a fost îmor- 
mântat în Viena și la îmormântare luară .5 . I
parte și trei frați ai răposatului, cu numele 
George, Alexandru și Virgil Ternovănu, din
tre cari cel dintâiu e advocat. Aceștia se 
daseră pe lângă femeiă cu vorbe bune, er 
femeia înoredându-se în ei, a predat testa
mentul oumnatului său Alexandru, ca să 
i-1 grijâsoă și apoi, în 8 Febr. n. a plecat 
din Viena spre România, însoțită de toți trei 
oumnațil. In 9 Februarie însă, când tre
nul a ajuns la Budapesta, Alexandru Ter
noveanu s’a dat jos la gară sub ouvânt, 
că ar avâ ceva de vorbit cu un individ 
anumit, ou care s’a cufundat în conver
sația așa, că l.i urmă a rămas de tren, er 
în timp ce fratele său și cumnata sa au 
călătorit mai departe.

La Czegled însă femeia începu să 
țipe și să facă o larmă mare, așa că la 
urmă a întrevenit poliția și pe cei doi 
frați i-a deținut pentru prepusul, că ar fi 
complici la furarea testamentului. Amândoi 

tre 10 și 11 ore diminâța44, <jise domnul 
casei.

— „Aoâsta e ora, în oare sârele în
tră în zodia leului44 mormăi aetrologul, 
așa încât toți dimprejurul său putură în
țelege cuvintele sale. Sorise apoi pe tăblița 
nâgră tot felul de cifre și semne ouriâse, 
și provocă apoi pe stăpânul castelului să 
dispună, ca să fiă oondus la odaia sa, și 
aci să fiă lăsat neconturbat în calculațiu- 
nile sale.

După depărtarea astrologului, fiă-oare 
dintre âspețl răspiră mai liber, de ore-ce 
înfățișarea bărbatului palid în haina sa ne
gră, care a stat în legături atât de miste- 
riâse cu WallensteiD, începu a esercia o 
deosebită înfluință asupra spiritelor super- 
stițiose. Chiar și jovialul Hertzan cJlse, că 
nu-șl pre face bucuros de lucru ou ast-fel 
de âmenl.

Trecuse o oră oând de-odată astrolo
gul întră din nou în sala castelului. Intre 
ospețl se făcu o tăcere adâncă.

(Va urma,) 

frații deținuți au fost numai decât trans
portați la Budapesta, unde mersese și fe
meia. Aci frații au fost interogați, der 
fiind-oă femeia șl-a revocat aousațiunea, 
ei au fost liberați. La cererea femeei a fost 
deținut numai Alexandru Ternoveanu, care 
a rămas la Budapesta. Fiind ccultat, acesta 
a negat, că el ar fi luat în ț imire testa
mentul, susțiind, că numai nis e sorisorl a 
primit. Femeia s’a provocat la martori, 
cari au văcjut, oând AlexaD'5 .. a luat în 
primire testamentul și au sciut si ce e 
sons în testament. Cestiunea încă uu e 
resolvată. Poliția oontinuă cercetările

Persecutiuni.I
Moroda, (Corn. Arad) 8 Faur 1896,
Onorată Redacțiune! Astădt procura

tura reg. ung. din Arad a însoiințat, prin 
decis pe îuvățătorii Petru Costin și Ștefan 
Herețiu, oă sunt puși sub acusațiune pe 
basa §-ilor 70 și 172 din oodicele penal, 
pentru „agitare la ură contra națiunii ma
ghiară'1-. Acâsta s’a întâmplat în urma de
nunțării preotului din loc Moise Ghergariu 
și a arătărei notarului Ștefan Sele, ambii, 
— spre rușinea națiunei române, — cres
cuți ou presoură românescă! Vetjl bine, 
acestui act a premers oeroetarea fă- 
oută de judele instructor astă-vară și 
perohisițiunea ținută ou asistența a trei 
gendarmi în Iulie a. tr. îndată după înro
larea d-lor învățători la miliție.

Obiectul, ce constitue delictul după 
oum se (ji°e îQ decis ar fi cântarea și îns- 
truarea tinerimei la „Hora Ligei^, precum 
și o adresă trimisă celor închiși pentru 
Memorand în Vaț și Seghedin la 7 Maid 
anul trecut.

