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„Gazeta11 iese ia fe-care iji, 
Atcaamente pentru Ausîro-Ungarla: 
Pe tua an 12 fl.. pe șese înni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
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sdu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inDerțiunile sunt 

a ați plăti înainte.
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Cercii! vițîos al maghiarisărei.
Er! s’a încheiat în dieta ungară 

desbaterea asupra budgetului minis- 
teriului de culte și instrucțiune pu
blică.

In toți anii, dela 1867 încoce, 
discusiunea asupra resortului culte
lor și a învățământului public a de
curs cu un forte viu interes, der fără 
acea animositate, ce se manifestă 
între oposițiă și partida guvernului 
la celelalte resorturi. Partidele un
guresc! în cestiunea învățământului 
au căutat tot-dâuna prilegiu de a-și 
manifesta, solidaritatea lor de inte
rese și astfel duelul de cuvinte, ce 
se încingea între ele în acestă ces- 
tiune, avea mai mult înfățișarea unei 
emulări în născocirea a tot felul de 
măsuri și legi nouă pentru lățirea 
limbei maghiare și ajungerea sco
pului utopic al maghiarisărei com
plete a tuturor cetățenilor „de altă 
limbă“.

Dâcă n’ar fi întrevenit afacerea 
Pulszky, care forma pentru oposițiă 
o verigă în lanțul de corupțiuni des
coperite și esploatate anume cu scop 
de-a sgudui posițiunea cabinetului 
Banffy, nici de astă-dată discusiu
nea asupra budgetului ministeriului 
de instrucțiune publică n’ar fi oferit 
spectacolul unei lupte atât de înver
șunate.

Este interesant a observa, că 
pe terenul învățământului public, 
atitudinea guvernului, în special a 
ministrului instrucțiunei publice este 
cu totul deosebită. Nu esistă idee 
de maghiarisare destul de scrîntită, 
ce se p6te nasce în creerii înfierbân
tați ai unei căpățîn! oposiționale ma
ghiare, care să nu fiă primită cel 
puțin în principiu de ministrul de 
instrucțiune. Astfel, bine înțeles, șo
vinismul emulator întregesce mereu 
acțiunea cea mare de contopire na
țională.

Așa și acum, înainte de spartul 

târgului, șovinisticul redactor al cjia* 
rului „Magyarorszâg“ a venit cu un 
plan înfricoșat, cum ar trebui să se 
aducă restricțiuni în constituția bi- 
sericei române gr. or., ca și în a 
celei sârbescl, și cum ar trebui se se 
înființeze la universitatea din Clușiu 
și din Pesta facultăți teologice greco- 
orientale, negreșit numai pentru a 
suprima apoi institutele teologice 
române de pe la episcopiile nâstre 
și de-a „patriotisa11 astfel, în sensul 
maghiarisatorilor celor mai îndră
ciți, sucrescența clerului greco-o- 
riental.

Ministrul jWlassics, necum să 
sară în sus și să se scandaliseze în 
iața unui plan atât de anti-constitu- 
țional, neliberal și subversiv, a intrat 
cu cea mai mare liniște în apreția- 
rea lui binevoităre și a găsit, că de
ocamdată este realisabilă cererea 
amintitului deputat pentru înființa
rea de facultăți teologice greco-o- 
rientale la universitățile maghiare.

Ear cât pentru atentatul propus 
față cu constituția bisericelor greco- 
orientșile, Wlassics a dat să se în- 
țelâgă, că mai este timp pentru 
acâsta, căci de o camdată a consta
tat, că nu archiereii sunt cei „ne- 
patrioticl“, ci preoțimea inferioră 
li-ar face lor și guvernului cj'lele 
amare. Der d l Wlassics va îngriji, 
ca archiereii să-și esercite îndeajuns 
influința asupra preoțimei interiore.

Se înțelege, că tdte se reduc la 
nisuința, de-a face, ca toți preoții 
să scie declama de rost „Szozat-“ul 
lui Vdrosmarthy.

Acesta este cercul vițios, în 
care se învîrtesce politica de instruc
țiune a guvernului și a deputaților 
unguri, mamelud și nemameluci.

Aici se concentreză tot simțul 
de dreptate al elementului dela pu
tere, care sufere de patima setei 
nesfîrșite de maghiarisare.

In fața acestor aparițiunl, este 
în adevăr ridicul a mai spera, că 
pănă când va fi în ființă actualul 

sistem de guvernare, s’ar pute afla 
dre-cum un modus vivendi între na
țiunea dela putere și între națiunile 
asuprite nemaghiare.

