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Ecoul.
După o lungă pausă, ce n’a fost 

întrebuințată tocmai pentru recreare 
— căci nu pot fi considerate ca re
creare hărțuielile și sbuciumările in
testine dela Sibiiu — membrii co
mitetului, cari au fost întemnițați 
pentru Memorand, hr astă tbmnă 
eliberați prin actul de grațiă al 
Majestății Sale, au aflat de bine a’șl 
spune cuvântul lor după grațiare și 
șepte dintre ei au publicat în „Tri
buna" cunoscutul manifest, arătând 
întrînsul cari sunt și ac|I ideile și 
sentimentele cei animâză față cu 
causa națională, pentru care au su
ferit în temniță.

Ecoul, ce l’a aflat glasul lor în 
tabera adversarilor neamului nostru, 
a fost inevitabil.

„Era dreptății" ■— strigă elibe- 
rații — „după grațiare nu mai pote 
fi departe"; er ecoul depărtat din 
Budapesta respunde:

....departe!
„La justele sale postulate" — 

esclamă eliberații—„poporul român 
nu pole si renunțe" ; er ecoul respunde: 

....se renunțe!
„Cu tbtă inima am adus" — 4*c 

eliberații — „jertfele ce ni-s’au cerut, 
și n’am fugit de temniță"; er ecoul 
respunde:

...temniță!
Acest răsunet este efectul ce Ta 

produs deocam-dată cuvântul elibera- 
ților în tabera maghiară.

Nu e nimic nou pentru noi, der, 
ca caracterisare a situațiunei, am 
ținut se reproducem mai la vale 
cât mai pe larg vocile foilor ungu- 
rescl, căci ne vor servi ca material 
pentru aprețiarea ei.

*

„Pester Lloyd" publică despre cele 
ce se petrec în Sibiiu în numărul 
său de MercurI un articul de fond, 
ca de obiceiu batjocoritor, din care 
estragem următârele:

De câte-va săptămâni a erupt în flă
cări cărta, care a grasat în ascuns în tabăra 
agitatorilor daoo-românl. Declarațiunile, oon- 
tra-declarațiunile protestele și conventi- 
culele secrete nu-șl mai iau finit. La apa- 
rință lupta înverșunată s’a isoat pentru 
dreptul de proprietate al „Institutului ti
pografic", apoi al „Tribunei" și „Foii Po
porului" ; der în fond furibundăză ură, sus- 
piționare și neîncredere nesecată. Pe o 
parte stă Lucaciu, cunoscutul popă dela 
Sișeștl, care e sprijinit de patru membri 
ai așa numitului „comitet român"; pe 
pe cealaltă parte, a contrarului seu Rațiu, 
din potrivă stă majoritatea covîrșitdre a 
comitetului. Brote, Albim, 1 opovicl, cari 
formeză ștabul esilaților de bună voiă, 
îșl dau silința, împreună cu unii bărbați, 
ce stau apidpe de guvernul român, să 
ajute preotului din Șișeștl la învingere, 
pănă când conservatorii, cari acum se află 
în oposițiă, luoră dm tote puterile, ca pu
terea să îămână în mamle bătrânului lor 
favorit, Rațiu,

Cum se scie, cestiunea ardeleană for- 
meză un faotor însemnat în politica ro
mână. Acea partidă, în a cărui tabără se 
află agitatorii ardeleni, va dispune tot- 

dâuna de un anumit ouant de popularitate. 
Liga ce e drept se află în desoompunere 
continuă, și paralysis progressiva rode de 
mult la măduva ei. Ea tot-dăuna a stat 
în conexiuni ou membrii actualului guvern 
român, și fulgerile Ligei sunt îndreptate 
și acum contra aliaților oposițiunei, contra 
lui Rațiu și amicilor săi, fără ca anatemi- 
sarea să aibă insă ore-care efeot.

Românii din Ungaria de-asemenea 
sunt desbinațl în două tabere. Greco-oato- 
lioii se grupâză în mod ostentativ pe lân- 
Rațiu, pănă când greco-orientalii spriji- 
neso, ca partisanl hotărîțl, pe preotul oa- 
tolic Lucaoiu. Nici odată nu s’a ivit în si
nul românismului din Ungaria o desbinare 
confesională atât de violentă ca aouma. 
Disposiția este fârte înverșunată.

Aci „Pest.-Ll." vorbesce despre 
certele și scandalele dela „Tribuna", 
precum și despre cele întâmplate 
la ședința comitetului din luna tre
cută. Spune, că spre mirarea lumei 
de-odată apare „Manifestul", despre 
care se va vede în curând, decă va 
pute seu nu restabili solidaritatea 
și decă va pute produce o nouă 
schimbare în desvoltarea tendințe
lor daco-româniste. După-ce „P.-Ll." 
se îndoesce, că publicul român se 
va pune în serviciul unei mișcări 
„absurde și făr’ de resultat" și sub 
conducerea unor bărbați, „cari, îna
inte de tbte, au în vedere intere
sele lor materiale și promovarea 
scopurilor lor", continuă ast-fel:

Lucrul cel mai interesant în Mani
fest este ceea-ce se retace. Pănă când cu 
fidelitatea unui cronist se enumără în el 
tbte declarațiunile făcute dela 1818 înedoe, 
oonform programului, se observă cea mai 
adâncă tăcere asupra congresului naționa
lităților din vara trecută. Ore să fiă ne
reușita congresului, dispărut făr’ de nici o 
urmă, causa acestei ignorări? Retăcerea 
congresului naționalităților, natural, că s’a 
făcut într’adins, dedreee din partea Româ
nilor, congresul a fost arangiat de cătră 
ast-fel de bărbați, cari sunt cunoecuțl ca 
dușmani jurați ai „martirilor".

După-ce „P.-Ll." amintesce gra- 
țiarea memorandiștilor, „despre care 
cercurile românescl sciu prea bine, 
că s’a putut face numai la propu
nerea ministerului responsabil", nu
mitul 4iar accentueză faptul, că cei 
subscriși în Manifest se numesc pe 
sine singurii representanțl „îndrep
tățiți" ai poporului românesc și în- 
cheiă astfel:

Seim înoătrău bate acestă suverană 
denumire ce-șl fao. Voiesc să provoce gu
vernul ungar printr’o atitudine înoăpăți- 
nată. Domnii, cari au publicat manifestul, 
au fost membri ai oomitetului esecutiv ro
mân. Nici pănă acum nu este lămurit, cum 
s’a înființat acest comitet. Membrii se nu- 
miau simplu și modest „conducători ai na- 
țiunei române". Guvernul a disolvat acâsta 
corporațiune, care nu avea statute, și i-a 
interefls activitatea și a calificat ca delict 
acțiunile ei, pănă când nu-șl va așterne 
statute.

Acum domnii, revoltându -se fățiș con
tra intercjicerei, înoep a-se oonsulta, a 
aduce hotărîrl, și publică chiar și un Ma
nifest. Școla martiragiului lor, ce e drept, 
este forte redusă, căci e vorba numai de 
15 4iie arest și 10 fl. amendă; der guver

nul este îndatorat, a validita legea precum 
față cu ori-care altul, așa și față cu acești 
domni. Și pe oând martirii de odinioră ig- 
norâză în mod obstinat decretul de disol- 
vare, și denotă o purtare atât de provocă- 
tore, ei continuă a amplă lumea ou le
genda despre maltratările suferite în în- 
chisbre! Dâr pretinsa asprime a închisă- 
rei nu i-a împedeoat pe cei întemnițați, 
de-a da credenționale pentru misiuni po
litice și a lucra la lățirea mai departe a 
Memorandului, după-ce pedăpsa, ce au 
avut de-a suferi din acăstă causă, li-s’a 
iertat în mod mărinimos.