Etă, așa soia Ungurii să întimpine pe 
Români în anul mileniului lor! Fiă-le 
cinstea mileniului lor, precum le sunt și 
faptele!

Ghiocelul.

Sermanii avuți.
Cum se pote susținea o casă ou pu

ține mijloce? întrebarea acâsta se aude 
de nenumărate ori, și pentru a-o resolva, 
nu trebue multă băt-aiă de cap, ci trebue 
introdusă numai o anumită economiă oas- 
nică. Departe trebue să-i sbore mintea ace
luia însă, care-șl face planurile, cum are 
să-și susțină casa, când are mai multe mi- 
lione venit anual.

Țâra omenilor bogațl este Anglia, 
unde sunt mulțl dintre ei, cari au venit 
dilnio de oâte-o miiă seu chiar și mai multe 
mii de sterlingl, ba alții au chiar și pe 
oră sute de funțl sterlingl, și pentru sus
ținerea lor spesâză întrâgă suma acesta seu 
oea mai mare parte din eâ.

Englezul și Americanul oele mai mari 
sume le spesâză pentru arangiarea locuin
țelor și pentru biblioteci alese. Sumele 
pentru mobilarea locuințelor sunt enorme.

Un om de finanțe din Londra a spe- 
sat pentru mobilarea unei oase peste o ju
mătate de milion funțl sterlingl, și edifi
carea aceleia a costat tot atâta de mult. 
30,000 funțl steri, a oostat numai marmora, 
cu oare era împodobită antișambra. O masă 
a costat 4000 sterlingl, er alta de pe tim
pul lui Ludovio XVI costă 1200 funțl. O 
masă într’aurită de toaletă a costat 2000 
funțl steri.

O oocână avută din Amerioa-sudioă 
ou numele Auchorema din Buenos Aires, 
îșl comanda la Erard în Paris un pian îm
podobit cu oele mai frumâse picturi, oare 
a costat 3500 funțl steri., er regina Por
tugaliei se mulțămi o’un pian numai de 
3000 funțl.

Pentru antichități și obieote de deoo- 
rațiune înoă se spesâză mulțl bani; astfel 
cumpără baronul Rothschid un orologiu, 
oare a fost odată a lui Ludovio XVI, re
gele Franciei, cu suma de 3500 funțl strl.

Pentru luorurl de artă se spesâză o 
sumă încă și mai mare; astfel oOntele Du
dley a cumpărat trei vase de porțelan de 
sevres cu 10,500 funțl strl. și Henrio II un 
vas mare de câțl-va polioarl cu 3000 funțl. 

Sume mari se speseză pe tablouri. 

In Londra a fost cumpărat un tablou 
mic de a lui Raphael ou 24,000 strl.

Sume enorme se cheltuesc pentru vest
minte, și mai ales damele esoelăză în aoestă 
privință. O damă, care voesce să fiă pri
mită în audiență la regina Victoria trebue 
să aibă haină așa de pomposă, încât nu
mai dantelele de pe ea să prețuâsoă 30 
funțl strl. O tinără americană în ebua când 
a stat înaintea altarului avea un voal, care 
singur costase 4000 strl. și nasturii de pe 
haină prețuiau 20 str.

înainte cu câțl-va ani împărătâsa Ru
siei, văduvă acum, îșl cumpăra din Paris 
o haină cu 2000 strl. Broderia era de aur 
curat, șlepa era căptușită ou samur ru
sesc.

Sunt considerabile sumele, pe cari le 
spesâză omenii bogațl pe flori, apoi pe vin 
și țigări.

Un om bogat trebue să-și țină și cai, 
oarl sunt o marfă forte scumpă. Ducele de 
Westmister a avut doi cai în preț de 1800 
funțl steri.

Susținerea corăbiilor de plăcere ale 
singuraticelor persâne private încă costă 
forte mulțl bani. AsLfel jaohtul cu vapor a 
lui Mr. Vanderbilt oostâ 200.000 strl. și pe 
aoela totdâuna se aflau 25 de persâne.

