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în Viena: X. ZJu.fcss, Heinrich 
Schâtek. Rudolf Mosse, Ai Oppetiks 
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DannfÂcr, în Budapesta : A. V. 
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N-rii de Duminecă 8 franol.
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Cine amenință pe Sași?
Este o tactică vechiă usuată de 

Ziaristica maghiară, de a pune în 
vedere Sașilor pericolul, ce ar urma 
dâcă ei nu ar merge mână în mână 
cu Maghiarii, că adecă în ace9t cas 
Românii îi'jvor cutropi, îi vor roma- 
nisa.

Gutta cavat lapidem. Repetându-se 
de multe-ori acâstă intimidare, se 
vede a fi avut efect. După cum ne 
arată politica adoptată astăzi de 
cătră o mare parte dintre Sași și 
enunciațiunile unor Ziare săsesci*),  
Sașii au început a-se teme de gogo
rița inventată de cătră Z’ar^9fica 
maghiară.

*) „Kronstădter Tageblatt“ în numărul 
său de Sâmbătă c’tâză din nou ceea oe a 
Zis oonducfttorul Sașilor Dr. H. Wolff: 
„Nu Maghiarii, ci Românii sunt inimicii 
noștri cei mai periculoș!“, citeză și cuvin
tele lui Dr. A. Scheiner, care dice: „Sașii 
vor căde pradă numai Rumânilor4.

— Red.

Se vedem, deca acâstă temere a 
compatrioților sași este întemeiată 
și spre acest scop să esaminăm tre
cutul.

Fapt este, că în unele comune 
rurale din Ardeal locuite de Ro
mâni și Sași, acești din urmă sâu 
au dispărut cu totul, seu s’au înpu- 
ținat în mod considerabil, eră locul 
lor l’au ocupat Românii. Dâr acesta 
nu s’a întâmplat fiind-că locuitorii 
sași s’au romanisat, ci fiind-că plu
garii sași au fost mai puțin produc
tivi, mai cu semă Inse fiind-că au 
adoptat nefasta economiă de copii 
(sistema de doi copii).

Era lucru natural, ca dispărând 
locuitorii sași, conlocuitorii lor ro
mâni se ocupe locul lor, și dâcă 
Sașii n’ar fi locuit la olaltă cu Ro
mâni, ci cu Maghiari seu Sârbi, de 
sigur aceștia ar fi ocupat locul Sa
șilor dispăruți. Deci la perderile su

ferite de Sași în direcțiunea sus po
menită nu sunt de vină Românii, ci 
Sașii înși-și.

Desfidem pe ori și cine de a 
ne arăta o singură comună, în care 
Sașii ar fi devenit Români, adecă 
s’ar fi romanisat. Acesta ar fi fost 
o imposibilitate, dedre-ce mai întâih 
diferința de confesiune e3te o pie- 
decă de neînvins pentru ca Sașii se 
se romaniseze, sâu Românii se se 
germaniseze, er al doilea deâre-ce 
în genere Românii nu s’au dat și 
nu-și dau nici cea mai mică ostenelă 
pentru de-a romanisa pe conlocuitorii 
lor de altă naționalitate.

Cea mai bună dovadă despre 
acâsta ni-o dă statul român. De 
sute de ani esistă în România co
lonii de Germani, Ciangăi etc., cari 
și astăZI trăesc cu limba lor, cu bi- 
sericele, șcâlele și cu tote instituțiu- 
nile lor naționale în deplină liniște 
și libertate. Nici statul român, nici 
societatea română nu face nici cea 
mai mică presiune de-a romanisa pe 
cei de altă naționalitate.

Deci pericolul pus în vedere Sa
șilor din partea Ziaristicei maghiare 
nu este alt-ceva, decât o gogoriță 
inventată de Maghiari. Sașii n’au 
nici o causă de a se teme de Ro
mâni.

Altfel stă lucrul pentru Sași 
față de pericolul maghiarisărei.

Este de necontestat, că orașele 
din Ardeal. Deșiu, Turda, Aiud, 
Târgul-Mureșului, Clușiu au fost când
va orașe săsesci, astădi tâte aceste 
orașe sunt maghiarisate, astăZI nici 
poveste nu mai e de Sași în acele 
orașe. Locuitorii lor sunt Maghiari 
și încă de soiul cel mai șovimst.

In Glușiu pănă înainte cu 25 de 
ani, parochul prim evangelic lute
ran (Stadtpfarrer) era un Sas cu nu
mele Hintz, care predica în biserica 
cea mare din pieța Clușiului în 
limba germană. Murind acesta, nu 

s’a mai ales paroch sas și astăZI nu 
se mai predică în acea biserică, de
cât în limba maghiară.

Se nasce întrebarea, ce s’a fă
cut cu locuitorii sași din numitele 
orașe ? Ei n’au dispărut, nu s’au pră
pădit pentru nefecunditate, ci au de
venit Maghiari.

Un eclatant cas de maghiari- 
sare din timpul mai nou este co
muna Noul (Ujfalu) din comitatul 
Brașovului. Acâstă comună rurală, 
nu departe de orașul Brașov, este 
locuită astăZI de Maghiari evang. 
luterani și de Români gr. or. Der 
acâstă comună nu de mult a fost 
locuită nu numai de Români și Ma
ghiari, ci și de Sași evang. lut. După 
spusele unui bătrân notar maghiar 
din Nou, în biserica ev. luterană din 
acea comună, zidită în stilul celor
lalte biserici săsesci, pănă înainte 
cu 60 de ani se predica în limba 
germană și maghiară alternativ. 
AstăZI de predică germană nu mai 
este vorbă, de 6re-ce nu mai esistă 
nimeni în acea comună, care să vor- 
bescă sâu se înțelegă limba germană. 
Aici Sașii nu s’au prăpădit, n’au dis
părut, ci au devenit Maghiari. Do
vadă despre acesta este, că mulți 
locuitori astăZI Maghiari pârtă încă 
nume săsesci, precum: Liehn, Liesz 
etc. Femeile locuitorilor maghiari 
din Nou conservâză pănă astăZI por
tul femeilor din cele-lalte comune 
rurale săsesci, vorbesc însă numai 
limba maghiară.

Der se se uite cineva împrejur 
și se vadă, ce se întâmplă astăZI 
și, fără mult spirit profetic, va 
pute prevesti, că dâcă încă 50 de 
ani vor mai merge trebile la noi 
cum merg astăZI, apoi și despre cele
lalte orașe, cari astăZI sunt săsesci, 
se va Z’ce ceea ce se Zice despre 
Deșiu, Turda, Clușiu, Aiud etc., că 
adecă acelea odiniâră au fost orașe 
săsesci.

Cele mai mari progrese de ma- 

ghiarisare s’au făcut în orașe șima- 
ghiarisarea Sașilor este înlesnită prin 
identitatea religiunei, pe când assi- 
milarea între Români și Sași din 
causa diferinței religiâse este impo
sibilă.

Aceste sunt fapte și compatrioții 
sași n’au decât se tragă consecin
țele pentru de-a se convinge, din 
care parte îi amenință pericolul de 
desnaționalisare și peire.

—- n -r

„ Statul maghiar și naționali
tățile sale/

Am fost amintit înainte cu câ- 
te-va Zile despre broșura politică a 
baronului Victor Thoroczlcay, care bro
șură a apărut de curând în Budapesta 
sub titlul de mai sus. Deastă-dată vom 
publica unele părți mai esențiale din 
acea broșură, din cari se va putea 
convinge orl-cine, ce metod de scriere, 
plin de perversități și date Incorecte, 
întrebuințeză scriitorii „politici1* ma
ghiari, pentru de-a combate aspira- 
țiunile naționalităților și a-le pune 
în lumină cât să pâte de falsă în- 
naintea conaționalilor lor.