Trebue să cadă mai întâia sis
temul cu tdte legile lui asupritdre, 
pentru ca se se curețe aerul și se 
se facă cu putință revenirea la o 
politică înțeleptă și dictată de firea 
lucrurilor.

CRONICA POLITICA.
— 9 (21) Februarie.

Foile oposiționale spun, că cabinetul 
Banffy se află în mare strîmtore, căci des
baterea budgetară înaintâză forte încet și 
ministerul va fi silit să presente oamerei 
un nou proiect de indemnitate. Oposițiă are 
de gând să provdoe desbaterl înfocate la 
resorturile asupra cărora urmâză discuțiu- 
nea, der și în camera magnaților se pregă- 
tesce o campania in contra corupțiunei, și este 
posibil, ca aici să fiă chiar primite mo
țiuni ca acele, cari au fost respinse de 
cameră. Se vorbesce, că în afaoerea gro
filor și baronilor de curend numiți se va 
adresa o interpelațiune ministrului-președinte 
Banffy.

*
Afacerea conților și baronilor noi nu

miți, despre cari s’a afirmat în „Budapesti 
Hirlapu, că au trebuit se plătăscă cu bani 
nobilitarea lor, pare a lua dimensiuni tot 
mai mari. Interpelând dep. Hortovânyi în 
aoâsta afacere, seim, că baron Banffy a 
răspuns, că articolul lui „Bud. Hirl.“ „e 
dela început tpănă la sfârșit o minciună 
tendențidsă“. A fost aspră aserțiunea lui 
Banffy și „Bud. Hirl.u niol nu ia rămas 
dator cu răspunsul, oi dânio îi aruncă mi
nistrului-președinte în față aceeași ofensă.

Este în sine lucru forte penibil, (fioe 
„Bud. Tagblatt“ cu privire Ja acesta, ca 
între omenii oulțl să se întrebuințeze es- 
presiunl ca „minoiunău, dâr dâcăministrul- 
președințe unei țări vatămă astfel pe o 
fdiă, acâsta fdie pdte în cele din urmă să 
înghită și să taoă, dâcă voesce. Altfel stă 
lucrul însă, la o persână, care ca ministrul- 

președinte ocupă un post așa de înalt, 
acesta nu pote fi ofensată cjflnio fără a 
căuta satisfacțiune. Se și observă, deci, în 
senul partidului guvernului un curent; oare 
vrea să îndemne pe baronul Banffy de a 
trage pe „Bud. Hirl.“ înaintea forului tri
bunalului de pressă. Ar fi de dorit, ca br. 
Banffy să înainteze incusa acâsta la tribu
nal, căci de-o parte pdte să fiă numai bine
venită Ungariei, că ministrul-președinte al 
său nu primesce cjilnic injurii, de altă parte 
o pertractare înaintea tribunalului, unde 
toți martorii trebue să depună jurământ, 
ar aduce deplină claritate asupra oestiu- 
nei, dâcă faimele răspândite despre titlu
rile și ordurile cumpărate, sunt ori nu, nu
mai nisce minciuni tendențiose.

*
Ofioiosul „Wiener Zeitungu publioă 

în numărul său de alaltăeri ordinea în care 
se vor faoe nouăle alegeri pentru consiliul 
comunal din Viena. Alegerile se vor face 
în următorele dile: Pentru al 111-lea co
legiu electoral în 27 Februarie n. o. even
tual balotagiu în 29 Februar; pentru al 
II-lea colegiu electoral în 2 Martie, even
tual balotagiu în 4 Martie; pentru I oole- 
giu electoral în 5 Martie, eventual balota
giu în 7 Martie.

*
„ Pall-Mall Gazette“ aduoe soirea des

pre nouă pregătiri de resbel ale Angliei, 
pioe, că Goschen, primul lord al admirali- 
tății, Lunia viitore va vorbi în camera en- 
glesă despre noul program privitor la reor- 
ganisarea flotei. Va oere o sumă conside
rabilă pentru construirea de vaporă nouă 
și tot-odată va anunța, că vor trebui să se 
sporâscă tunurile, preoum și matrosii de pe 
vapdrele de resbel.

Privitor la evenimentele din Bulga
ria, depeșele cele mai nouă anunță urmă- 
tdrele: Porta a primit deja dela tdte statele 
aprobarea recunoscerei principelui Ferdi
nand. Acesta va visita cât mai curând pe 
Sultanul, după-ce a fost chiar espres invi
tat din partea Sultanului prin represen- 
tanții lui, cari au asistat la botezul prințu
lui Boris. Ce se ține de raportul ,cu .Rusia,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Vampirul.
De Jan Neruda.