Aouma voiesc să prescrie ohiar și 
condițiunl de pace, și în oas, dăcă acestea 
nu s’ar primi, guvernul va fi tras la răs
pundere înaintea marslui tribunal al jus
tiției și al dreptății. Nu pretind acești 
domni bravi și ingenioși nimio mai puțin, 
decât, ca să se disălve uniunea dintre Un
garia și Ardeal, ca Ardealul să capete o 
posițiă teritorială deosebită, ou limbă ro
mână în administrația și jurisdicțiune și 
tot-odată cu dieta sa. Dela acest program 
— aoelașl care s’a făurit în 1881 — dom
niile lor, cum afirmă, nu pot devia nici 
cât negru sub unghiă. Ca glumă de car- 
neval nu este fără umor acăstă aserțiune. 
In cașul dăcă însă vom considera serios 
Manifestul, atunci se soie domniile lor: că 
toți pașii întreprinșl pentru realisarea aceluia, 
duc de-a dreptul în închisdrea de stat.

„Neues Pester Journal" scrie sub 
titlul „ Un manifest român" între al
tele :

Când au eșit din închisore condam- 
nații în procesul Memorandului, toți Un 
gurii, afară de câțl-va șoviniștl, cari nu 
pot fi luațl în serios, au salutat actul de 
grațiă regăscă, cu bucuria, în asoeptarea, 
oă conduoătorii Românilor maloontcnțl eli
berați vor reounăsce, că lupta lor în con
tra statului ungar e făr’ de nici un pros
pect. „Li-s'a dat sfatul", ca să se alăture la 
vieța constituțională a națiunei, să alăgă 
representanții ai naționalității lor în parla
ment, și să părăsăscă terenul steril al abs
tinenței.

Arată mai departe „N. P. Journal", 
oă „statul național maghiar" este terenul 
esclusiv pentru orl-oe înțelegere terenul de 
drept, oare nu pite fi părăsit nici de cea 
mai mare iubire de pace și de oea mai 
căldurosă bunăvoință.

Speranțele său mai bine c^8 bunele 
dorințe ale politicianilor chibzuițl ma
ghiari, nu s’au împlinit; membri comitetu
lui esecutiv român disolvat au oompus un 
Manifest, care le nimicesce. Una se vede 
din acest elaborat: grațiații nu înțeleg, său 
nu vor să înțelegă intențiunea, din cere a 
răsărit actul de grațiă regesc. Guvernul a 
recomandat grațiarea în speranță, că cei 
osândiți îșl vor schimba atitudinea lor duș
mană statului; grațiații însă interpretâză în 
Manifest liberarea lor așa, ca și când re
gele ar fi luat partea lor și a nisuințelor 
lor; și fao ca și când ar fi așteptat, ca gu
vernul unguresc se înțelegă acest „semn" 
dat de regele. Efectul ar trebui să fiă, ca 
Ungurilor să le pară rău de actul de grațiă, 
der nerecunosoința d-lor martiri, pe lângă 
cinstitele lor persăne, nu sunt momente 
așa de însemnate, ca să se potă stigmatisa 
de ulterior greșită o acțiune politică atât 
de însămnată.

Dăoă grațiarea afară de intențiunea 

pronunțată de-a înfluința asupra atitudinei 
Românilor, a mai avut încă o altă însem
nătate politică, acăsta a fost, de-a ușura 
guvernului român alăturarea la tripla ali
anță. Actul de grațiă regesc se sciă, oă a 
urmat scurt timp după visita regelui Carol 
la Isohl, care avea de scop alăturareă Ro
mâniei la tripla alianță. Așa cjicend ca un 
dar pentru 6spe s’a dat atunci regelui Ro
mâniei liberarea Românilor închiși și s’a 
delăturat prin acăsta o piedecă, ce sta în 
calea inaugurărei unor raporturi și mai 
bune a României ou monarchia ndstră. 
Prevenirea guvernului nostru a fost curând 
dup’aoeea ou mulțămire achitată de minis- 
trul-președinte Sturdza într’o formă memo
rabilă prin vorbirea sa program dela Iași 
dela 13/25 Ootomvre 1895,

După-ce citeză părțile mai însemnata 
din ounoscutul disoure, „N. P. Jr.“Jînoheiă așa:

Față ou aoeste prea importante oon- 
secuențe ala aotului de grațiă regeso, nu 
mai pot fi luate în considerare persânele 
pitice ale d-lor Rațiu, Pop și consoți, Gum- 
oă însă fantastioii agitatori îșl ridică toc
mai acuma vocile lor pentru îmbuoătățirea 
federalistă a statului ungar, acăsta avem 
s’o mulțămim și activității patriotice aoon- 
ților Ferdinand Zichy și Nicoiau Maurițiu 
Eszterhâzy. Am cjioe, că acest succes al 
activității partidei poporale ar trebui să 
dea totu-șl de gândit nobililor domni, cari 
se laudă atât de des cu patriotismul lor, 
dăcă nu am sci, că fanatismul clerioal nu 
s’a oprit nicl-odată înaintea considerațiuni- 
lor naționale și patriotice.

In fine „N. P, J.“ cjice, oă nu este 
destul de important Manifestul domnilor 
martiri, care oulminăză în repetarea pro
gramului neesecutabil dela 1881, ca să în
tre din nou în disousiunea lui.

piarul kossuthist „Egyetertes" 
vorbesce asemenea despre „Manifes
tul comitetului valah" și scopul ve- 
dit al seu este de-a întărită puțin pe 
Banffy și pe guvernul seu.

Pice, că acum se dovedesce, că a fost 
numai o ilusiă a guvernului Banffy, cum-că 
i-ar fi succes a suprima mișcarea Români
lor. Spune, că corespondentul său din Si
biiu i-a raportat, că în ședința din urmă a 
comitetului ar fi fost vorbă și de aceea, 
ca să se strice serbarea mileniului națiunei 
maghiare printr’o acțiune națională română 
mai mare, și că Manifestul ar fi numai in
troducerea ei.

Putem așa dăr, dice, să fim pregătiți, 
oă agitatorii valahi guralivi vor duce în 
mijlocul serbărei milenare larma cea mai 
perfidă a agitației și că vor face totul ca 
să discrediteze vada statului tocmai la ser
barea milenară. Alt scop niol nu pră pot 
ave. Idei seriose politioe nici nu-i pot con
duce, căci alt-fel ar recurge la o formă le
gală și constituțională, oa să oăștige opi- 
niunea publică maghiară pentru nisuințele 
lor, și n’ar alege un ast-fel de mod pentru 
lupta politică, care e de natură numai de-a 
întărită din nou opiniunea publică a na
țiunei maghiare.

Ca dovadă amintesce, oă comitetul 
valah, ou t6te că nu e legal, se gireză ca 
representant al valahimei și declară alipi
rea sa de acele idei, pentru cari a fost 
oondamnat; pretinde în numele valahimei 
din UDgana realisarea programului dela 
1881, in care este cuprinsă îmbuoătățirea uni
tății statului ungar etc.
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Națiunea maghiară, $ice „Bgyet^rtes* 
mai departe, doresce pacea cu naționalită
țile, dâr nu vrâ s’o câștige cu prețul sa- 
crificărei intereselor celor mari ale statului 
ungar. Opiniunea publică europenă, oare și 
la conferența dela Bruxella ni-a dat nouă 
dreptate (?), acum se va pută convinge în 
curând, că agitatorii naționali valahi caută 
să provoce numai soandale, și cum n’au 
dreptate în postulatele lor, așa în modul 
lor de luptă nu este nici un pic de since
ritate și cavalerism.