La început autorul se încârcă a do
vedi cu dat9 istorioe, că cestiunea naționa
lităților există de mult. Deja Țarina Cata
rina II a organisat pe base solide propa
ganda rusdscă In Ungaria, și planul ei asouns 
a fost, să slăbâscă influența Austriei prin 
certe interne. Ba chiar a înființat o agen
tură în Tokaj, sub pretest, oa acâsta să 
mijlocâscă transportarea vinurilor pentru 
pivnițele curții rusesol, pănă când ea re- 
presenta o mică coloniă rusdscă în Ungaria 
de Nord, ou un despărțământ corespunză
tor de Cazaci, cu un popă rusăso, și expo- 
situra acâsta a esistat pănă în a. 1800. In 
modul acesta s’a înoeput peregrinarea Sla
vilor învățațl din Ungaria la Rusia, și inun
darea învățaților și politioianilor rusescl în 
Ungaria.

Tot aceiași politică „scurt văZătore“,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Cartofariul,
foid comemorativă de Carol Neumann-Strela.

Poporul francos se văeta și murmura 
de fome. Grindina și bruma, o aparițiune 
necunoscută pănă atunci în acâstă țâră, ni- 
mioiseră totă recolta, a cărei urmare fu 
fomea.

Pane! strigau omenii din provincia. 
Pane! Pâne! se auZ’a stngându-se pe stra
dele Parisului și pe piața lui Ludovic al 
XV, înaintea Tuilernlor. Tot cete Jărmui- 
târe se apropiau de grătarele cele aurite, 
ce despărțiau grădina castelului de piață. 
Să âsă regele, se potolâscă fâtnea popo
rului sâu!

Ludovic al XVI nu se arăta însă la 
ferâstră, nu se arăta nici în vre-un balcon. 
El se afla în sala sfatului, în mijlooul sfet
nicilor săi, dela oarl aștepta sfat și ajutor.

Der sletnioii steteau muți, și când mi
nistrul de finanțe, Monsieur Ioly de Fleury, 
dete din umeri, ceilalți miniștri făoură după 
el întocmai. Pe lege însă nu-1 mulțămi 

acâsta; trebuia să se facă oeva, și încă 
atunol îndată. Astfel se decise să i-se îm
partă poporului bani, veZl bine pe cât se 
va putâ. Apoi se întrebară învățații aca
demician!, eă ce cred ei, că ar trebui să 
se facă.

Acești academician! ou perucele lor 
colosale, dintre cari fiă-care posedea un 
monopol al înțelepciunei, se adunară nu
mai decât la o ședință. După ședința în- 
tâiu urmară altele și altele, pănă se uniră 
în păreri. Destul oă ei ajunseră la resulta- 
tul, ca să se publioe un premiu pentru oel 
mai bun tractat asupra unui vegetal, care 
ar putâ înlocui pănea. Cinci mii de franci 
va primi acela, a căruia luorare o va ju
deca Academia ca mai folositore.

Anunțul se publioâ după 8 Z^0 în 
„Gazette naționale ou le Moniteur universeU, 
âr la cunoscința poporului se aduse prin 
placate afișate pe Ziduri și p0 l0 cornurile 
stradelor.

Era 6re mulțămită aouma mulțimea? 
De-ooamdată oel puțin ea sta liniș

tită. O muiase înoâtva banii primiți și prin 
publicarea acestui ooncurs câștiga ore-care 
speranță și era paclnică.

Suma de cinci mii de franol făcu, fi- 
resoe, pe mulți să-și frământe oapul asu
pra modului, cum ar putâ pune mâna pe 
ea. E de necreZut, câte proieote se 
înaintau la portarul Academiei din Rue 
Richelieu, unul mai prost decât altul. 
Domnii oei înțelepți însă, cari steteau pe 
scaunele lor ou periul verdl, ca și oraoo- 
lul din Delfi, n’au putut premia nici o 
lucrare.

Der totuși, tâte proiectele trebuiau 
oetite, esaminate și asupra tuturora tre
buiau să-și dea părerea. Resultatul însă fu 
nimic și ârășl nimio, ba în fine se oonvin- 
seră îuvățații academician!, oă nici nu vor 
primi o lucrare demnă de premiat.

Intr’aceea numărul Monitorului, oare 
anunțase oonoursul, trecuse Rinul și ajun
sese pănă la Frankfurt, unde un esemplar 
din acel număr tiroula prin mânile comer- 
oianților de-acolo.

Casa unuia dintre acești comeroianțl, 
cu numele Friderio Eduard Weber, era pe 
atunol ceroetată, ca de un ospe bun văZut, 
de che micul Antoine Parmentier.

El era născut în Franoia la Mondi- 
dier și după absolvarea studielor oălătorise 

mai pretutindenea prin patria sa, ou spe
ranța, că-și va putâ valora cunosoințele 
sale ohemioe. Dâr nu avu norocul de-a putâ 
primi aoolo un post corăspundător cunoș
tințelor sale, și astfel s’a dus in Germania, 
oa și alțl mulți oompatrioțl de-ai săi, oarl 
erau acolo preferiți, deși Germania nu era 
pote p’o trâptă oulturală mai inferiâră oa 
Franci a.

Din întâmplare, pănă atunol Parmen
tier nu fusese decât în Germania vestică 
și sudică. Sacsonia și Prusia îi erau țări 
necunoscute. Dâr ori înoătrău îșl îndrepta 
pașii, nu putea prinde rădăcină. Pâte că-i 
sta în cale fatalitatea: era mio, amărît, și 
pe lângă aoeea bubatul îi sohimosise fața.

La Frankfurt venise o’o reoomandațiă, 
be-i dase o casă din Munohen pentru d-1 
comerciant Weber. Aoesta primi bine pe 
chemist și-l oonduse în oeroul familiei sale, 
îndată se împrietiniră și nu mai era nici 
o adunare, dela oare el să lipsâsoă, pen
tru-oă prețuia științele lui și se buoura de 
prelegerile lui.

Când îl învitâ prima dată la masă, 
el privi ou multă mirare la un tăiar, ce i-1 
întindea servitorul și pe care se vedeau 
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oare pe timpul lui Carol III, a permis, oa 
Rusia să-șl ooncentreze militari la grănițele 
de miacjă-cji ale Ungariei, și a suferit pro
paganda rusâscă, tot aceia-și a nutrit illi- 
rismul și revoluțiunea dela 1848 a naționali
tăților (!!) Disilusionarea oe a urmat după 
răsboiul pentru libertate, le-a mânat pe 
naționalități de-a dreptul în brațele pan
slavismului.

Autorul broșurei se ocupă apoi pe 
lung ou mișcările din anii 1850, 1860, și 
1870 până în timpul nostru. Despre Liga 
din Bucuresoi el cjioe, că este fătul sooie- 
tății „Transilvania*.  Liga culturală română 
s’a înființat în 24 Ianuarie 1891 și în 1893 
a avut deja 40 de filiale ou 10.000 de 
membri. Astătjl ea numără 20.000 de 
membri, și posede o avere de 10 milione 
franci. Conform statutelor Ligei ohiar și 
numai oinol membri pot înființa filială ori 
unde, afară de Buouresol, și fiă-oare mem
bru al Ligei are drept de votare la orl-oe 
filială. Ast-fel oorifeii din Buouresol pot 
vota și la filialele secrete din Ungaria, și pot 
drege luorurile oum vrâu, spre batjocura va- 
cței statului maghiar. Liga este presidată de 
un comitet de 21 membri din Buouresol, 
și pe 11 dintre aceștia îi aleg din cercul stu
denților. . Conducerea oentrală a Ligei este 
pusă deol în mâna studenților, cari sunt 
elementul oel mai fanatic, și cu oarl e im
posibil de-a se încheia pace. NicăirI în lume 
nu se pun în mâna „copiilor" mijlâoe atât 
de considerabile materiale, și o infiuință 
atât de mare.

nisoe gogâșe de oolâre brună întunecată. 
La întrebarea lui, că ce sunt aoelea, We
ber îi răspunse, oă sunt cartofi, adecă go- 
gdșele unei plante, ce au adus’o în Europa 
mai întâiu Spaniolii după ouprinderea pro- 
vinoiei Peru.