Vaporașul, care umblă dilnic între 
Constantinopol și insulele Prinoipilor, ne 
aduse pe țărmul dela Prinkipo și descin
serăm.

Sooietatea se aloătuia din puține per- 
săne : o familiă polonă, tata, mama, fata și 
mirele apoi noi amândoi. Da, ca să nu uit, 
mai era oine-va: Pe podul de lemn d’mtre 
Stambul și Cornul de aur se lipise de noi 
și un grec, un om tînăr încă ; după mapa 
dela subsurl era de crezut, că e un pictor. 
Pletele lungi negre îi atârnau pe umere, 
fața-i era palidă și ochiul întunecat, așeejat 
adânc în orbită.

La început omul acesta mă interesa, 
era așa de îndatoritor și cunosoințele sale 
asupra împrejurărilor locale, forte bogate. 
Insă prea vorbea mult și după vr’o cjece 
minute îl lăsa-i în plata Domnului.

Cu atât era mai plăcută familia po
lonă. Părinții erau omeni prietenoși, sinceri; 

logodnicul tînăr, elegant și purtat prin 
lume. Ei treceau la Prinkipo pentru a pe
trece acolo lunile de vară; fata, oam bol- 
năviciosă, avea nevoie de o asemenea baie 
de aer. Fata frumâsă, palidă se vede, că 
sâa se sculase după o bdlă grea, sâu se 
plămădea una într’ânsa. Ea se rezima de 
brațul logodnicului, se odihnea des și o 
tușă sâcă îi tăia des șoptele. De câte-ori 
tușea, însoțitorul ei se oprea.

Plin de compătimire o privea atunci 
și ea ârășl se uita la dânsul, ca si oând ar 
fi voit să-i spuie: — Nu e nimic — sunt 
fericită 1

Credeau în ferioire și în vindecare.
După sfatul grecului, care se despărți 

de noi chiar de pe Molo, familia se așeejă 
în otelul unui francez.

Otelul nu e așeejat prea sus, dispune 
de o perspectivă d’intre cele mai încântă- 
târe și e înzestrat după modelul european 
cu tot confortul.

Dejunarăm împreană și când, mai 
târdiu, arșița de amâcjl se mai potoli, ur- 
oarăm ou toții agale dealul la o poiană de 
pini, pentru a gusta priveliscea. Abia găsi

serăm un loc potrivit, și âr răsări grecul 
nostru. El salută ușor, se uită împrejur și 
se puse jos la o depărtare de câțl-va pași. 
Ișl deschise mapa și începu să desemneze.

— Cred, că s’a rezimat cu spatele de 
stânoă numai pentru ca noi să nu-i putem 
vedea desemnul.

— N’avem deoât să nu-1 băgăm în 
sâmă — 4ise polonesul oel tînăr. —Vedem 
destul d’inaintea nâstră. — După o pausă 
adause: — Mi-se pare, că ne zugrăvesce și 
pe noi; n’are deoât s’o facă 1

Intr’adevăr, că aveam destul de văcjut. 
Pote nu se află pe tâtă întinderea pămân
tului un looșor mai frumos și mai fericit 
deoât Prinkipo ! Inna, martira politică și 
contimporana lui Carol cel Mare, a trăit 
aici o lună în surghiun ; — dâcă eu a-șl 
putea pntrece aci o lună întrâgă, întrâga 
mea viâță următdre ar fi legată de amin
tirea aoâsta. Și așa nu pot să uit unica (fi 
pe care am petreout-o acolo!

Aerul era așa de curat, de mdle și 
de frumos înoât oohiul luneoa din depăr
tare în depărtare ca legănat pe put. Pe 
drâpta lângă mare se ridicau munții bruni 

ai Asiei ; pe stânga, în depărtare, se înălță 
colorându-se în albatru, țărmul stâncos al 
Europei. Chalki, una din cele nouă insule 
ce formâză arhipelagul Prinoipilor, privea 
încremenită ou pădurile sale de ohiparoșl 
văzduhul, ca un vis înfiorător. Insula e 
înoununată de-o clădire mărâță — asilul de 
nebuni.

Apa mărei de Marmara era numai 
ușor încrețită și juca în tdte oolorile, un 
opal gigantio străluoitor. In depărtare ma
rea era ca laptele, mai aprdpe lioărea 
trandafirie, între cele două insule lucea oa 
o portocală și adâno de desubtul nostru 
era albastră oa safirul. Era singură ou fru
musețea sa.