In tot oașul putem să gratulăm cabi
netului Banffy, că politica lui de naționa
litate are resultate atât de esoelente. I-a 
succes să ajungă, ca turbarea națională va
lahă din nou să oontopescă elementele agita
torice valahe, și că subminările contra sta
tului ungar erup cu nouă putere. Acesta se 
pâte alătura cu tot dreptul la oele-l’alte 
succese politice ale baronului Banffy.

In „Magyar Hirlap11 publică Iuliu 
Horvath un articol sub titlul „dowe 
acie‘‘, aducând în legătură manifestul 
cu scrisbrea d lui V. A. Urechiă că- 
tră „Magyarorszăg":

Despre manifest cjice, că în el, ce-i 
drept, membrii comitetului declară și aceea, 
că tendința lor sinceră este pacea. Dâr de 
vreme ce în manifest membrii comitetului 
îșl iau oa basă programul din 1881, Hor
vath n’are încrederea în sinceritatea lor. 
Conchide, că plângerile principale, pe cari 
le accentuâză manifestul sunt aceste două: 
maghiarisarea cu forța a Nemaghiarilor și 
eechiderea lor dela drepturile politice.

Față cu plângerea dintâi, se provdcă 
la „garanția", oe ni-se dă prin aoeea, că 
în ultimele dile ale secolului al 19-lea nu 
va succede nimănui a nimici prin forță 
niol rasse de popdră, niol cultura. Au Ma
ghiarii destul de lucru cu „pășirea* carac
terului propriu național și de rassă, spre 
care scop le trebue paoe și nu altceva. Ce 
privesce eschiderea dela drepturile poli
tice, dice că în statul acesta toți cetățenii 
trebue să fiă egal îndreptățiți!

Ce privesoe epistola d-nului Urechiă, 
„Magy. Hirl.“ 4ioe, oă declarațiunile privi- 
tdre la tendințele de pace ale Ligei, pe 
cari le faoe Urechiă, „sunt în contradioere 
cu adevărul, și desavuâză întreg trecutul 
ligei române și tote agitațiunile, ce le-a 
făcut ea la noi, oa și în tdtă Europa, în 
contra statului maghiar și a națiunei un- 
gurescl". Dăr dâcă d-1 Ureohiă află de bine 
și necesar să dea uitărei tote acele sori- 
sorl și screirl înflăcărate, pe oarl le-a în
dreptat în oontra statului și națiunei nos- 
tre, noi de bună sâmă — continuă foia 
ungurâscă — nu vom resuscita dușmăniile, 
ce densul le suprimă cu mâna sa propriă. 
Căol suntem cu totul de acord cu d-nul 
Urechiă, că precum națiunea română nu 
este în stare a nimici pe Maghiari, tot așa 
ar fi lucru neoportun și fără scop, dăoă 
noi ne-am apuca să nimicim cultura său 
rassa română.

După acăsta Iuliu Horvath dice, că 
dăoă și d-1 Urechiă și Maghiarii au aflat 
calea oea coreotă, pentru oe ore să n’o 
urmeze ? Liga are ea destul câmp de aoti- 
vitate și dăoă ar pută afla un aliat credin
cios și un prietin adevărat, aoesta ar fi mai 
mare oâștig pentru ea, deoât agitarea po
porului de rassă română din patria năstră 
și ațîțarea unor 4iare europene în oontra 
statului maghiar.

In fine dic0 fdia ungurăscă, că Liga 
e în stare să câștige totă simpatia națiunei 
maghiare, dăoă va fi o propovăduitore a 
păcii între cele două culturi și deoă pentru 
ajungerea acestui scop va chiăma intr ajutor 
Kulturegyleturile ungurești, ca fiă-oare la 
looul său și între poporul său să fiă ga- 
ranța amiciției intre cele două națiuni.

Scrisorea d-lui V. A. Urechiă cătră 
„Magyarorszâg“.

Dăm loc acjl în întregul ei scri- 
sorei, ce președintele Ligei V. A. 
Urechiă a adresat’o farului kossuthist 
„Magyarorszâg" drept rectificare a 

unor afirmări făcute de acestă fâiă 
despre raporturile Ligei cu minis- 
trul-președinte Sturdza, și cu crisa 
dela Sibiiu. Rectificarea în sine o 
aflăm justă. Nu înțelegem înse, cum 
d l V. A. Urechiă crede a fi com
patibil cu posiția d-sale, ca șef al 
unei reuniuni cum e Liga, de a des
fășura față cu redactorul unei foi 
din cele mai șoviniste, întreg pro
gramul Ligei, și încă într’un mod, 
care face impresiunea, că ar voi se 
se justifice înaintea lui.

Ne oprim de-ocamdată aici. Etă 
scrisorea d-lui Urechiă tradusă fidel 
după „Magyarorssagu :

Bucuresci, 14 Februarie 1896.
6. Strada nouă. 6.

Domnule Redaotor!
Un (Jiar român, oe apare în Ungaria, 

„Dreptatea" din Timișora, publică în nu
mărul său dela 10 Februarie estrase din 
articolul apărut în foia d-tale sub titlul 
„Ureohiă, Sturdza și Rațiu". Dăoă tradu
cerea articolului este fidelă, atunci d-ta, 
d-le redaotor, ai cjis că: 1) Liga, al căreia 
președinte am fericirea de-a fi, ar fi luat 
partea d-lui Rațiu contra d-lor Brote și 
Albini", 2) că Urechiă, președintele Ligei, 
în urma neînțelegerei regretabile iscate în
tre capii partidului român din Ungaria, în
clină spre Rațiu, în contrarietate cu mi- 
nistrul-președinte al nostru Sturdza, care 
s’ar uita ou ochi răi la Ligă...

Permite-ml, d-le redaotor, să declar, 
că d-ta ești rău, fort9 rău informat. Este 
adevărat că eu — oa președintele Ligei — 
am trimis circulara mea celor 285 de sec
țiuni ale reuniunei ndstre, ca răspuns la 
nenumăratele felicitări de anul nou, cari 
mi-s’au adresat; dăr circulara spune toc
mai contrarul dela ce ți-a spus despre ea 
corespondentul d tale. Departe de a fi luat 
parte la neînțelegerea conducătorilor ro
mâni dela Sibiiu în favorul unuia contra 
oelorlalțl, Liga îșl repetă declarațiunile mai 
vechi prin următdrele :

1) Reuniunea nostră, care stă ou to
tul în serviciul limbei și culturei naționale, 
peste tot nu se pdte amesteca în cestiunile 
politioe ale Românilor din Ungaria. Liga 
nicl-odată n’a dat inviațiunl bărbaților po
litici români din statele vecine României. 
Regretă cârta — decă în adevăr esistă 
certă — ce s’a iscat în Sibiiu, der se re
ține dela ori-ce amestec, și deolară, că ră
mâne ou totul neutrală față cu Gestiunea 
din vorbă.