Dâoă ne gândim la tote cele spuse, 
lăsând afară soldul servitorilor, darea, sus
ținerea casei, voiagiurile și înoă alte multe, 
atunci mai că nu e de lipsă a întreba, pe 
ce se cheltuesc banii, și cum se pote spesa 
un venit atât de mare. Chiar omenilor ce
lor mai bogațl, adese-orl le trebue și mai 
mult, decât posed.

Mulțămită publică.
Deșiu, Febr. 1896.

(Urmare.)
Al. Berinde preot a colectat 7 fl. 76 

cr., St. Ilieșiu protop. a colectat 3 fl. 36 
or. I. Rebrean teolog a ooleotat 4 fl, 60 or., 
I. Hățegan protop. a ooleotat 4 fl., I. Șian- 
dor Ciaohi-Gărbau a colectat 7 fl., Rom. Roșoa 
Sibiiu 1 fl., I. Nechita adv. Zelau a colectat
4 fl., Florian Ciocan, Cehul Silvaniei a co
lectat 13 fl.

Dumitru Condoru 14 fl., I. Chere- 
cheșiu 2 fl., I. Cosma 8 fl., Teod. Coama 
2 fl., I. Cocișru 2 fl., Nic. Chișiu 5 fl., G. 
Cocișiu 3 fl., Nechita Coaciu 5 fl., Hero- 
nim Bran 8 fl., I. Dănuțiu 4 fl,, P. Duma
5 fl., I. Danoiu 4 fl., I. Deșian 1 fl., Gr. 
Drădean 2 fl., Zah. Drădean 12 fl., Ilie 
Duma 10 fl., Filip Deac 5 fl., Parasca 
Apahidean 2 fl., Al. Florisca 11 fl., Vas. 
Florisca 17 fl., I. Filip 4 fl., Marcu Filip 
9 fl., Mitru Filip 5 fl., P. Faiub 7 fl., Ana 
Farcașiu 2 fi., Nic. Farcașiu 4 fl, 50 cr., 
G. Filip 2 fl., Teodor Filip 4 fl., V. Far
cașiu 1 fl., I. FiJip 2 fl., Teod. Filip 
(Vântu) 2 fl.

[Va urma).
Ioan Welle.

Protopop gr. cat.SCIRÎ ULTIME.
Budapesta, 11 Februarie. Carol 

Pulszky a lost astăcji deținut și arestat.
Sofia, 11 Februarie. Din isvor 

sigur s’a lățit soirea, că Sultanul a 
îndreptat un ferman cătră t6te pute
rile mari, în care propune recunos- 
cered principelui Ferdinand.

Constantinopol, 11 Februarie. Din 
nou s’au făcut mai multe arestări. 
Intre cei arestați este și adjutantul 
ministrului de resbel.

Un nou medicament contra tubercu- 
losei. Din New-York sa sorie, oă medicul 
de acolo Dr. Cyrus Edson ar fi aflat un 
nou metod pentru de-a cura oftica. Me
toda acâsta ar consta dintr’o soluțiune nu
mită aseptolin, compusă din 97 procente 
apă, âr trei procente phenol și pilooarpin. 
Cu aoâBtă soluțiă se stropesce persona 
atacată de oftică. După „Medical Record44, 
acest metod, care a fost folosit de 50 de 
medici, a avut resultatul următor: 23 pa- 
ciențl au fost însănâtoșațl pe deplin, 68 
aprâpe sănătoși, la 91 persone s’a obser
vat o stare mai favorabilă, la trei a fost 
fără resultat, âr un bolnav a murit.

Proprietar:
Redactor responsabil: ©pegariu Eflaîar.
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Cursul 2a bursa din Viena.
Din 11 Februarie 1896

Renta ung. de aur 4% ■ • •
Renta de corone ung. 4°/0 • •
Impr. căii. for. ung. în aur 41/2°/0 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurala ungare 4% • • 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr...................
LosurI din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei uug. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Bonuri rurale croate-slavoue. . 
Napoleoudorl.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de corbne austr. 4%. .
Note italiene.............................

I
122.30
99.15

124.25
102.—
121.50
97.30

153.75
142.-
101.-
101.10
122.20
148.—

1004.-
435 50
382.25
98.—

9.56
59.05

120.85 
47.87’/,

101.40
48.85

„SILVA
institut de credit și economii societate pe acții în „ȘIMLEUL SILVANiEI“.