Lui Parmentier îi plăcură cartofii forte 
mult și dori să soie mai mult despre ei. 
D-l comerciant îi spuse, oă aceste fruote 
ale pământului nu-i puteau rămână multă 
vreme necunoscute, chiar de-ar fi trebuit 
să mergă în Prusia său Saxonia, deore-ce 
în aceste două provinoii cultivarea acestei 
plante este atât de lățită, încât servesce 
chiar oa nutrement populațiunei mai să- 
raoe, cum și vitelor. Numai ou un an în- 
namte a venit și Francfurtul la ounoscința 
acestora. A venit adeoă un țăran diD Sao- 
sonia, oare șl a oumpărat lângă porta dela 
Main oâțlva agrii, pe oarl i-a âmplut ou 
cartofi aduși din Saosonia și in tâmnă a 
făout prima reooltă. De bună sâmă, că nu 
s’a putut plânge asupra resultatului, căci 
ohiar și cetățenii ou mai bunișoră dare de 
mână s’au îndatinat a vedâ în tâtă diua 
cartofi la mâsă. Ce se ține de mine și de

Intr’un capitol speoial autorul se 
ocupă ou acele acțiuni internaționale, cari 
îu timp de pace și de răsboiu s’au între
prins contra daco-românismului. „Regele 
Carol al României", (ji00 br*  Thoroczkay, 
„n’a fost tot-dâuna atât de ZeaZfață ou noi 
(Maghiarii), ca acum (!!), ou tâte oă el, cu 
ocasiunea alegerei sale de domnitor, a fost 
făcut atent din două locuri forte însămnate 
asupra pericolului daco-romanismului. Ast-fel 
în 5 Septemvre 1867 împăratul Napoleon III 
i-a scris următorele: „Cred, că guvernul 
Alteței Tale nu va câștiga nimic din aceea, 
dâcă va promova propaganda periculosă* . 
Er Bismark i-a scris domnitoralui acestea: 
„Nici decum nu voieso să te induplec, ca 
să jertfesol relațiumle ou Rusia; căci acâsta 
și așa nu va suferi nimica în urma bunelor 
raporturi dintre România și Ungaria. Orl-ce 
ministru prusian ar trebui să protesteze ho- 
tărît în contra presupunerei, că ar fi solidar 
cu pretinsele aspirațiuni românești din Ardei. 
Nu mă îndoiesc, că Alteța Ta vei pute câș
tiga buni și cinstiți prietini chiar așa în 
Maghiari, ca și în Turci; căol politicei ma
ghiare îi oonvine mai mult, ca ori și ce, 
un guvern independent și tot-odată prieti- 
nos față cu Turcii".

Este caracteristic, cji00 autorul, răs
punsul oe l’a dat domnitorul Carol lui 
Bismark. El a dis, că în cas decă Maghiarii 
le vor reda Românilor din Ungaria acele 
drepturi, pe cari le-au avut sub Austria, 

atunci i-va succede se pr^dispună chiar și pe 
liberali în favorul Ungariei. Deci domnitorul 
n’a pretins nici mai mult, nici mai puțin, 
decât oa Ungaria, pentru încetarea agi- 
tațiunei esterne, să rupă pactul în defavo- 
rul său.

Pe Bismark l’a câștigat Andrăssy pen
tru intervenirea aoesta, oare a și avut re- 
sultatul, că domnitorul a rupt'o cu agitațiu
nea. Andrăssy în timpul oât a fost minis
tru de esterne, în mai multe rânduri s’a 
pus în acțiune oontra agitărilor române. 
„Soim însă" c^00 autorul, „că după Au- 
drâssy, și mai ales de când s’a înființat 
Liga, oficiul nostru de esterne a întreprins 
forte puțin pentru combaterea aoelor agi
tațiuni".

Br. Thoroczkay se ocupă apoi cu 
vindecarea relelor, ou revisuirea legii eleo- 
torale, colonisarea de Maghiari prin sate 
românescl, cu apărarea bunurilor și moșii
lor maghiare etc. In fine recomandă, ca 
inaugurând o politică puternică „națională", 
statul să crâeze în Ardeal o vieță indus
trială, atât de intensivă, înoât acâsta să 
promoveze lățirea elementului maghiar și 
să facă posibilă colonisarea în masse a bu
nurilor resoumpărate de stat.

Convertirea prințului Boris.
„Agenția Balcanică'1 anunță, că con

vertirea prințului Boris s’a făout în 14 o. 
în mijlocul participării entusiaste a ÎDtregi' 
Bulgarie, și sub impresiunea veselă, că re- 
cunoscerea prințului Ferdinand, oonsecința 
directă a acestei convertiri, este pe viitor 
un fapt îndeplinit.

Inoă de diminâță, o mulțime enormă 
umplea piâța din Sofia în fața bisericei, 
oare era bogat decorată cu drapele bul
gare și rusesc!.

Ceremonia a început la 10 ore prin- 
tr’o liturghie celebrată de exaroul bulgar, 
înconjurat de 14 episoopl și de număroșl 
preoți mitropolitani.

Printre personale, care asistau la ce
remonie erau: toți miniștrii, afară de d-l 
Natchovitch, bolnav de 3 dile, biroul Ca
merei, cea mai mare parte a deputaților, 
funoționarii civili și militari, consiliul mu
nicipal, notabili, un mare număr de pri
mari și șefi de deputațiunl ale orașelor și 
satelor bulgare și representații presei. Cor
pul diplomatic era representat prin agenții 
Franciei, Serbiei și Greoiei și comisarul 
otoman in mare ținută.

La 10 âre și jum. a sosit generalul 
Golenitschew, însoțit de d-nii Nelidow fiiul, și 
Tscharikow. Generalul a luat loc la drâpta 
tronului, și trimișii Sultanului la stânga. 
Ceilalți trimiși au luat loo in fața tronului. 
Prințul Ferdinand însoțit de o suită numă- 
rosă, a sosit puțin mai în urmă și a stat 
în piciore înaintea tronului, posiție pe care 
a păstrat-o pănă la sfârșitul liturghiei.

La 11 âre nisee urale repetate anun
țau sosirea prințului Boris, care era îmbră- 

familia mea — încheia Weber — suntem 
atât de deprinși cu mâncarea oartofilor, 
încât îi punem lângă friptură în locul uri- 
ciosului compot de mere ori de prune.

Eranoesul ascultă acâstă împărtășire 
ou cel mai mare interes. In cel mai scurt 
timp grăbi să caute pe țăranul dela porta 
Rinului spre a șl înavuți cunoscințele. 
Acesta bucuros îi spuse tot ce credea că-i 
de folos pentru cultivarea cartofilor. II 
conduse pe agrii, îi arăta cum se semănă 
oartofii și cum se oultivă, ca rădăoinele se 
nu sufere, îi arătă uneltele de lucru ș. a.