2) Folosind ocasiunea, care mi-s’a dat 
prin felicitările de anul nou, am schițat 
din nou — în circulara mea — programul 
Ligei, acel program, pe care pressa ma
ghiară l’a comentat atât de rău. Amintind, 
că la timpul său sorisesem în afacerea aqesta 
contelui Kalnoky, am afirmat și susținut, 
oă Liga nicl-odată n’a fost irredentistă, că 
nicl-odată n’a visat de o „Daco-Komâniă*, 
nicl-odată n’a dorit nici cea mai mică slă
bire a statului unguresc. Scopul ideal al 
reuniunei nostre, d-le redactor, a rămas tot 
același, care a fost la 1894, când scrisesem 
d-lui general Tiirr următorele șiruri:

Te pot asigura, d-le general, că, ce 
se ține de România, aci nu esistă nici un 
singur cap sănătos, care să nu fi înțeles 
deja de mult, că nu în aceea zace fericirea 
viitore a Românilor, în ce D-vostră numiți 
Daco Românism. Suntem convinși, că o 
România mare, în care 12.000,000 de Ro
mâni ar fi uniți sub o domniă comună, toc
mai așa de puțin ne-ar pută mântui în (jile 
de pericol comun, precum și o Ungariă, 
chiar atât de mare, de asemenea n’ar pută 
scăpa în viitor de aoelași pericol. Deja în 
broșura mea diD urmă întitulată „Alianța 
Românilor și Maghiarilor" m’am provocat 
la acâstă afacere, și cred că destul de tare 
am accentuat lipsa unei alianțe între Ro
mâni și Maghiari.

3) Deoă poșta maghiară ar fi fost în 
clar cu cele ce are a face, v’ar fi dus cir
culara mea (am trimis’o multora și mai 
multor 4iare, der nimeni n’a primit’o, oăcl 
poșta a confiscat’o, și atunci d-vostră ați fi 
înțeles spiritul împăcâtor, în care a fost 
scrisă. Ați fi văcjut în ea combătute aser
țiunile corespondentului d-vostre, oă d-1 
Sturdza, ministrul-președinte al nostru, ar 

fi contrar intențiunilor Ligei, și că din 
acâstă causă eu, președintele Ligei, am 
luat posițiă, în cârta dela Sibiiu, pe lângă 
d-1 Rațiu, după-oe d-1 Sturdza a luat par 
tea d-lor Brote și Albini. Nu este nimic ade
vărat din acestea, d-le redactor. D-1 Sturdza 
este șeful meu politic, și în programul Ligei 
nu e. absolut nimio, ce ar pute turbura 
prietinia distinsului bărbat de stat. Este 
lucru invederat, că d-1 Sturdza, ca minis- 
tru-președinte, nicl-odată n’ar tolera în 
România o astfel de mișcare, care s’ar 
opune intereselor legale — acista o accen
tuez — legale ale statelor vecine. După-ce 
Liga nu stă în fruntea niol unei întreprin
deri de natura acăsta, nu se pdte teme 
nici de aceea, că va pierde patronagiul 
orl-oărui guvern român. Na mi-a fost deci 
în interes, să stau pe partea unei său altei 
persone, care nu s’ar bucura și de grația 
d-lui Sturdza, — pentru-oa să vin în con
flict ou d-nii Brote și Albini, cari cu tote 
că nu sciu sub ce titlu, ar fi prietinii 
distinși ai ministrului-președinte al nostru.

In preajma evenimentelor, oarl deja 
sunt aprâpe, cred, d-le redactor, că a so
sit timpul, ca pressa budapestană să ob
serve o atitudine mai puțin dușmăndsă față 
ou Liga română, dedre-ce reuniunea acdsta 
nici într’o privință n’a meritat atitudinea 
observată de pressa budapestană în pre
sent. Și pentru ca s’o pdtă face aoesta, 
rog, să controleze mai bine informațiunile, 
pe cari le-a căpătat din Bucuresci dela 
omeni, oarl nu merită încredere ; dela astfel 
de individl, .cari, — probabil în interesul 
propriu — află plăcere, să presente în co
lori tot mai întuneoate raportul dintre Ro
mâni și vecinii lor.

Alăturat la aceste șiruri trimit un 
esemplar din circulara mea din Ianuarie. 
Sper, oă poșta vă va preda-o, și că apoi 
vă veți convinge din ea, despre oeea-ce 
am amintit mai sus, și despre oeea-ce sunt 
convins și astădl, că adeoă e lipsă de alianța 
Ungariei cu Românii, ca se avem un eveni
ment comun.

■ In speranța îndreptățită, că veți da 
bucuros loc în prețuitul d-vostre diar epis
tolei mele, te rog, d-le redactor, primesce 
espresiuneie mele cele mai sinoere de înaltă 
stimă.

V. A. Urechiă m. p., 
președintele Ligei culturale române 

senator, fost ministru..
*

La capătul acestei scrisori re
dacția cjiarului „Magyarorszag" face 
următdrea observare:

Aoea circulară din luna Ianuarie, pe 
care d-1 Urechiă ni-a trimis’o de-odată cu 
scrisărea d-sale, n’am primit’o. Așa se vede, 
că poșta maghiară ârăși n’a fost în clar cu 
intențiunea d-lui Urechiă.

CRONICA POLITSCA.
— » (20) Februarie.

Piarul „Bud. Tagblatt* sub titlul 
„Alegeri Iioue", cfioe, că guvernamentalii 
vorbesc mereu de-o eventuală disolvare a 
dietei și de alegeri nouă. Cu aoâstă disol
vare voeso ei să pună capăt desbaterei asu
pra corupțiunei, ce este cu atâta înfocare 
desfășurată în dietă în urma atitudinei opo- 
sițiunei, în afaoerea Miklos, Pulszky eto. 
Alarma, oe se dă ou alegerile nouă ar ave, 
dice „Bud. Tag." numai scopul de-a inti
mida oposițiunea; der aoesteia i-ar fi numai 
bine-venită aouma o campaniă eleotorală, 
căci ea ar avă șanse multe de isbândă. 
Oposiția nu se va intimida, oăol afaoerile 
scandalâse, ce au eșit la lumină nu se pot 
pune în oontul ei, ba se pdte c}ioe, oă ea 
n’a trecut peste marginile obieotivității în 
desbaterea afacerilor murdare. Nu se pote 
4'ce, niol că ar ave veleități obstrucționale, 
acesta a dovedit’o oposiția atunol, când a 
votat indemnitatea pe trei luni fără de nici 
o desbatere.

Dâr guvernul, 4Ioe „Bud. Tgbltt" și 
să voiescă serios nu pote in momentele de 
față să disâlve dieta. Legea eleotorală pre
tinde, ca dela 4'ua publicațiunei în foia 
oficială pănă la întrunirea nouei diete să 
trâcă cel puțin 40 de dile. Deoă, dâră ar fi 

chiar cu diua de mâne disolvată dieta, noua 
dietă n’ar pute să se întrunescă înainte de 
31 Martie, când se termină indemnitatea. 
Ar trebui să trâcă apoi 14 4’1® până ce 
s’ar pută desbate un nou proiect de indem
nitate. Mașina guvernului ar trebui să în
cete pe un timp mai îndelungat de-a mai 
funcționa. Dâr chiar și în cașul, când baron 
Banffy ar oere dela camera de față o nouă 
indemnitate, n'ar mai pută să disolve dieta, 
decă n’ar voi oa să țină întrunit parlamen
tul pe timpul sărbănlor mileniului pănă la 
tomnă. Disolvarea camerei pe basa nouei 
indemnități este o imposibilitate și s’ar putâ 
face numai după desbaterea budgetară, în 
care cas însă, nouele alegeri s’ar întâmpla 
toomai pe timpul mileniului, âr cestiunile 
paotului s’ar pute discuta numai în tâmnă 
paralel cu desbaterea adresei. Să nu mai 
umble der guvernamentalii — esclamâ „Bud. 
Tagbltt." — de-a amenința oposiția cu 
nouele alegeri, vrând a-o împiedeca ast-fel 
în împlinirea datoriei sale.