O o
Domnii acționari ai institutului 

virtutea § lui 29 din statute se învită la

a Vili-a
care se va ținea în Șimleul-Silvaniei la 19

&

de credit și de economii „SIL VA NI A“, societate pe acțiuni în

Cursul pieței Srașow,
Din 12 Februarie 1896.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 
Vend,
Vend.
Vend.

Cump.
Cump.
Cump.
Cump.
Cump. 127.’/2

58.80

9.52
9.47
9.57
5.62

9.55
9.52
9.61
5.67

Banonote rom. 
Argint roman. 
Napoleon-d’orl 
Galbeni
Ruble rusescl
Mărci germane Cump.
Lire turcesol Cump.
Scris, tone. Albina 5"/0 —• —

Se caută
o femeia din familia bună, româ
nă, mai cu semă în etate de 40—45 
de ani, se fia menageră și îngrijitor© 
la 4 copii în casa, cu un salariu seu 
remunerație favorabilă.

A se adresa până la 25 lunei 
curente la redacțiunea „Gaz. Trans.u

adunare generala ordinară,
Martie 1896 st. n. înainte de amec|î la 10 ore în localitatea institutului.

Obiectele jpase fia ordisiea daliei sunt:
1. Raportul anual al direcțiunei.
2. Raportul comitetului de revisiune asupra comptului anual, al bilanțului și a propunerilor pentru 

împărțirea profitului.
3. Stabilirea bilanțului anual și fixarea dividendelor.
4. Determinarea scopului, spre care este a se întrebuința suma provâcjută în §-ul 99 p. f.
5. Fixarea prețului marcelor de presență.
6. Alegerea unui membru în consiliul de direcțiune cu mandat de un an.
7. Eventuale propuneri din pai tea direcțiunei.
8. Esmiterea alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal.
Se atrage atențiunea domnilor acționari la disposețiunea §-lui 23 din statute în sensul căruia „la 

adunarea generală au vot numai acei acționari, cari cu cel puțin jumate de an mai înainte sunt trecuțT în registrul 
acționarilor și ca atari cel puțin cu una di înainte de adunarea generală la direcțiunea institutului seu la locuri de
semnate prin direcțiune au depus acțiunile* sale eventual și documentele de plenipotență. Acțiunile depuse în locuri 
desemnate prin direcțiune se vor lua în considerare numai încât reversalul despre depunerea acelora cu una iți 
mai înainte de adunarea generală s’au depus la direcțiunea institutului".

Se notifică, a) ca acționarii, cari subscriind acțiuni din emisiunea II. prețul acelora pănă la 31 De- 
cemvre 1894, l’au plătit întreg, încă au vot la adunarea generală sub condițiunile specificate în §-ul 38.

b) ca pentru depunerea, respective primirea acțiunilor și a documentelor de plenipotență pentru 
acest an s’au desemnat, respective au fost rugați, institutele „Albina* în Sibiiu „Someșiana1,1 în Deș „Sătmă- 
reana în Seini, Capitulul gr. cat. român din Oradea-mare și dd. Dr. loan Nichita în Zelau, Vasiliu Fatcasiu în Ho- 
toan și Florian Codan în Cehul Silvaniei.

Acțiunile, documentele de plenipotență și reversalele despre depunerea acțiunilor la locurile mai sus 
desemnate sunt a se presenta la institut pănă la 24 Martie st. n. 4 bre după amdcțl.

Șim leu I • Si 1 vaniei în 4 Februarie 1896. Direcțiunea institutului.

Picaturile ie siomach
IT

Schutz marke.

cari au efectft esceleniu în contra tu- | 
turortt. boleloru de stomachu, suntu unii g> 
medicamentă neapfcjratw de | 
Sspsâ jiesstru ori-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- m 
chului, respirațiă cu mirosu greu, ven- | 
turf, râgăelă, colică, catarii de sto- g 
machu, flegmă, gălbioare, greță și yo- | 
mare, constipațiă, și la durere de capii, | 
încărcarea stomachului cu mâncări și | 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, | 
ficații și hemoro'ide ca mijlocii apro- | 
batîi și sigurii de vindecare.