Țăranul mai adause, oă are de gând 
să-și aduoă și copii ou totul la Francfurt, 
căci cultivarea cartofilor ar fi forte renta
bilă, și numai el cu soția nu sunt de ajuns, 
înainte de tote însă trebue să obțină dela 
oetate mai mult pământ, oa să potă cul
tiva oartofl în mai mare măsură, ou deo
sebire pentru omenii de rând, oăol cartofii 
sunt o binefacere pentru el și pentru ani
malele lui.

(Va urma). 

cat în alb și purta cordonul roșiu al ordi
nului Bulgariei. A fost primit la biserioă 
de miniștrii și dus pe tron de bona sa, 
oare s’a ținut la drâpta prințului Boris. 
Preoții, ducând pânea și caliciul pentru 
cuminecătură, au defilat pe dinaintea tro
nului, apoi generalul Golenitschew s’a dus 
alături de prințul Boris, și Exatcul a în
deplinit oeremoniile obicinuite.

Dup’aoeea Exaroul a procedat la mi- 
ruirea prințului Boris, care ședea tot pe 
tron și care nu s’a speriat de loo. Exaroul 
și episoopii se duseră apoi la altarul prin
cipal, unde a fost oondus prințul Boris, 
urmat de generalul Golenitschew. Aci 
prințul Boris a fost cumineoat, si apoi a 
fost oondus afară din biserică. In aeest mo
ment s’a tras o salvă de 52 de tunuri. 
Afară o mulțime enormă sootea urale en- 
tusieste. Prințul și ospeții săi s’au retras 
în mijlocul unui duplu gard de trupe pos
tate pe piâță.

La începutul ceremoniei d-l Tschari
kow a leșinat, și ar fi oăcjut, decă n’ar fi 
fost susținut de un aghiotant al prințului, 
oare l’a condus la palat.

La amiâcjl a fost un dejun intim la 
palat. După amâcjl o mulțime entusiastă nu 
înceta de-a străbate străcjiie deoorate în 
mod splendid.

Prințul a făcut o visită agenților di- 
plomatiol, oarl au asistat în mod oficial la 
ceremonia de dimineță; peste tot a fost 
forte mult aclamat.

Săra a fost o plimbare cu torțe pe 
străzile luminate în mod splendid. Un foc 
de artificii s’a tras îu grădina centrală, 
vis-a-vis de palatul prinoiar. In timpul serei 
a fost la palat un mare prânz de gală. Au 
asistat trimișii estra-ordmarl și agenții 
Turciei, Rusiei, Franoei, Greciei și Serbiei, 
miniștrii, ofițerii și funcționarii înalțl. Prân
zul a fost urmat de o recepțiune.

SCIRiLE DILEI.
— & (17) Februarie.

ț Iraclie Porumbescu. Veteranul pa- 
rooh și esarch din Bucovina, oare după 
cum am anunțat a răposat Joia treoută în 
paroohia sa Frătăuțu) nou, a fost unul din
tre cei mai distinș membri ai clerului ro
mân bucovinean. Prin hărnicia și purtarea 
sa întot-dâuna românâscă, el a făout ondre 
bisericei și națiunei sale. Pe oât soim, Po- 
rumbesol a fost mai întâii! paroch în co
muna de munte Șipot, între așa numiții 
Huțani, de aoi fu strămutat din partea 
episcopului Hackmann în paroohia Boian. 
Mai târdiu fu numit paroch la Stupea, 
unde a stat pănă în 1884, când a primit o 
parochiă mai bună, Frătăuțul nou. Sub 
Haokmann era puțin sprijinit din causă, 
oă era omul progresului și naționalitst în
focat. In 1866 Românii l’au candidat ca 
deputat la dieta Buoovinei. Iraclie Po
rumbescu a fost c’un cuvânt o podobă a 
preoțimei române bucovinene.

Cetitorii noștri îl cudosc din sorierile lui 
pline de iubire de nem, publicate în colo
nele „Gazetei Transilvaniei", a căreia ze
los colaborator a fost. — Trimitem întris
tatei famil'i condolențele nostre cele mai 
adânc simțite!

— o —
Regina României a însărcinat pe d-na 

Olga Mavrogheni să adreseze o telegramă 
de mulțumire d-nei Agatha Bârsescu pentru 
succesul ou care a interpretat „Ulranda*,  
dramă într’un act de Carmen Sylva, pe 
scena Teatrului Raimund din Viena. Etă 
textul acestei telegrame : „S. M. la Reine 
„sure de votre belle interprâtation, vous 
„assooie au succes d’Urlande dont elle a eu 
„la nouvelle, avec grande satisfaction et 
„beaooup de ploaiir". — Olga Mavrogheni.

— Foile de dincolo anunță, că Re
gina României e hotărîtă să întreprindă 
în primăvara viitore o lungă călătorie pe 
bordul bastimentului Elisabeta. Suverana 
română va visita cu aoesta ocasie, mai 
multe portuil de pe țărmul Mediteranei.

—o—
Prigoniri. Din Arad ni-oe comunică, 

că procurorul unguresc de-acolo a făcut 

ounosout învățătorilor români Petru Costin 
și Stefan Herețiu, oă sunt puși sub aousa- 
țiune pentru „agitare la ură contra națiu
nei maghiare. Se dice, că ei au fost de
nunțați de preotul din Moroda și de nota
rul de acolo, amândoi oresouțl cu prescură 
românâscă. Sunt aousațl, oă ar fi învățat 
tinerimea să cânte „Hora Ligei", și ar mai 
fi trimis și o adresă osândiților în proce
sul Memorandului. — Minunat început de 
formarea „partidului român maghiar".

—o —
Prințul Constantin Hohenlohe-Schil- 

lingsfiirst, mareșalul curții monarchului 
nostru a murit în 14 o. lovit de apopl&xiă. 
El a fost fratele mai tînăr al actualului 
oanoelar german, și s’a născut la 1828 în 
Rottenburg. In 1848 a înaintat la rangul 
de sublocotenent în armata comună aus- 
triaoă. In 1866 a devenit general ad ho- 
nores, și în 1867 a fost numit mareșal al 
curții, înaintând ou timpul pănă la rangul 
de general de oavaleriă.

—o —
Școle românesc! osândite la, morte. 

In adunarea dela 12 Februarie n. c. a co
mitetului administrativ din oomitatul Turda 
Arieș, inspectorul ung. de șoole Tâglâs, 
a propus, ca șoâlele românescl greco-cato- 
lioe din Tur și din Bagin să se ștergă de 
pe fața pământului, pe cuvânt, că în Tur 
se află școlă ungurescă de-a statului, âr în 
Bagin se află șoâlă ungurescă comunală, 
în timp oe șoâlele românescl din ambele 
oomune sunt după spusa inspectorului, peste 
măsură slabe. Adunarea, vetjl bine, s’a ală
turat și ea la părerea inspectorului, enun- 
oiând, că nu mai e lipsă de acele școle. — 
Dâr dâcă șcâlele românescl sunt într’o stare 
„de nesuferit", cum cjise inspectorul, atunci 
pentru ce n’a propus el adunărei, ca să se 
oâră d:n banii statului un ajutor și pentru 
școlele românescl, âr nu să oâră înohiderea 
lor, căol nu inspectorii unguresol, ci confe
siunile, cari le susțin, au să hotăresoă, dâcă 
mai sunt de lipsă aoele școle ori nu mai 
sunt?!