*
Cu privire la sensaționala arestare a 

lui Iacobsohn, cetim în „Timp." următo
rele: Ni-se spune, că fostul dragoman dela 
o legațiă rusâsoă, care a fost arestat la 
Belgrad, sub inculpația, că ar fi sustras 
unele documente dela aoea legațiune, este 
Iaoobsohn, fostul dragoman al legațiunei 
ruse din Bucuresci. Se scie, că Iacobsohn 
a comunicat d-lui Stambulow o serie de 
dooumente pe cari primul ministru al Bul
gariei le-a publicat într’o broșură întitulată: 
Dooumente seorete ale politicei orientale 
rusesc! de Leonoffi La publicarea ei aoea 
broșură a produs o mare sensațiă și guver
nul imperial rus a declarat documentele de 
apocrife. In ceea oe ne privi a pe noi do
cumentele publioate de Iacobsohn erau in
teresante mai ales în două părți: Una pri- 
vitâre la oferirea Coronei Bulgariei regelui 
Carol, după ab4icarea prințului Alexandru 
de Battenberg, unire personală, la oare, 
dăoă acele dooumente ar fi adevărate, gu
vernul Rusiei ar fi opus un absolut: non 
possumus. A doua este relativă la un pre
tins proieot al Bulgariei inspirat de la un 
mare cabinet de-a ataoa România în Do- 
brogea sub pretextul chestiunei Arab-Tabia, 
proiect, care nu ar fi răușit din pricina eve
nimentelor din Rumelia orientală, care cu
rând după aoâsta a atras și căderea prin
țului de Battenberg. Dooumentele publicate 
de Iacobshon fiind (declarate apocrife, de 
sigur, că nu pentru aceste documente este 
el învinuit. Se 41oe, că Jacobschon este na- 
turalisat supus bulgar.

Din dieta ungară.
In ședința dela 19 Febr., la posiția 

instrucțiunei în șoâlele medii, vorbi:
HAvisij Iânos: El ar dori, ca la pre

darea limbei latine în gimnasii să se pună 
mai mare pond pe traducerea din limba 
latină în oea maternă, decât din maternă 
în latină. In classa primă nu află oonsult a 
împovăra pe copiii cu învățarea acestei 
limbi grele, ci aici băeții să fiă instruațl în 
limba maghiară.

Wlassics,. ministrul de culte: El pri
vesce esamenul de maturitate ca un lucru, 
pentru oare nu e lipsă nici o pregătire, de 
ore-ce tinerii trebue să fiă deja dinainte 
pregătiți pentru el. Oe privesce șcâlele me
dii unitare observă, că tote instituțiunile 
școlare din acest stat graviteză în direoția 
acesta. La imputarea, că oualificația pro
fesorilor să judecă după nuanța lor poli- 
tioă, Wlassics răspunde, că „acestă olassi- 
ficare a profesorilor nu este politică, ci 
este făcută din punct de vedere al patriotis
mului, tocmai cu privire la naționalități*.

La posiția șoâlelor reale, deputatul 
Szederkânyi ridica grele învinuiri oontra 
deputatului Sohwicker, care fiind trimis ca 
comisar guvernial la un esamen de matu
ritate, în raportul său despre decursul esa- 
menului spuse, că a observat porniri anti- 
dinastice în tinerime și critioâ procedarea 
profesorilor, cari fac politică în școlă, vîrînd 
intre școlari ură de rassă față cu alte națio
nalități, și în special față de Germani. Fiind
că acesta s’a întâmplat- la un gimnasiu un- 
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gureșe, Sohwioker și-a găsit beleua. Opo- 
siția îl arătă ou degetul, oa pe un „nepa
triot", oreatură și rămășiță a epooei lui 
Bach etc. etc.

Schwicker căută să se apere, spunând, 
oă el ca comisar al esamenului de maturi
tate dala gimnasiul din Cincl-biseriol, — 
căci despre acesta e vorba — n’a putut 
lăsa necriticat oând a aurjit dela studențl 
răspunfiând din istoriă ast-fel; „ Când patria 
nostră s'a liberat de inimicul etern, a venit 
un inimic intern mult mai periculos, — dom- 
nirea casei de Habsbury11. Eu constat, 4ise 
vorbitorul, că în țâra aoâsta nu este iertat 
a negligia prinoipiul monarchio și nu este 
iertat a propovădui tocmai așa doctrine 
contrare legilor și nedrepte.

Abia într’un târcjiu revenind discusiu- 
nea la obiect, deputatul Kossuth presentă 
un proieot de resoluțiune, în oare oere ur
carea salarului învățătoresc la minimul de 

•4C0 fi. — Deputatul Lukâcs atrage aten
țiunea ministrului asupra miseriei învățăto
rilor ruteni și (Jice, că față de acești învă
țători ministrul are o duplă datorință, de 
ore-ce ei sunt singurii învățători în patriă, 
cari au dus poporul lor pe oalea maghia- 
risărei, și tinerimea de sub conducerea lor 
întot-dâuna întîmpină pe călător cu ou- 
vinte și cu salutare ungurâscă. — Lolonyi 
Gâza salută cu bucuriă proieotul de reso- 
luțiune al lui Kossuth și rogă pe ministrul 
să facă, oa cel puțin cu ooasiunea serbări
lor milenare se nu se mai găsâsoă învăță
tor flămând în Ungaria.

Wlassics, ministrul: Nu găsesoe potri
vit, ca acum, abia la câte-va luni după re- 
gularea salarului învățătoresc, să i-se oeră 
guvernului de-a face o nouă siluire asupra 
autorităților confesionale, susținătorele șoole- 
lor. Declară însă, că guvernul are aplioarea 
de-a urca salarele învățătorilor. Ce privesce 
pe învățătorii ruteni, ministrul promite, că 
guvernul le va veni cât mai curând în 
ajutor.

Ședința s’a înehis, după-ce mai întâiu 
proiectul de resoluțiune al lui Kossuth a 
fost respins.

Reuniunea de inaghiarisare din Ver
set și jur și-a ținut adunarea generală Du
mineca trecută sub presidiul Maghiarului 
făcut er nu născut Karl Seemeyer. După 
raporturile trimise foilor ungnrescl, în de
cursul celor (Jece ani, de oând esistă aoâstă 
societate de maghiarisare, a desvoltat o 
„frumdsă11, acțiune în interesul maghiarisă- 
rei orașului Verșeț, oare e locuit de mai 
multe naționalități. Așa, după raportul se
cretarului, pănă aoum societatea a depor
tat în orașele maghiare din „Alfold" peste 
300 de copii germani, sârbi și valahi, cari 
toți s'au maghiarisat. Sooietatea a mai în
ființat și o biblioteoă ungurâscă, șoolarilor 
le dă cărți de școlă gratuit eto. etc. Intre 
funoționarii societății, cum 4’° foile ungu- 
resol, se află și Germani, Sârbi și — Ro
mâni. — Nu ne vine a orede, oă Românii 
dela Verșeț ar putâ suferi să se facă ou 
copii lor un astfel de comeroiu, ba încă să 
ia parte chiar ‘în comiLetul unei societăți 
ca acesta. Sperăm, oă Românii dela Ver- 
șeț îșl vor țină de datorință, în interesul 
reputațiunei proprii, de-a lămuri pe ceti
torii români asupra adevăratei stări a lu
crului.