Nicăieri nu se vedea un vapor mai 
mare, numai d’a lungul țărmului insulei 
nostre alergau încolo și înodee, două bărci 
cu pavilion eDgles; una era baroă cu abur 
de mărimea unei gherete de sentinelă; a 
doua avea un echipagiu de 12 dmenl și 
cum vâslele lor se ridicau măsurat din apă, 
ourgea un praf de argint aprins de pe ele. 
Delfini înoredătorl se juoau printre bărci și 
sburau în arcuri întinse peste apă. Sus pe
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Bulgaria peste câte-va Zii0 își va trimite 
pe agentul său diplomatic la Petersburg. De 
altă parte se afirmă, că Rusia va î.iființa 
în Bulgaria nouă consulate rusescî.

*
La prândul oferit representanlilor 

pressei în Sofia, erau de față corespondenții 
următorelor diare rusescî: „Swet14, „No- 
woje Vremja“, „Moskowski Wiedomosti14, 
„Moskowski Listock14, „Petersburgski Lis
tock14, „Petersburgska Gazeta" și „Novosti14. 
Piariștii bulgari erau număroșl. Redactorul 
lui „Swet“, d-1 Komarow, a ridicat un 
toast în sănătatea prințului, a guvernului 
și pentru prosperitatea Bulgariei. Redacto
rul lui „Moskowski Wiedomosti14, d-1 Du- 
howetzki, a mulțumit pentru primirea fă
cută pressei și a ridicat un toast pentru 
diplomația bulgară. D-1 Stancioff, agent di
plomatic, a răspuns printr’un toast în să
nătatea representanților pressei și pentru 
pressă. Prințul a apărut după prânc}. A 
<4is că e fericit că se găsesce în mijlocul 
representanților pressei, care domineză opi- 
niunea rusâscă. Aoești rep.-esentanțl vor 
duce cu ei impresiunea celor ce au văcjut: 
adevăratul patriotism al Bulgariei, alipirea 
Bulgarului cătră dinastia sa, pământul său 
și independența sa. Pressa rusâscă va mai 
cjioe de asemenea, că la Bulgar trăesce 
înoă sentimentul de recunoscință cătră na
țiunea liberators, sora nostră slavă. Repre- 
sentanții pressei rusesol au tost decorați.

*
Ca dovadă despre ura, ce o nutreso 

de present Englezii față de Turci, pote 
servi vorbirea, pe oare a rostit’o alaltăerl 
episcopul din Norwich într’un meeting din 
Londra. El dise, că a făcut rugăoiunl, oa 
să se prăpădâscă Turcii, și crede, că Dum- 
necjeu îi va asoulta rugămintea. Spuse mai 
departe între altele, că Anglia are dato- 
rința morală de-a sprijini pe Armenii creș
tini în contra Turcilor păgâni.

Românii vor privi dâr cu în
doită simpatiă la serbarea, ce se va 
desfășura mâne în Neoplanta în ju
rul adoratului anteluptător al națiu- 
nei serbescl.

Aniversarea lui Miletici,
Mâne în 10 (22) Febr. Dr. Sve- 

tozar Miletici, cunoscutul naționalist 
și luptător distins al causei naționale 
serbescl, își va serba aniversarea de 
70 de anî. Mai bine c|is, poporul 
serbesc din întrbga monarchiă a ho- 
tărît se serbeze acbsta (ți ca semc 
de recunoscință cătră bărbatul lui 
credincios, care în serviciul causei 
naționale și-a perdut și avere și să
nătate.

Dr. Svetozar Mileticî s’a distins 
pe timpul, când era vigoros și purta 
o luptă ciâncenă cu adversarii n6- 
mului. seu, prin vederile sale înalte 
și inima sa generbsă. El a fost un 
călduros părtinitor al conlucrărei 
politice a Șerbilor cu Românii, soți de 
suferință, în contra dușmanului co
mun al naționalității lor.

Din dieta ungară.
In ședința dela 19 Februarie, urmând 

posiția „preparandii* din budgetul cultelor, 
vorbi:

Veress Jozsef: Raportul ministerial este 
de ani de dile plin ou date triste, din cari 
se pote conchide la o decadență a învăță
mântului. In loo, ca șoâlele și învățătorii 
noștri să se îmulțescă, ei scad în conținu; 
în loc ca instrucțiunea să fiă mai adâncită, 
devine tot mai superficială. Insu-șl minis
trul mărturisesce, că dâcă am voi să du
cem în deplinire legea din 1868, ni-ar tre
bui încă cel puțin 8000 de învățători. Lipsa 
însă este și mai mare, dâcă oonsiderăm, că 
legea permite numai 60 de școlari pentru 
un învățător. Cu totă sinceritatea se pote 
dice, că în cas, când am esecuta punotual 
legea din 1868, ni-ar trebui încă cel puțin 
10—12,000 de învățători. Ce va fi însă 
atunoi, când învățătorii vor usa de drep
tul pensionărei, ce li-1 dă legea și vor cere 
să fiă pensionați? — Atunci va urma crisa 
instrucțiunei poporale.