—o—
„Patria", institutul de credit și eco

nomii din Blașiu, și-a ținut cJDele aoestoa 
a X-a adunare generală. Din bilanțul de 
pe 1895 și din raportul direcțiunii însem
năm, că capitalul de acțiuul a fost de 
89.830 fl. Depunerile 524.783 fl. Reserva 
50,648 fl. Profitul 16.329 fl. Din venitul cu
rat s’au distribuit spre scopuri de binefa
cere 617 fl. Anume: orașului Blașiu pentru 
pardosirea stradelor 167 fl., șcâlei de fete 
150 fl, Asiluiui 100 fl., Despărț. XI al 
Asoc. și studenților bolnavi din Blașiu câte 
50 fl., societății „România Jună", pompie
rilor, studenților din Olușiu și studenților 
bolnavi din Brad oâte 25 fl. S’a întregit și 
direțiunea realegându-se d-nii: Ioan M. 
Moldovan, Ioan F. Negruț și George Vanoea. 
S’au ales în oomitetul de supraveghere pe 
trei sn! d-nii: Dr. Vas. Hossu, A. C. 
Dornșa, Stefan Pop, Alesiu Viciu și Sal. 
Sinberger.

„Cassa școlelor". D-l Peni, ministru 
român de instrucțiune publică, a presentat 
Camerei un proiect de lege pentru înfiin
țarea unei Casse a școlelor, pe oare statul o 
dotâză ou un uapital efectiv de 30,000.000 
Lei proourațl prin emisiune de rente și 
versațl în curs de șese ani a 5 miliâne pe 
an, cu începere dela 1 Aprilie 1897. Credi
tul acesta are de scop construirea de școli 
atât în sate cât și în orașe. Pe lângă fondul 
de 30.000.000, cassa școlelor se va mai ali
menta : 1) cu veniturile pământurilor cari 
aparțin șooleior rurale; 2) ou sumele pro
venite dela examinarea elevilor preparați 
îu particular; 3) ou taxa asupra copiilor 
străini; 4) cu amenejiie representanțilcr oo- 
pi'lor etc., 5) cu donațiunl etc. D-l Poni 
orede, că ou 22,000,000 se vor pută face 
tote clădirile școlare, de care se simte acum 
nevoe la țâră, âr restul de 8 milione ajunge 
pentru șcâlele urbane. Cassa școlelor va 
împrumuta oomune.or sumele, de cari vor 
avâ nevoe, pentru clădiri școlare, în ace
leași oondițiunl de dobândă, amortisment 
etc., în care s’a esmis renta pentru cons
tituirea fondului. Decă unele comune nu 
vor putâ se plătâsoă anuitățile, sunt auto- 
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trișate să percâpă o deoinie asupra oontri- 
buțiunei lor directe; oomunelor ou totul să
race li-se va da o subvenția de județ și de 
cassa șcâlelor.

—o—
Din comitatul Turda-Arieș, după 

oum s’a raportat în adunarea ținută în fi
lele din urmă, s’au dat în luna trecută 32 
pașaporte pentru România. Va să dioă nici 
în lunile de iârnă nu înoâtă emigrările în 
Romania din acest oomitat îndepărtat. — 
In aceeași adunare s’a raportat, oă în Șeu- 
lia de Câmpiă continuă a grasa boia de 
porci, care a fost importată în comună în 
urma inspecțiunei vagonelor dela tren. — La 
propunerea vice-șpanului, s’a hotărît tot
odată, oa ^guvernul, decă-i trebue se-jl țină 
funcționari separați de ai statului pentru pur
tarea matriculelor de stat, dâr să nu împo
văreze cu astfel de lucruri pe funcționarii 
autonomiei'1.

—o—
Scumpirea zahărului. Abia a trecut o 

săptămână, de când cartelul rafinatorilor de 
zahar au uroat prețul zahărului și astăc}!, 
după cum anunță o telegramă din Praga, 
ei au hotărît să urce prețurile încă cu 50 
cr. -- Consumatorii de zahar au început 
să se pună pe gânduri de aoâstă scumpire 
aprâpe cu totul nemotivată.

—o —
Secretele Konakului serbesc. In Bel

grad se vorbesce în secret despre relațiu- 
nile intime, ce ar esista între regele Aleo- 
sandru și sora adjutantului său cu numele 
Masin. Se <jice, că ex-regina Natalia, care 
are mare influință acum asupra regelui, în- 
sa-șl promovâză acele ralațiunl, arangiând 
petreceri intime, la cari i-au parte numai 
câte-va persone confidente, și prin cari pe
treceri Natalia ar vrâ să se despăgubâsoă 
pentru suferințele trecute. Diarul „Magyar- 
orszag4 primesce dela corespondentul său 
din Belgrad soirea, oă ex-regele Milan l’ar 
fi făcut atent pe fiul său, să înceteze ou 
modul său de viâță, căci altmintrelea îșl 
va pierde tot nimbul și totă autoritatea 
înaintea poporului serbesc, și afară de 
acesta nici nu se va pute 'căsători, oăcl 
ourțile streine îșl vor închide ușile dinain
tea lui, oând el va umbla să pețâscă vr’o 
prinoesă străină.

— o_
Un falsificator de monede. De câtva 

timp oiroulă pe piața Tîrgoviștei (România) 
o mulțime de monede false de 2 lei și 5 lei. 
Autoritățile au desohis o anohetă și au 
urmărit pas cu pas pe aceia cari puneau în 
circulațiuDe asemenea monede. După o cer
cetare seriâsă, parohetul local a isbutit, în 
sfârșit, — spune „Epooa44 — să desoopere 
pe autorul acestor tăișuri. In urma unei 
perchisițiunl făcută la un anume Vărvu- 
lescu, băiat într’o prăvăliă la obor, s’a des
coperit o sumă de 10.000 lei în monede 
falșe de oâte 2 și 5 lei. S’au găsit în aoe- 
laș timp și tiparele, cari serveau la fabri
carea acestor monede, precum și o însem
nată cantitate de aliagiu. Vărvulescu a fost 
arestat în urma aoestei perohisițiunl feri
cite și se fao ceroetărl pentru a se desoo- 
peri și complicii acestuia, de-6re-ce, după 
tote probabilitățile, Vărvulescu nu a putut 
s& fabrice singur monedele puse în oirou- 
lațiă de densul precum și oele găsite la 
domiciliul său.

—o—
Descoperirea polului nordic. Oficiul 

telegrafio ruseso din Irkutsk lățise cailele 
trecute faima, că renumitului oălător șvedian 
Nausen, care pornise înainte cu doi ani 
spre polul nordic, i-a succes a ajunge chiar 
la pol și a descoperit acolo pământ uscat. 
.Ofioinl Reuter* 4 încunosciințându-se despre 
starea luoruhu, a primit răspunsul, că în- 
tr’adevăr s’a făcut o descoperire însemnată 
la polul nordic, și că Nausen a pleoat în
dărăt spre Continent, țlilele viitore vor 
aduce probabil soiri interesante privitor 
la acestă nouă descoperire de mare însem
nătate.

—o —
Noul ministru al Turciei la Bucuresci. 

Exo. Sa H. Kiezim-bey, a fost primit Joi, 
1 Februarie de M. Sa Regele, căruia i-a 
semis atât scrisorile sale de acreditare, cât 

și scrisorile de rechemare ale fostului mi
nistru otoman Mustafa Resid-Bey.

—o —
Trandafiri în luna lui Februarie.fia

rele spun, că în Elveția așa domolă a fost 
clima pănă acum, încât iârna nici nu s’a 
simțit în anul acesta. Tot așa în Francia, 
unde după cum se scrie din Paris, timpul 
e curat de primăvară, așa că arborii au 
mugurit și se găseso chiar trandafiri în
floriți.

Scandalul Pulszky în dietă.
Joi și Vineri s’a continuat în ca

mera ungară desbaterea asupra scandalului 
Pulszky.