— o —
Monument rusesc în UDgaria. Foia 

rusâsoă „Motkowskja Viedomosti" a tăcut 
o colectă pentru ridicarea unui monument 
la mormântul unor Ruși, cari în 1849 au 
fost împreună îmormâatațl la Eperjes. Co
lecta a făcut’o foia rusăsoă pe bssa unei 
■scrisori primite din Budapesta în care se 
4ice: „Dintre mormintele, în cari odih
nesc luptătorii rusescl, carf au căcjut lup
tând pentru interese streine, se află unul 
și la Eperjes. Se scie, că în 1849 au mu
rit de ooleră în Ungaria 4eoe mil de os‘ 
sași ruși. La Eperjes, mormântul acestora 
este ou totul negligiat, și decă cineva nu-1 
va îngriji, peste câțl-va ani vor trage brezde 
■ou plugul peste el." — Năcasul este aoum, 

oă nu se pote soi, cine este autorul acestei 
scrisori, care e iscălită astfel: „Kard... cs 
protopop11. Fiind-că „Moskevskija Viedo
mosti" este dușmana Ungurilor, foile „pa
triotice" presupun, că oel ce s’a adresat 
oătră acea foiă este fără îndoelă un „tră
dător de patrie11, care îșl are locuința chiar 
în Budapesta, fără de-a se pută afla însă, 
că cine e. Ce mai soi, pote oă „trădătorul" 
să ooupe încă un loo de frunte printre așa 
4ișii „patrioțl maghiari".

—o —
Probarea signrității unei casse. Re- 

pețitele spargeri de casse, întâmplate anul 
trecut, precum și sporirea afacerilor la fi
liala „Albinei", au făcut ca acesta să se ho- 
tărăscă de-a se pune în înțelegere, deja 
vara trecută, cu fabricanții cei mai însem
nați de casse din mănarchiă, precum și din 
Anglia și Germania, pentru de a-șl câștiga 
o oassă ou totul sigură de spargeri. După 
o apreciare amănunțită a calităților, oferate 
de cătră singuratice firme, precum și a 
garanțiilor și a prețurilor, conducerea filia
lei „Albina" a hotărît să înoredințeze firma 
S. I. Arnheim, meoauio de curte în Berlin, 
cu oonstruirea unei casse de fier sigură de 
spargeri. Der filiala „Albinei" a făcut co
manda acăsta sub condițiunea, oa numai 
în acel cas să fiă obligată a cumpăra oassa, 
dâcă ea va resista unei probe de spargere, 
care se va face de cătră doi omeni esperțl, 
folosind ei orl-oe unelte, precum unelte de 
ale bandiților, praf de pușcă și diferite 
oompOBiții chemioe. Proba acâsta se va 
faoe mâne, Vineri, în 21 o. la 9 ore a. m. 
din partea a doi bărbați esperțl, în pre- 
sența unui notar publio, în obiectul Nr. III 
al depositului „Albina", strada gărei Nr. 
45. On. cliențl ai filialei „Albina", intere
sați, preoum și domnii șefi ai institutelor 
de bani din loo, sunt bine vă4uți la acestă 
probă.

—o—
Juncțiunea de drum de fler română 

și serbăscă. Guvernul sârbesc a presentat 
Scupștinei un proieot de lege cerând ore- 
ditele necesare pentru construirea, prin 
valea Timocului, a unui drum de fer, oare 
să străbată la Dunăre, și printr’un pod să 
fiă legat cu drumurile de fier române.

— o—
Flotila română. După proiectul de 

reorganisare a flotilei, aoâsta se va alcătui 
din două divicjii, una de mare și alta pentru 
Dunăre. Divizia de mare va cuprinde în- 
crucișătorele Elisabeta și Mircea, câte-va 
torpilore și cuirasate. Divizia Dunării va 
ouprinde celelalte vase. Ministerul va mai 
comanda alte vase în valore de 7—8 mi- 
lidne lei, din creditul de 48 milione, ce se 
va oere corpurilor legiuitore.

j- Neculae Beldiceanu. Una dintre cele 
mai simpatioe figuri ale oorpului didactic 
ieșan, distinsul poet Neculae Beldioeanu, a 
murit subit Duminecă dimineța. Suferea, 
sorie „Epoca", de o bolă de inimă. Născut 
la PrenteștI, județul Suceava, viitorul 
poet dela „Convorbiri" și dela „Contempo
ranul" ocupa în tinerețe modesta funcțiune 
de polițaiO-comandir la Fălticeni. Dela 1873 
ocupă pe rând oatedrele de istorie la gim- 
nasiu Alexandru cel bun și Ștefan oel mare. 
La acesta din urmă a păstrat catedra pănă 
la sfârșit. In literatură se făcu cunoscut 
prin numerosele pasteluri și oele câteva 
poeme publicate în „Convorbiri", cam dela 
1880. După câțl-va ani îl găsim în oercul 
„Contemporanului" alături cu Gherea, Nă
dejde, Basarabeanu, Cuza și la aoăsta din 
urmă revistă se manifestă cu un talent pu
ternic și original, aducând o notă proprie 
și energioă în Lăutarul, Cătră sore, Capul 
de mort, etc. Adevărata pasiune și chemare 
a lui Beldiceanu erau cercetările epigrafioo- 
numismatice și explorările aroheoiogioe, pe 
oarl le urma un șirl de ani ou sacrificii 
proprii și cu o stăruință neobosită, desin- 
teresată. A explorat întrega Moldovă și 
Bucovina și a adunat un vast material, o 
uriașă colecțiune de inscnpțiunl. Lovit de 
mari nenorocul familiare, Beldioeanu, tem
perament exoesiv de sensibil și nervos, pă
răsi un timp literatura și archeologia. La 
1872 a ocupat pentru câțl-va ani postul 

de director al șodlelor de meserii. Beldi
ceanu era membru al „Archivei", al „So
cietății de medici și naturaliștl" și al mai 
multor sooietățl soiințifice streine.

—o —
Carte de dreptul roman. Ilustrul om 

de legi, profesorul universitar d-nul Dim. 
Alexandresou, tipăresoe în Bruxella o nouă 
operă asupra dreptului roman din timpurile 
cele mai îndepărtate și pănă în cțilele nostre.

—o —
Atentatul din strada Furtnnei. Ces- 

tiunea bombei explosibile din strada Fur- 
tunei, Buouresol, se complică din ce în oe 
mai mult, scrie „Timp". D-l Moldoveanu a 
dat la lumină o broșură, în care oaută să 
înlăture orl-oe bănuială, ce ar pute să pla
neze asupra d-sa)e. Instrucția a dovedit, că 
bomba era plină ou dinamită. Norocul cel 
mare a fost, că bomba a făcut esplosie în 
aer liber, căci dâcă ar fi întâlnit vre-o re- 
sistență, ar fi aruncat în aer întrega clădire 
a d-lui Moldoveanu. Din broșura apărută: 
„In jurul atentatului din str. Fortunei" 
reese, că autorul crimei nu pote fi altul, 
deoât d-l De Porter. Aoesta însă, pe de 
altă parte, dovedesce gu număroșl martori, 
oă în timpul esplosiei se afla la Orșova. 
Instruoția niol pănă a4l nu este încă lumi
nată în privința adevăratului autor și oaută 
tote ohipurile oa să pătrundă misterul, ce 
învălue acâstă afacere.

—o—
Congresul Ligei. Cetim în noul 4'ar 

„Gazeta" din BucurescI următorele: Aflăm, 
că mai mulțl membri ai Ligei culturale 
sunt deciși să adreseze o petițiune comite
tului central al Ligei, pentru a oouvooa 
un congres. După cât soim, inițiatorul 
acestei cereri este d-nul Ionel Grădiș- 
teauu.