Avem puține preparandii. In înțele
sul legei din 1868 ar fi trebuit să se în
ființeze încă atunoi 20 de preparandii, pe 
când chiar și astădi numai 18 preparandii 
avem. Și numărul elevilor acestor prepa
randii scade din an in an, mai ales de când 
minimul salarului învățătoresc s’a stabilit 
cu 300 fl., așa în 1893 numărul elevilor 
preparandl era 3102, er în 1894 acest nu
măr a soădut la 1902 (va să cțică cu 1100 
preparandfi mai puțini ca in anul precedent!) 
In mijlocul acestor neajunsuri ne-am pută 
ajutora prin înființarea de preparandii. 
Decă în 1868, când budgetul era de 146 
milione fl., dieta afla, că ar fi de lipsă să 
se înființeze 20 de preparandii, er de-atunol 
trebuințele s’au îmulțit și mai tare, atunci 
astădi, când budgetul este de 473 mi
lione fl., să nu se potă âre destina un mi
lion și jumătate pentru acest scop ? Dela 
sooietate în zadar vom aștepta ajutor în ce 
privesoe lipsa învățătorilor. Nu se pâte pre
tinde dela părinții eu judecată, ca să-și 
aplice fiii lor la o carieră, unde după 8 ani 
de învățătură să trebuâscă a se mulțumi cu 
un minim al salarului de 300 fl. Guvernu. 
să înființeze preparandii, pe învățători să-i 
doteze mai bine. Lipsa e ardătâre, guver
nul și dieta trebue să se ocupe cât mai 
curând ou aoâstă cestiune, căci alt-fel in
strucțiunea poporală e amenințată de mari 
neajunsuri. (Vii aprobări în stânga es- 
tremă).

A mai vorbit Roch și apoi IF/assies 
declarând, că cele 3000 fl., ce le-a luat 
în budget la poziția ajutorărei profesorilor 
preparandiall, le va da învățătorilor ruteni.

cerul albastru pluteau din când în când 
vulturi uriași cu sbor liniștit de pe un con
tinent pe celalalt,

'fotă costa dealului de desubtul nos
tru era acoperită cu trandafiri înfloriți și 
aerul era săturat de mirosul lor. Din arca
dele oafenelelor, jos, la mare, răsuna o 
musică înnăbușită și visătore.

O impresiune adâncă! Toți amuțirăm 
și întrâga nostră făptură părea atârnată de 
aoâstă privelisoe din raiu. Poloneza cea 
tînără era culcată pe iarbă și oapu-i se 
odihnea la pieptul iubitului. Ovalul palid 
al feței sale delicate căpătă o urmă de 
colore și din ochii săi albaștri isvoriră de-o 
dată lacrimi. Logodnicul înțelese emoțiunea 
ei, se aplecă și sărută o lacrimă după alta. 
Mama privea și plânse cu fiică-sa, — er eu 
_  eu mg uitam și mie-inl deborda inima.

_  Aici trebue să se vindeoe trupul 
și mintea — șopti copila. — Ce țâră fru- 
mâsă !

— ț)ău, n’am dușmani; dâr dâcă i-așl 
avea, aici i-așl ierta! — Zise tafcăl ou glas 
tremurător.

Și iar se făcu tăcere. Toți aveau o

Urmeză acum posiția subvenționărei 
bisericelor. Aci vorbi Rigo Lajos, cerând, 
ca bisericelor potestante să li-se dea un 
ajutor cum se cade, căci „ele au fost an- 
teluptătorii libertății maghiare14. — Veress 
Jozsef sprijinesce cererea lui Rigo, după 
oare lua cuvântul:

Hollo Lajos: El se alătură la cei doi 
dintâi, dâr, din punctul de vedere al su
premei inspeoținnl de stat, voesce să mai 
vorbâsoa „ceva14 și despre biserica greco- 
orientală, față cu care însu-și ministrul a 
mărturisit, oă anumite autorități biserioesol 
niol după mai multe urgitarl nu l’au în
vrednicit să-i dea nici măcar răspuns. ț)ice 
că organisația și marea libertate autonomă, 
ce li-s’au dat credinoioșilor gr. or. prin 
art. de lege IX din 1868, de atunoi încâce 
în multe privințe au devenit „îngrijitâre14. 
Așa, de esemplu, la congresul naționalităților 
rolul agitator în oestiunile de naționalitate 
l’au avut funcționarii lumeul de-ai biseri
celor gr. or.; aceștia vin aici în Budapesta 
la congresul naționalităților și înflințeză 
alianța tuturor naționalităților în contra 
statului maghiar. Așa-dâr trebue forte mult 
să ne tragem pe sâmă, că âre să mai ți
nem organismul creat prin art. de lege IX 
din 1868 în forma lui de adl, ori să-i fa- 
oem unele restrioțiunl așa, ca acest orga
nism să nu mai fiă un cuib al agitațiunilor 
oontrare statului."

Vorbitorul face după aoestea impu
tări guvernului, că nu usâză îndeajuns de 
dreptul de inspecțiune. Legea îi dă drept 
de-a ocupa posturile hierarchioe numai ou 
astfel de indivicjl, cari ofer deplină garanță 
în ce privesoe simțul lor național și patriotic. 
Guvernul, după-ce și așa asupra elemen
tului laic al bisericei nu pote influința, tre
bue să-și esercieze influința sa cel puțin asu
pra oierului. Dâr ce vedem?—se întrâbă vor
bitorul — Vedem teologiile greco-orientale, 
unde mai intâiu de tâte tinerilor clerici nu 
li-se dă o cultură suficientă pentru de-a 
înțelege, că alipirea de biserioă nu eschide 
alipirea cătră statul maghiar. Astfel de in
divizi semi-cui ți, după ce es în parochii, 
pășesc în contra ideei de stat maghiar ou 
tâtă brutalitatea, oe-i oaraoterisâză. Vorbi
torul doresce, oa guvernul să îngrijesoă de 
înființarea unei teologii superiore pentru greco- 
orientall în Budapesta.

La numirea episcopilor, guvernele pur- 
oed cu o ușurință, pe oare vorbitorul n’o 
pâte condamna în de-ajuns. Ga dovadă se 
provocă la noul episoop sârbeso al Timi- 
șârei, oare de nascere e din Croația, nu 
scie absolut nimio unguresce și nu șl-a 
arătat nicl-odată alipirea cătră ideea' de 
stat maghiar. Episcopul sârb din Neoplanta 
asemenea e adus din Croația și nu vor- 
besoe unguresoe. Actualul conducător al 

I episcopiei vacante dela Verșeț e tot din 
Croația și ârășl nu scie unguresoe. In 
fruntea tuturor aoestora stă patriarchul, 
care prin to+e lucrările lui de mai înainte 
a arătat, că nu numai nu era un amic al 

sensație nespus de dulce, ou neputință de 
desoris. Fiă-care simțea în sine o lume de 
fericire și fiă-care ar fi dorit să împartă cu 
totă lumea fericirea sa. Toți erau cuprinși 
de aceleași sensațiunl, de aceea tăceau toți. 
Abia că băgarăm de semă, că după vr’un 
câs Grecul se sculă, își închise mapa și 
dispăru cu un salut ușor. Noi râmaserăm.

In sfârșit, după mai multe cesurl, 
când orizontul începu să oapete colârea 
violetă, care are un farmec așa de deose
bit la sud, mama îndemna la pleoare. Ne 
coborîrăm încet spre otel, încet dâr sprin
teni, oa nisce copii fără grijă.

La otel ne aședarăm Sub un cerdac 
la răodre. Abia ne puseserăm jos și isbucni 
jos oertă și înjurături. Grecul nostru se 
certa cu otelierul și noi asoultam pentru a 
petrece.

Certa nu ținu mult.
— Dâcă n’așl avâ alțl mosafirl aici...

— mormăi otelierul urcând soara oerda- 
oului nostru.

— Te rog — întrebă Polonul cel tî- 
năr, câud birtașul se apropiă de masa nâs- 
tră — : cine e domnul acela? Cum îl chiamă?

— Dracu soiă cum își Zice el! — Z’se 
otelierul năcăjit și uitându-se cu ură de pe 
terasă in jos. — Noi îl chemăm Vampirul.

— Pictor — nu?
— Frumos meșteșug! Zugrăvește nu

mai cadavre. îndată ce mâre cine-va în 
Constentinopol sâu pe aci prin prejur, in
dividul e și gata în aceeași Zi cu portretul 
mortului. II zugrăvește dinainte — și nu se 
înșâlă nicl-odată, cobea dracului!