La bolele indicate s’a constatata | 
picăturile Nlariazeller ca celii mai bunii | 
leacă, care confirmă sute de testimonii. | 
Prețulii unei sticle cu prescrierea de u 
întrebuințare 4® CS’. Sticla îndoita | 
de mare î1® cr, Espediția centrală | 
prin farmacistula CARL BRADY, g 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile sunta numai I 
acelea, pe a căroru embalage este li- g 
pită o fășiă verde cu cuvintele: „B e- | 

1 zeuge die Echtheit“ cu sub- I 
i scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile
i se află: Brașov ti: farmaciile Iul. 
j Hornung, F. Jekelius W-we, Frans Kel- 
j lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid.

Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
i farmacia: Gustav Jekelius. Csernăt- I 
| falu: farmacia Josef Drodtleff.

ACTIVE. PASSIVE.

fi. cr. fi. cr.

Capital social, rate restante . 1,860 46 Capital social 3000 acțiuni ă 50 frt . 150,000 _ _
Cassa în numerar..................... 2,068 07 Fondul de reservă..................... 41,643 98
Cambii de bancă escomptate 629,258 24 Fondul de pensiune..................... 4,358 26
împrumuturi hipotecarî . . 98,924 02 Fondul special de reservă . . . 1,184 63
împrumuturi pe obligațiuni . 27,139 52 Depuneri pentru fructificare . 338,083 66
împrumuturi pe amanete . 940 10 Cambii de bancă reescomptate . 291,609 25
Cont-curent................................ 73,328 72 Interese transitdre auticipate . 9,428 23
Efecte .......................................... 2,154 — , Cont-Curent..................................... 2,500 —
Realități ........ 25,042 84 Dividende neridicate..................... 212 —
Bon în Gfiro-Cont și la alte banei . . 2,127 99 Diverse conturi creditbre . 5,392 65
Mobilar..................................... 1242.82

1,118
Profitul curat ..................... 25,531 18

„ după amortis. de 10°/0 124.28 54
Interese de reescompt anticipate . 3,224 16
Diverse conturi debitdre . . 2.757 18

869,943 84 869,943 84

eșite. Ooxxt'VLl si ^perclerilor..

Interese:
fi. cr.

pentru depuneri spre fruc
tificare ................................ 18.125.44
pentru fondul de reservă . 1,600.68

„ „ de pensiune 162.28 19.888 40
S p e s e :

salare și maree de pre
sență .....................................
tipărituri, porto, luminat

6.601.26

și alte spese.....................
Dare:

2,287.82 8.889 08

darea directa ..... 3,857.48
„ după interesele la de-

1,867.02 5,724 50puneri .......
PerceutuațiunI: 105 97

Amortisare din mobiliar . 124 28
Profite urat:. . 25 531 18

60,263 41

Interese:
dela cambii de bancă es
comptate.....................
dela credite hipotecarî.

T)

5»
n
n

pe obligațiuni 
amanetarl . 
cont-curent . 
efecte.

31,414.37
7,399 93
2,743.74

142.94
5,554.30

186.04

n

Provisiune .
Chiria 
Diverse 
Profit 
trecut

transpus din anul

Șimleu la 31 Decemvre 1895
Andrei Cosma m. p. 

director esecutiv.
em.Iorii direcțiunei: 

<S. AngyaB m. p.deorgiu Pop de ]Să,sesci m. p. 
președinte.

Vasilitt Patcasiu m. p.

fi. cr.

loan E®. liazas* : 
prim comptabil.

m. p.

47,441
6,775

604
4,430

1,011

60,263

32
04
80
9S

32

41

Artemiu Sarikady m. p. Anș. Wicasiu m. p.

FI. RKarcusiu m. p. Aug. Mas-ciisâii m. p..
Acest bilanț confroDtându-se cu registrele principali și ausiliail s’a aflat în tdtă ordinea și esact. 
Și ml eu 4 Februarie 1896.

Membrii comitetnlxii d.e revisiune:
Alesandru Sima m. p. Alimpiu SEarboIoviciu m. p. I>imitriu Suciu m. p.

i președinte.

Teodor S“op m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