—o —
Circulația monetară în Austro-Unga- 

ria. In 1880 totalul ciroulațiunei monetare, 
atât în assignate de stat, oât și în bilete 
de bancă și Salinenscheine în Austro-Unga- 
ria a fost de 651,400,000 fl. In 1895 oircu- 
lațiunea monetară presentă o îmulțire ou 
213,300,000 fl., adecă în total suma de 
864,700,000 fler., ce se compune astfel: 
154,900,000 assignate de stat, 38,700,000 
Salinensoheine, 374,900,000 în bilete de 
bancă acoperite prin depositui metalio, 
231,200,000 în bilete de bancă neacoperite, 
36,900,000 în fl. de doue corâna, 28,100,000 
corâne. Gu totul 864,700,000 fl.

— o—
3 Pentru orășeni, funcționari, etc. cari au 

ocupațiuni sedentare sunt prafurile SeidEtz 
ale lui Moli cel mai bun remediu prin efec
tul lor la regularea mistuirei. O cutie 1 fl. 
se pote căpăta dilmc prin poște de cătră far
macistul A. Moli lifeiantul curții din Viena. 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă s& să 
ceră preparatul lui Moli provedut cu marcă și 
subscriere.

„Victor ia“
institut de credit și economii în Arad.

Raportul direcțiunei.
Domnilor acționari!
Cu viuă bucuriă Vă presentăm rapor

tul nostru asupra afacerilor și resultatelor 
anului trecut de gestiune 1895.

Operațiunile și bilanțul anului espirat 
ne dau nouă dovadă despre bunele folose, 
ce a produs urcarea capitalului de aoții în 
viața institutului.

Acâstă urcare a dat institutului o nouă 
basă de solidaritate și prosperare. și l’a 
pus mai mult în posiție de a-șl putea în
deplini scopul întemeierii sale : economia 
de capitale și sprijinul muncei c.nstite și 
reale pe tote terenele vieții.

E notorio, că și anul trecut, luat din 
punot de vedere al eoonomiei, mai ales ou 
privire la clientela nostră, a fost peste cot 
nefavorabil.

Numerariu), mai vârtos spre finea anu
lui, a devenit rar și scump, âr prețul pro
ductelor în general a fost slab.

Pe lângă tâte acestea, și pe lângă 
alte calamități, ce au lovit cu deosebire pe 
produceați, tote operațiunile institutului au 
crescut în măsură neașteptată, dâr mai vâr
tos a crescut cifra depunerilor dela fl. 
640.000 la suma considerabilă de florenl 
856.000.

O relevăm aoâsta ca uu viu semn de 
desvoltare al simțului de muncă și eoono- 
mie în popor, și de altă parte, drept o 
nouă dovadă a încrederei și numelui bun, 
de care să bucură institutul nostru în oer- 
oarl tot mai largi.

Vă asigurăm, oă direcțiunea îșl dă 
tote silințele și lucră neobosit și cu bun 
gând la aoâsta înflorire a institutului, peu- 
tra binele și a bănoei și a clientelei sale.

Dorința supremă a nâstră este, ca 
prin operațiuni și prooedeurî reale și cu
lante să dobândim încrederea publicului 
mare, și pe acâstă cale să cimentăm tot 
mai mult legătura, oe trebue să esiste în
tre institut și clientela sa: adevărata și 
frumosa armonie de interese și prosperare 
comună.

Când Vă înfățișăm aceste intențiuul, 
de nou Vă rugăm d-lor aoționarl să ne 
dațl și D-Vâstră ajutorul cuvenit spre în
florirea institutului și prin aoesta spre 
cinstea și binele nostru comun.

După aceste esposițiunl, cart dorim să 
străbată de o potrivă la inima acționarilor 
și a clientelei nostre, luând în socotință 
desvoltarea îmbucurătore a tuturor aface
rilor, și mai ales dobândii® frumose reali- 
sate în anul trecut ou un venit de peste 
43,000 florini, suntem în plăcuta posițiune 
și Vă propunem să urcați dividenda pe anul 
1895 dela 7% la 8%.

Tot-odată însă ținând sâmă de vede
rile nostre din trecut, cari s’au dovedit 
atât de salutare, Vă propunem și rugăm 
să dotați și de astă-dată fondul de reservă 
în mod estra-ordinar, prin oe fondul nostru 
de reservă la finea anului 1895 trece peste 
suma de fl. 91,000, și să transpunețl ârăș 
o cifră mai însemnată din venitele anului! 
trecut în contul anului ourepț 1896,

Vă raportăm mai depărte, că pe te
meiul hotărîrei D-Vostră din anul trecut, 
direcțiunea imediat a luat disposițiile ne
cesari de esecutare, și înoă la 1 Aprilie 
1895 a inactivat fondul de pensiuni al 
funcționarilor, care pe temeiul cotisațiuni- 
lor statuare încassate dela funcționari, și 
mai ales prin dotațiunile votate de D-Vos- 
tră deja la finea anului 1985, afară de do- 
tația cerută aci, s’a uroat la suma frumosă 
de peste fl. 5400.

Vă propunem și rugăm tot-odată să 
votați în favorul acestui fond de pensiuni 
din venitele anului 1895, conform statute
lor acestui fond, o dotațiune de fl. 1637*73; 
prin aoâsta fondul de pensiuni la finea 
anului 1895 vă trece cifra de fl. 7000, și 
astfel împreună cu fondul de reservă va da 
o cifră aprope de fl. 100,000, fonduri pro
prii ale institutului oreata în deours de 
8 ani. (Va urma).

SOIRI ULTIME.
BliCUrescT, 19 Februarie. Prefec

tul de Fălticeni a denunțat minis
trului de externe, că cjilele trecute 
doui gendarml și trei revisor! un
guri au trecut fără nici un drept 
frontiera română și Intrând în co
muna Brădățel, au ridicat cu forța 
pe un țăran român, anume loan Ste- 
jaru. Causa, este, căldn Stejaru, acum 
trei ani și jumătate, fiind surprins 
cu nisce mărfuri, pe cari voia se le 
frecă prin contra-bandă, s’a apărat 
și a împușcat la un picior pe un re
visor austriac. Autoritățile unguresc! 
l’au condamnat atunci în lipsă la 
mărte prin ștreng.

DIVERSE.
Plantă prevestitore de timp. Se soie, 

că sunt unele animale, cart presimțesc 
schimbarea timpului. Dâr nu numai ani
male, ci și unele plante presimțesc schim
barea timpului. Astfel de plante a aflat 
naturalistul Nowaok, care acum mai de 
curând a căpătat dela guvernul austriac 
2000 fl. ajutor ca să-și finâsoă cercetările, 
ce le face în privința aoâsta. Nowack plecă 
acum în Egipet și în India, ca să facă mai 
departe cercetări. El spune, că a afla, 
plantă, care afară de schimbarea timpului, 
mai presimte și cutremurul de pământ 
cum și surpările de mine.

Proprietar: Or. Aurei Bfturețîanu.
Redactor responsabil: Gregarîu «flaior.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 30—1896.

IFoulard-Seide 60 kr.
bis fl. 5.35 p. 2Tlet. — japanefifdje, dpne» 
fifd?e etc. in ben neueften Deffiins unb Var» 
ben, fomie f^roarje, meifje unb farbige 
HenneJjea-g-Seiflle dou 35 fr. bis 
fl. 14-65 p. Zîîet. — glaft, geftreift, farriert, 
gemufterf, Damaffe etc. (ca 240 uerfd}. Q>ual. 
unb 2000 r>erfd?ib. ^arben, Deffins etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — ZHufter 
umgebenb. Doppeltes Sriefporto nad? ber 
Sdjmeij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
(k. u. k. Hofl.J, Kiirich.2

Cursul la bursa din Viena
Din 19 Februarie 1896

Renta ung. de aur 4% . . , 
Renta de oorâne ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y20/ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
împrum. ung. ou premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Aoții de ale Băncei austro-ungară 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî.............................
Mărci imperiale germane . .
^oudop vista ,,,,,, 
"Paris vista ....... 
Rente de cordne austr. 4%. .
Note italiene..............................