Geza Rolonyi cjioe, că Wekerle n’a 
fost îndreptățit să aviseze lui Pulszky bani 
din așa numitul fond de comunicația. Cri
tică aspru procedarea miniștrilor Csaky, 
Roland Edtvbs, care este cuscru cu Pul
szky, și Wlassies, apoi 4’oe: Cabinetul 
„Bitto44 avea o lozincă: S’a găsit erorea? 
Da! Atunci plătesce! (Mare sgomot. Oszkar 
Ivanka: Să plătâscă miniștrii!) Da să plă- 
tâseă, căci pentru banii statului este regula, 
ca să nu să pârdă. (Adevărat, ași e. Viue 
aplause în stângă).

Vorbitorul, care înoă e membru în 
comisia mileniului afirmă mai departe, că 
acestă comisiune nicl-odată n’a pertractat 
despre aoeea, ca în jltalia să se cumpere 
tablouri prin Carol Pulszky. Prin urmare 
ministrul-președinte n’a fost în drept a-se 
provooa la hotărîrile comisiunei pentru 
mileniu.

Polonyi amintesce, oă încă în anul 
1887 densul a interpelat în afaoerea mu- 
seului-național și a pinacotecei; s’au con
statat atunci patru furturi în museul na
țional, dâr nici unul n’a venit înaintea tri
bunalului. Sistemul de-a se face luorul mu
șama a fost dâră de atunol în flore, din 
oonsiderațiunl mai înalte cum se pretindea. 
(Mare mișcare). Cetesce interpelația oe-a 
făcut’o atunci din causa neregularităților 
dela pinacotecă. Tablourile erau atunci în 
cea mai mare disordine, ou tâte oă Pulszky 
era deja de 7 ani director, (Viue aprobări 
în stânga). Nu pote dâră nici contele 
Csaky, niol Iuliu Wlassies afirma, că asupra 
încrederei ce se da lui Carol Pulszky ar fi 
fost pe deplin în clar. (Mare mișcare. 
Aplause în stânga). Miniștrii de acjl și oei 
treouțl sunt der vinovațl, pentru-că au ne- 
gligeat oontrolul în mare măsură (Adevă
rat. Aplause în stânga. Oskar Ivanka: să 
plătâscă ou toții!) E ușor a dice: primesc 
răspunderea, oând șeii, oă n’ai să fi tras la 
răspundere. Acest sistem nu pote fi niol 
decum aprobat, de aceea el, Polony-i pri- 
mesoe moțiunea contșlui Apponyi, prin 
oare se cere instituirea unei comisiunl 
parlamentare spre a-se cerceta oașul.

Ministrul de instrucțiune Wlassies 
caută a-se lua în apărare, amintind, oă în 
urma interpelației lui Polouyi dela 1887 
s’a fost ales o oomisiune parlamentară, 
oare insă, după cercetarea lucrului, a rapor
tat, oă învinuirile publicate prin foi nu 
s’au adeverit. (Mare sgomot în stângă). 
Polonyi deolară, că densul și Iranyi D’au 
subsoris acel raport, pentru-că s’au desco
perit atunoea multe neregularitățl, cari au 
sguduit încrederea în Pulszky. (Aplause în 
stânga).

Stefan Vajay cjico, oă corupțiunea este 
o urmare firâscă a liberalismului de a<jl, 
care este înrudit ou aoel spirit, ce l’a făcut 
pe Goldstein Szâmi să tragă la țintă asu
pra ioonei lui Christos. Acest sistem nu e 
capabil de îndreptare, el trebue să fiă ni- 
mioit din rădăoină. Primesce moțiunea. 
(Aplause în stânga).

Desbaterea se încheie.
•

In următâre a fost votarea. De
putății și publioul au fost în mare număr. 
Inainie de votare propunătorii și-au ținut 
vorbirile de încheiere, âr ministru Wlassios 
s’a apărat pe sine și pe guvern.

Gabriel Ugron într’un discurs fulmi
nant a 4is, oâ ȘÎ din putmt de vedere al 
cavalerismului (măi! măi!) trebue să se 
primescă moțiunea lui Apponyi, și a amin

tit, că într’un oas anumit Tisza Coloman, 
oând era în oposițiă a oerut și el esmiterea 
unei comisiunl parlamentare.

După Ugron a vorbit propunătorul 
Apponyi desfășurând totă puterea sa ora
torică. Contele Szapâry a arătat, că oel ce 
a adus Gestiunea pe terenul personal, n’a 
fost el, oi Wekerle.

Toți trei vorbitorii au declarat, că 
susțin solidar moțiunile făcute. După o 
pausă de 5 minute a urmat votarea. Gu
vernul citase la fața looului totă câta ma- 
meluoilor săi , astfel reuși să facă ca mo
țiunile se fiă respinse ou 174 voturi contra 
150 voturi ale oposiției. Prin urmare gu
vernul a învins cu 24 voturi majoritate.

— Două-ețecl și etnd li-s'ar cuveni lor! 
strigau cei din stânga, oând s’a anunțat 
re8ultatul votării.

Coresp. part a „Gaz. Trans.“
Alba-Iulia, Febr. n. 1896.

Știm. D-le Redactor! Un cunoscător 
din părțile nâstre cetind lista viriliștilor 
din oomitatul Albei inferidre pe an- 1896, 
numai decât va putâ să observe, că dom
nii dela putere în nețărmuritul lor șovi
nism se silesc din răsputeri să vîre pe ne
dreptul și în listele viriliștilor pe toți Ji
danii și Ungurașii înaintea fruntașilor ro
mâni. Pentru ajungerea soopulai au ohiar 
și câte-un agent dintre foștii Români. Așa 
de esemplu este un bun agent al lor și 
Metes Mozes, notarul din Crioău, care și 
d-lui Axente Severn, pe oând loouia în 
Cricău i-a făout o mulțime de șioane și i-a 
oausat o mulțime de neajunsuri numai ca 
să plaoă „domnilor14. E de însemnat, oă 
acest Metes Mozes e fiiu de țăran român 
din Șard, care comună a dat mulțl RomănI 
bravi, — numai el a rătăcit.

Der înainte de-a mai vorbi de aoest 
pierdut, las să urmeze aoi o lista a acelor 
Români, cari deși pe basa diferitelor di
plome ce posed, ar fi trebuit să li-se soco- 
tâsoă darea și duplu, der nu li-s’a soootit. 
Anume: Moldovan Ludovic, farmacist în 
Roșia montană, Dr. Dumitrean Aug. medio 
în Budapesta, Cirlea Miohail notar publ. 
în Abrud, Barbu Nioolae și Coșieriu Ioan 
advocuțl în Alba-Iulia, Filip Alesandru și 
Orișan losif advooațl în Abrud, Popu 
Ștefan preot în Mihalț și Boțian Franoisc 
preot în Bărăbanț.

Referitor la advocatul Nioolae Barbu 
din Alba-Iulia am să insămn, oă d-1 Metes 
Mozes nu a aflat cu cale, oa înainte de 
compunerea listei viriliștilor să facă cu
noscut autorităților dela Aiud, că plătesce 
o dare directă de 140 fl. după proprieta
tea ce o are în Crioău, și așa în loo să 
ocupe locul al 27-lea, este pus în al 142-lea 
loo între viriliștl, oăcl in realitate plătesce 
în Alba-Iulia 193 fl. 74 cr., er in Crioău 
140 fl. oeea ce socotit de 2 ori face 667 fl. 
40 or., ci a găsit de cuviință după tipări
rea listelor să denunțe pe sus numitul ad- 
vooat, că în vara trecută ar fi câștigat ou 
o mașină de treerat 700 fl. și astfel s’a 
mai supus la o dare de venit de 170 fl., 
pe când mașina a întrebuințat’o numai 
pentru folosul propriu.

In săcăturl și omeni pierduțl oa Metes 
Mozes astfel de spngin găstsc bieții Ro
mâni, cărora nu le ajung nedreptățile strei
nilor, oi mai trebue să îndure' nedreptăți și 
din partea unor slăbănogi din mijlocul lor.