Poloneza cea bătrână dădu un țipet 
de groză — în brațele ei zăcea fata leși
nată, albă ca creta.

Și logodnicul sărise de pe scară jos, 
apucase cu o mână pe Grec de piept și 
cu oealaltă de mapă.

Noi alergarăm după dânsul. Amândoi 
se tăvăleau deja în nisip.

Scorța se desohisese, foile dintr’ânsa 
se răspândiseră și pe una — era desemnat, 
într’o perfectă asemănare, capul tinerei Po
loneze cu ochii închiși cu o cunună de 
mirt încinsă pe frunte.

(„Bibi, de popularisare1'.)

ideii de stat maghiar, ci contra ei purta 
cea mai fanatică luptă, ca omladinist.

Acesta o află de nesuferit fanaticul 
vorbitor și Zio0, că guvernul, la numirea 
episcopilor nu e de ajuus să se mulțu- 
mâscă cu deolarațiunea negativă, că „nu 
voiîi face nimic în contra ideei de stat ma
ghiar*, ci să se pretindă un patriotism ac
tiv, așa ca archieieii să-i facă pe toți mem
brii bisericei lor, pănă la cea din urmă co
mună, „patrioțl44.

Wlassics, ministrul de culte, răspunde 
lui Hollo, că o singură autoritate superioră 
bisericâscă s’a aflat, care n’a răspuns la 
rescriptul guvernului, dâr și acâsta și-a ce
rut souse. Asigură, oă în oe privesce ener
gica esecutare a dreptului de inspeoțiune 
e ou deosebită atențiune. E de acord cu 
Hollo, oă lângă universitatea din Buda
pesta trebue să se înființeze o teologia 
gr. or., âr lângă universitatea din Clușiu o 
teologia rom. gr. or. înființarea aoestora și-o 
propusese și Ebtvos, âr el, Wlassics, înoă 
se va sili să ajungă acest scop. Față ou 
„nepatriotismul* archiereilor Zi00, nu eb 
ci preoțimea inferidră e de vină. Ei pot fi 
trași la răspundere cel mult întru atât, în
tru oât nu-șl esercită în de sjuns influința 
asupra aoelei preoțiml.

SCIR8LE OILEL
— 9 (21) Februarie.

Dintre studenții cronțî, oarl au fost 
osândiți pentru cunoscuta afaoere a stâgu- 
lui maghiar, 15 au ieșit din închisorea dela 
Belovar alaltă-eri sâra, după-ce și-au împlinit 
pedâpsa. Pe cale dela Belovar pănă în 
Agram ei au fost obiectul celor mai entu- 
siaste ovațiuul. La gara din Agram se adu
nase o mare mulțime de popor și inteli- 
gențl croațl, și-i întîmpinâ pe studențî ou 
nesfîrșite strigări de „Zsivio!“ De aoi în
treg convoiul plecă spre oraș, unde se opri 
înaintea casei lui StarcevicI, care de pre
sent este greu bolnav. Cu tâte acestea însă 
bătrânului conducător croat i-se făcură ova- 
țiunl frenetioe, întrerupte de strigări de: 
„Abzug Hedervary! Abzug Maghiarii!14 In 
urma aoâsta interveni poliția, oare deținu 
pe doi indiviZî, mulțimea însă fu împrăș
tiată cu forța.

— o —
0 nouă cassă românâscă de credit și 

economii. Primim următorea însoiiuțare: 
Prin acâsta s’aduce la cunosoința onor, pu
blic, că am instituit în oomuna mea natală 
Foventea (Fofeld, Hoohfeld), pretura No- 
cricului (Uj-egyhâz, Leschkiroh) în oomita- 
tul Sibiiului o casă de credit și de econo
mii cu autorisarea competentelor autorități 
reg., ca prin împrumutare de bani ieftini și 
depuneri garantate ou 5°/0 să ajutorez po
porul rural și să-i înlesnesc mijlâoele de 
desvoltare în tote privințele. Foventea, Ian. 
1896.—Director și fondator: D. R. Cordescu.

— o—
„Manifestul41. „Dreptatea14 din Timi- 

șâra, vorbind despre Manifestul publicat în 
„Tribuna44, Zi°8: „In A00 constatăm, că 
nouă, (Dreptății14) numitul Manifest nu ni- 
s’a trimis de-adreptul spre publicare, cu 
atât mai puțin am fost recercațl în acostă 
privință din partea cuiva14. — Nouă („Ga
zetei Transilvaniei") asemenea nu ni-s’a 
trimis și nu ni s’a oerut publioarea lui.