122.35
99.15

124.40
102.25
121.50
97.35
97.50

154.50
142.50
101 20
101.50
121.95
148.—
998.—
432.—
383.—
9.58,% 

59.07‘/2
120 90
47.90

101.45
43.70

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Februarie 1896.

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101.75
Vend. —.—
Vend. —.-
Vend. —.—

9.52
9.48
9.54
5.62

9.55
9.53
9.58
5.67

L35
institxxt d.e cxed.it și de ecoxxoxxxii îxx SiToiiix-

A ZZIII-a încheiere a Conturilor cu 31 Decemvre 1895
Contul ‘bilanțului.

ACTIV.
Cassa în numărar.................................................
Bon în Giro-Conto și la alte bănci...................
Cambii de bancă................................................. ....
împrumuturi hipotecare.......................................
Credite personale......................................................
Credite cambiale cu acoperire hipot......................
Credite de cont-curent............................................
Avansuri pe efecte publice..................................
Credite fîcse...........................................................
împrumuturi pe producte.......................................
Cassa institutului, realități dela gara Brașov și div. 

realități de vendare............................................
Efecte publice...........................................................
Efectele fond, de garanță al scris, fonc. . . .
Efectele fondului de pensiuni al funcționarilor in

stitutului ....................
Mobiliar........................

după amortisare de .
Diverse conturi debitore

7694.57
769.45

Oozxtxxl <â.e
E Ș I R I.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Scris, fonc. Albina 5% 157.% 
Ruble rusescl Cump. 58.70 
Mărci germane Cump.
Lire turoesol Cump.

58.90
10.72

Anwiciuri(inserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscrise, 

administratiuni. fin casul pu- 
bSicăris unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî*

Administr. „Gazeta Trans. “

I n t qr e s e :
pentru depuneri spre fruct. . .

»
n
n

S p e s e:
Salari e
Bani de cuartir .....................................
Imprimate, registre, porto diverse
Maree de presență.............................
C ontribuțiune:

directă .................................................
10% dare la inter, dela depun. . .

Amortisare
Profit net

scrisuri fonciare . . . .
împrum. luate pe efecte . 
capit. de acții emis II. .

din mobiliar

221,614.16
76,708.94

9,860.94
4,239.34

39,250.75
4,835.—

18,162.74
2,450.—

16,236.81
22,161.42

fl. cr.
65,132.90
53,652.47

3,316,761.21 
2,041,749.08

840,605.87
588,841.50
212,706.33
70,569.50
20,690.20
32,247.85

205,827.66
1,232,390.40

200,151.50

fi.

38,398,23
769.45 

124,311,05 
540,600.60

A S I V. fi. cr.

acționarilor

P
social:
acții ă fl. 100 
de reservă al
special de reservă .... 
de pensiuni al funcționarilor

Capital
6000

Fondul
Fondul
Fondul
Depuneri spre fructificare.......................................
Scris, fonc. cu 5% în circul. . . 1,204,000.— 

n „ „ „ în corone..............................
în circulațiune............................. 750,000.—

Scris, fonc. eșite la sorți în circul. .- . . . .
Cambii de bancă reescomptate.............................
Diverse conturi creditore.......................................
Dividende neridicate............................................
Interese anticipate pro 1896 ..................................

600,000.—
100,000.-
182.510.08
94,096.87

5,115,235.46

1,954,000.—
43,300.—

496,943.50
302,721.37

476.—
76,873.53

312,423.38

64,698.49

6925.12
108,216.27

9/390,467.86

cr.

Profit net....................................... 124,311.05

9,090,467.86

txxzi si perdeii.
V E N I T U R I: fl. cr.

Interese: 4il.
dela cambii de bancă.................... 197,660.20

„ împrumuturi hipotecare . . . 134,452.21
„ credite personale . . , . . 75,586.07
„ efecte publice......................... 54,882.09
„ credite cambiale cu acoperire

hipotecare ........................................ 38,536.55
dela credite de cont-curent . . . 5,922.75

„ avansuri pe efecte . . . . 4,543.65
„ credite ficse............................. 1,360.70
r împrumut, pe producte . . . 2,048.35 514,992.57

Chirie................................................. 11,280.79
ProvisiunI............................................ 18,713.75
Profit la monetă 607.49

Sibiiu, 31 Decemvre, 1895.
I. Mannia m. p., A. Hefou m. p.,

membru al direcțiunei. membru al direcțiunei.

comitet am esaminat conturile presente și le-am uflat în deplină regulă. 
15 Februarie 1896.

Cosina m. p., 
director esecutiv.

540,600.60

Iosif JLissai m. p., 
comptabil-șef.

Subsemnatul
Si bii u,

Dr. A. BBrote m. P-,

Ooxxxitetvi.1 d.e svipxar^eg'lxiaxe:
Dr. II. Puscariu m. p., Dr. ESeu m. p.,

Membrii asociațiunei de anticipațiune și credit „HAȚIEGANA11 
sunt invitați a se înfățișa la

a VIII-a adunare generală ordinară, 
care se va ține la 24 Martie 1896 st. n. la 10 ore înainte de ame^i, în 
localitatea institutului în Hațeg.

OBIECTELE:
1. Deschiderea adunărei prin președintele.
2. Alegerea unui secretar ad hoc și 2 funcționari.
3. Raportul directorului și a comisiunei de supraveghiare, de pe 

anul de gestiune 1895 și propunerile acestora și decidere asupra lor.
4. Eventuale propuneri de sine stătătdre, §. 72 din statute.
o. Disposițiunl pentru verificarea protocolului.
Decă la adunare n’ar participa membrii în numer recerut, spre 

a pute aduce concluse valide, se va ține alta adunare, ce de acum se 
va defige pe 31 Alartie 1896 st. n. la 10 bre înainte de ameifl, în lo
calitatea institutului, când fără privire la numărul membrilor presenți, 
se va decide asupra obiectelor puse la ordinea cfdei.

Membrii se pot representa și prin plenipotențiarea unni alt mem
bru, der nici un membru nu pbte representa mai mult ca 20 acțiuni 
străine, er minorenii prin părinți seu tutori, femeile prin bărbații lor.

Din ședința cosiliului administrativ al Asociațiunei de anticipa
țiune și credit „HAȚIEGANA" ținută la 18 Februarie 1896 st. n. în 
Hațieg.

MSliall IBontescu,
director.

I®an Muntean,
secretar.

5

1)

£

I. Creta m. p.

I
j?»

Prafurile-Seiâlitz aie iui loll B 
Veritabile numai, decă liăcare cutiă este provătțută cu marca de O 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tăților celor mai cerbicose ia stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- W 
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, co Zs» 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătordscă. "^5

și sare a lui
UoB’jfohâlBi niimui decă fiecare sticlă este provSdută cu marca de scutire si cu □ v. IldUIlU IWFildl, piumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale piumbate 90 cr.

Z

de gura-Salicyl a hsi
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei prove^ute cu marca de aperare a iui A. Moli 60 cr.

'Trimiterea principală prin
Farmacist nil A.

c, și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuchlaubeu 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La deposite se se cerâ anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca

X
t . ..................I

de aperare a lui A. MOLL. ”X
Deposite în Brașov: Ia d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și fV 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartler, Fritz kv 
Geisberger. 1—52. W

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

cxed.it