Veritas.

Muițămită pub ică.
Beșiu, Febr. 1896. 

(Urmare).

I. Micu 10 fl., Teod. Munzat 8 fl., 
I. Moroșianu 2 fi., P. Marchișiu 2 fl., G. 
Morarașiu 13 fl , V. Moroșianu 1 fl., Sa
xon Murășian 2 fl., Iac. Moldovan 18 fl. 
50 or., Nio. Moroșian 4 fl. 50 cr., Mol
dovan 2 fl., Pante Moroșian 2 fl. 50 cr., 
Teodor Moroșian 6 fl., Mârton Gydn 
4 fl., Onofreiâ I. 6 fl., I. Macicășian 13 
fl., Maria Mican 1 fl, Pelagia Moroflan 
1 fl., St. Ola 10 fl., P. Olteanu 3 fl., I. 
Prodan 7 fl., Iac. Pop (sciopu) 1 fl., Oni- 
sie Pop 3 fl., Mih. Pop haiducu 2 fl.. Vas. 
Purlea 6 fi, Iac. Pop 9 fl., Onisie Pop 4 

fl., Teod. Pop pe vale 3 fl., Ignat Pop pe 
vale 8 fl., Teod. Pesoeanu 7 fl., 1. Pod pe 
vale 3 fl, Filip Pene 4 fl., Vas. Petrișor 
26 fl., Ioan Pop pe Mulateu 12 fl., I. Pop 
benediuganul 2 fl., I. Pop a George 2 fl., 
Carolina Pop 2 fl., Vas. Hosu 5 fl., Vas. 
Pop 1 fl., Vas. Petrovan 11 fl., Mih. Pe- 
trovan 4 fi, Ant. Petrovan 6 fl., Vas. Pop 
a Negreanului 1 fl., Dum. Pătruțiu 2 fl., 
I. Pătruțiu 12 fl., I. Popan 4 fl., I. Precup 
2 fl., I. Rusiu ciule 2 fl.

Teod. Rednic 16 fl., G. Racolția 3 
fl.. Gavr. Roman 8 fl., Vas. Rus roșiu 4 
fl., Irimie Stanciu 10 fl., I. Silași 5 fl., Gr. 
Silași 13 fl., I. Sioloc 6 fl., I. Sendrea 5 
fl., I. Siovageu 2 fl., I. Suoiu 1 fl., Gr. 
Turi 4 fl., Indreiă Tatar 2 fl., G. Tatar 2 
fl., Franc. Todica 3 fl., G. Trifu 5 fl., Vas. 
Terpe 2 fl„ Mih. Tamșia 8 fl., Teod. Va- 
dean 2 fl. 50 or.

(Va urma)
Ioan Welle.

Protopop gr. cat.

SCIR1 ULTIME.
Sofia, 16 Febr. Discursul tro

nului cu care a fost închisă astăcjl 
Sobrania accentubză, căjnumai bună
voinței Sultanului și bunăvoinței Ța
rului este a se mulțămi, ca posiția 
internațională nesigură a Bulgariei 
a fost în fine stabilită în mod favo
rabil.

Ac de cojoc. La o masă, în jurul 
căreia se aflau oâțl-va tineri bine dispuși, 
se așe4â un străin, care nu găsise loo 
la alte mese. Tinerii numai decât înoep 
a’l atinge cu vorbe și glume oam nepo
trivite. Străinul tace, nu răspunde nimio. 
In sfîrșit oel mai îndrăsneț dintre ei îl 
agrăesce drept în față. „Domnule, scii ce 
deosebire este între d-ta și între un ceas?.. 
Nu șeii? ei! să ți-o spun eu: Ceasul, 
dâcă-1 tragi, âmblă, dâr dâcă pe d-ta...“ 
— „Acum înțeleg răspunse străinul zim- 
bind. Dâr d-ta scii cum-va, ce am și co
mun cu oele mai multe oeasurl ?“...— „Nu! 
stai etă ți-o spun: La anumite restimourl 
îuoepem a bate. Bagă de Bemă! acum nu 
mai este departe44. Tinerii plătiră iute și 
se făcură nevă4uțl.

In contra sgomotului de pe strade. 
In Londra s’a format de curând o nouă 
societate care are de scop de-a lua măsuri 
în contra sgomotului de pe strade. Negu
țătorii ambulanți într’atâta s’au sporit, în 
acel oraș, înoât de diminâța pănă sera ră
sună stradele de strigătele lor. Noua so
cietate a hotărît de-ocamdată să înainteze 
o petițiă cătră parlament, cerând aduoerea 
unei lege, prin care numai acelora să le 
fiă iertat să vândă pe strade,. cari vor- fi 
având permisiune specială. Reuniunea cere 
tot-odată, oa parlamentul să oprâscă pe 
âmenl de-a vinde în apropierea spitalelor, 
bisericelor și a șoâlelor.

Căsetoriile la Lapplnndezi. Lucuito- 
rii din Lapplanda consideră lucru nedemn, 
ca o Iată să se mărite după un bărbat, 
pe oare nu-1 iubesce. Dâcă un tînăr Lapp- 
landez voesce să se însore, atunci învită 
pe membrii interesați ai familiei miresei 
la o întreoera în fugă. Mirâsa mai întâiâ 
merge înainte pănă la a treia parte din 
calea, pe care trebue s’o facă mirele, așa 
că e imposibil ca mirele s’o potă ajunge 
ou fuga pănă la ținta statoriiă, de nu 
cum-va mirâsa voesce anume să fiă ajunsă. 
Decă fata ajunge mai curând la țintă, de
cât pețitorul, atunci e sămn, că fata nu 1 
voesce. Tinărul, dâcă odată a fost refusat, 
mai mult nu pote să pețesoă pe fata, oare 
l’a refusat. Dâcă însă fetei îi place de fe
cior, atunol ea se lasă să fiă ajunsă în 
fugi, în care oas ea numai decât și în- 
soțesce ,pe fecior în casa acestuia. Cu asta 
ceremonia căsătoriei este terminată, mai 
restand numai veselia nașilor.

Proprietar: Orc Aurei flflluti'e^ă«enu.

Redactor responsabil; âregorîu k’Maăior.
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Cursuî ia bursa dsra ¥sena.
Din 15 Februarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
Renta de cordne ung. 4% . ... 99.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 124.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 102.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 9 i .40
Bonuri rurale croate-slavone. • . 98.—
Imprum. ung. cu premii .... 153.— 
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 14
Renta de hârtie austr.................. 101 05
Renta de argint austr.........................101.—
Renta de aur austr..............................121.95
Dosuri din 860   148.—
Aoții de ale Băneei austro ungară. 1006.— 
Aoții de-sle Băneei ung. de credit. 436 — 
Aoții de-ale Băneei austr. de credit. 386 25 
Napoleondori............................. .... . 9.59
Mărci imperiale germane . . . 59.12’/2 
London vista....................................120.90
Paris viata.................................. 47.92’/2
Rente de oorâne austr. 4°/0. , . 101.30
Note italiene.................................. 43 75

Nr. 1896/1896

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopul furnisărei albituri- 

turilor, hainelor, încălțămintelor și 
a altor articole, pentru institutul oră
șenesc de infirmi în prețul prelimi
nat'de 1346 fi. 92 cr.; mai departe, 
spre scopul furnisărei îmbrăcămintei 
pentru servitorii orășenescl și pădu
rari orășenesc! în suma preliminată 
de 1394 fi.; va avea loc Marți în 3

Martie a. c. înainte de prânz la 10 ore 
o pertractare scripturistică de oferte 
la oficiul orășenesc economic.

Ofertele, cari au de a se estinde 
asupra întregului quant de furnisare, 
seu și asupra singuraticelor specii, 
sunt de a se provedea cu timbru de 
50 cr. și cu vadiu de 5% din suma 
cerută și de a se ascerne cel mult pănă 
la 4iua pertractărei de oferte amin
titului oficiu economic.

Conspectul asupra obiectelor fur-

nisânde, mustra lor precum și con- 
dițiunile de furnisare se aflu la ofi
ciul economic orășenesc spre esami- 
nare. In ofert sunt de a-se specifica 
cu acurateță obiectele, car! se fur- 
niseză; de a-se aminti în cifre și li
tere prețurile oferate și în fine de- 
chierațiunea, cumcă oferentul se su
pune condițiunilor de furnisare.

Brașov, 7 Februarie 1896.
897,i-2. Magistratul orășenesc.

„R I U R E A N A“
institixt de credit și păstrare în Oa.poln.oc-ZMZă.xxăștur-

CmfsuI pieței Brașov.
Din 17 Februarie 1896.

Banonote rom. Dump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesc! Cump. 
Scris, fono. Albina 5°/o

9.52
9.47
9.57
5.62

127.50
58.90
10.72

100.75

Vend.
Vend. 
Vend. 
Vând. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.54
9.50
9.61
5.67

101.75

CONVOCARE
P. st. acționar! ai institutului de credit și păstrare ,,RIUREANA“ să învită la

a V-a adunare generala ordinară,,
care se va ținea la 25 Februarie eventual 17 Martie 1896 st. n. la 10 ore din a. m. în localitatea institutului.

B® r o g’ r a m u 1 adunării:
1. Raportul direcțiunei despre resultatul anului de gestiune 1895.
2. Raportul comitetului revisor despre esaminarea rațiunilor și pe basa acestora pertractarea proiec

tului cu privire la împărțirea profitului curat.
3. Absolvarea direcțiunei și a comitetului revisor.
4. Pertractarea proiectelor insinuate la presidiu în sensul §-lui 22 din statute.
5. Statorirea soluțiunilor pentru oficial!.
6. Alegerea alor 2 membrii pentru verificarea procesului verbal al adunărei generale.
Domnii acționari, cari doresc a participa la adunare să fac atenți la prescrisele §§-lor 8 și 9 din statute.

Cap.-MănăștUr la 30 Ianuarie 1896.
EBirecțiunea.

Picaturile in stomach

schTitzinarke.

I cari au efectă escelentă în contra tu- 
I turoră boleloru de stomachu, suntfi unh 

medaeaBn©satis saeagaea’atu de 
! Sapsă. penlaru ©b’S-cc casă, la 
I lipsă de apetitti, slăbiciunea stoma- 
' chuluî, respirația cu mirosi! greu, ven- 
1 turf, râgăelă, colică, catari! de sto- 
: machu, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
1 mare, constipațiă, și la durere de capii, 
I încărcarea stomachuiui cu mâncări și 
, băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
j ficații și hemoroide ca mijlocă apro- 
! bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată r.j 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună I. 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețul'u unei sticle cu prescrierea de g

i) întrebuințare 4® Ci’. Sticla îndoită ț 
i de mare î® cr, Espediția centrală l'i 
I prin farmacistulă CARL BRADY, 
i Kremsier (Moravia),

Picături veritabile suntu numai | 
ă acelea, pe a căroră embalage este li- țj 
ț pită o fășiă verde cu cuvintele: „B e- 
i] zeuge die Echtheitu cu sub- g 
I scrierea mea. r

Picăturile Mariazeller veritabile | 
| se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. | 
s Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- I 
I lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. i 
I Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: | 
| farmacia: Gustav Jeltdius. Csernât- | 
| falu: farmacia Josef Lrodtleff. i

ii

glF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei a 

& 5 cr. se potti eumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

active. Oozxt-VLl PASSIVE.

Capolnoc-Mănâștur la 30 Ianuarie 1896.

Nrul 
cărților 
princ.

fl. cr.
Nrul 

cărților 
princ.

fl. cr.

Cassa în numărar....................................... 32 71 ' 27 Capital social prefăcut în 1136 actii a 10 fl. 11360
15 Contul escomptului de cambii .... 11082 37 1 Deposit fruptificator.................................. 8956 30
16 Contul contractelor.................................. 42550 66 3 34 70
32 „ împrumutului hipotecar .... 300 — 5 Rescompt...................................................... 27885 —

Mobiliar...................................................... 49 55 8 Fondul de reserve cu interesele capitalisate 3210 70
28 Dividenda nerădicată.................................. 176 50

Profit curat ................................................. 2392 09
Suma 54015 29 Suma 54015- 29

®reoi*gHsi  m. p. Koa.ii KSof-a m. p. Ioan KKragOBnii*  m, p. Alesiu Stupariu m. p.
director esecutiv. vice director. cassar comptabil

Membrii în. direcțiune:
Eoan ff’etirovan ■ Ignat €«3ieB*gSieS  Vasilha Eîragomâr Âlesandru Colceriu Alcsandu IPop 

Avacsaiai S8. Man'gea ștefan HPop Eacob BEota Andrei E®op Vasiiiu Milialca.
Bilanțul presintă precum și contul profitului și perderilor controntându-se cu cărțile principale și 

ausiliare ținute în bună ordine, se află conform și esact.
Cap.-Mănăștur la 30 Ianuarie 1896.

HxzEemToxii îxa ccmisiunea revisoră:
IVicoSaui laipan m. p. ■ Ioan JFiEâp m. p. Vasile Muște m. p. Alesiu JLatiș m. p.

eșite. CJ<oxi.t“CLl si ei ^exd erilor. intrate.
Nrul 

cărților 
princ.

fl. cr.
Nrul 

cărților 
princ. fl. cr.

2 Interese după deposit fructificator 757 09 7 Dela contul penalelor.................................. 315 03
6 „ de rescompt .... 2287 91 9 n 7) tipar............................................ 151 35
9 la contul tipări ului.................... 96 55 10 n n taxei de transcriere .... 15 20

Contri buțiunl 11 jj n „ de fondare.................... 105 70
a) dare de stat........................ .... 419.06 12 n n . diverse.............................. 2555 81
b) „ după interese capitalis. . 66.37 13 n Interese cambiali............................. 872 97
c) „ „ „ ridicate . .
d) darea drumului ......

9.30
30.35

14 n n contractuali............................. 3208 44
X

e) „ pentru camera corner. . . 12.95 538 03 X,
24 Sal are: Comisarilor de di: . . 102 — X

Official!......................................  . 620.— X
Comitetul revisor......................... 6 \—
Servitor....................................... 40.- 720 — XX26 Contul chiriei de casa .... 53 32

Spese: Competințe de timbru și 
porto............................................ 50.51 X
Incăldit, luminat și spese de cambii 227.— 277 51 \
Profit curat .................................. 2392 09 \

Suma 7224 50 Suma 7224 50

Cap o 1 n o c-Mănăș t ur la 31 Decemvre 1895.
®eorgh» Petrovan. Ioan BSota loan KKragomir Alesiu Stupariu

director eșec. v.-director. cassar. comptabil.
IMZem.lorii în direcțivln.e:

loan Peta-ovan Ignat GBierglael VasiBe OragoBnis*  Alesandrti Colceadi» Alesandru S“op 
, Avacuin B2. Hangea Stefan Pop lacol» EBota Vasile Mihalca Andrei Pop 

Cap.-Mănăștur la 30 Ianuar 1896.
INzEemlorii în comitetul reviser:

Nicoiau Saipan Ioan Piiip Vasile Musto Alesiu l^atiș
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