—o—
Petiținnile studenților. Alaltă-eri s’a 

depus la camera română petițiunea studen
ților români, precum și petițiunea stu
denților evrei, și 80 alte petițiunl ale 
diferitelor comunități israelite din România, 
cu peste 300 iscălituri, în privința taxelor 
școlare prevăZute în proiectul de lege pri
vitor la învățământul primar, care a fost 
presentat camerei de cătră actualul minis
tru de instrucțiune d-1 Poni. Se scie, că 
d-1 Poni menține în proiectul său taxele 
puse pe elevii străini ai șoolelor primare. 
Contra acestor taxe o parte din studenții 
universitari români au întreprins o agitație 
făcând să ciroule o petițiă cătră parlament 
contra taxelor. O altă parte de studențî fao 
contra-agitațiă pentru menținerea taxelor. 
La acestă mișcare se alătură și aoeea a 
evreilor, cari sunt mai mult atinși prin
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acea taxă. Mișoarea s’a început la Iași, 
unde a’au dat la lumină manifeste și reso- 
luțiunl în numele ideilor de civilisațiă și de 
oultură. Apelul adresat concetățenilor evrei 
se termină învitându-i pe aoeștia la o pe- 
tițiune monstră contră corpurilor legiuitdre.

—o —
Fabrică (le praf fără fum. Planurile 

pentru înființarea fabricei de pulbere fără 
fum pe care ministerul român de răsboiu 
o va construi la Dudeșll, sunt gata și tote 
instalațiumle vor costa vr’o 600,000 de lei. 
In curând vor sosi din străinătate tote ma
șinile și aparatele.

— o—
Broșuri „agitatorice1*. fiarele din Bu

dapesta primesc scirea, oă între preoții și 
învățătorii din Nordul Ungariei se lățesc 
în timpul din urmă broșuri și alte tipări
turi agitatorice scrise in cea mai mare parte 
în limba slovacă. Numitele cjiare afirmă, că 
.aceste sorierl sunt fabricate de membri 
partidului poporal catolic.

—o —
Aventuriosnl conte Eugen Zichy, care 

pleoasă înainte cu o lună a doua 6ră în 
■Orientul asiatio pentru a căuta după „urma 
străbunilor sSiu a sosit alaltă-eri îndărăt în 
Budapesta. La gară îl așteptau o mulțime 
•de amici și cunoscuțl. Deja dela ușa cu- 
peului începu aventuriosul conte a fâlfăi cu 
căciula strigând într’una: „Am aflat pe 
străbunii noștri Maghiari!** Apoi plecă spre 
locuința sa.

—o—
Serata musicală a Sașilor din Brașov. 

Alaltă-eri săra, în 19 c. Reuniunea de cân
tări a Sașilor din loc a dat o serată mu- 
sicală, la oare a luat parte un publio nu- 
măros. Serata s’a deschis ou marșul: „Am 
onore1* de Max von Weinzierl esecutat de 
■corul bărbătesc aoompaniat de pian. După 
aoeea a fost predat cu bun succes opereta 
într’un act rAmor in pensionat'1, seu „Di- 
reotora batjocorită1*. In aoestă operetă a 
jucat forte bine rolul direotoresii pensiona
tului d-șora Ida Hiemesch, care a dojenit 
■două eleve ale pensionatului: Francisca 
(d-șdra Obert) și Luisa (d-ș6ra Kugler) pen- 
tru-că i-a sucoes să pună mâna pe nesce 
epistole pe cari elevele le-au oăpătat dela 
amanții lor. In urmă însă, elevele prin în
șelăciune au isbutit să-și capete âră-șl îna
poi epistolele lor, și după aceea au rîs îm
preună cu celelalte eleve de direotoră. In 
flne s’a mai jucat încă o operetă liric ro
mantica „Loreley1* care de asemenea a fost 
predată destul de bine.

— o —
Aplicarea razelor Roeutgen în chi

rurgie. Profesorul Lannelongue, din Paris, 
se ooupă în momentul de față cu aplicarea 
•eventuală a razelor Roentgen în chirurgie. 
Spre acest sfârșit el presintă două foto
grafii obținute ou acest procedeu prin massa 
grosă a mușchilor. Una represintă imaginea 
Torte preoisă a unui femur atins de atrofie, 
și osteită de natură tuberculos?. Foto
grafia a confirmat pe deplin diagnosa an
ticipată a oelebrului clinician. A doua dă 
reproducerea unui genunohiu, adecă a ar- 
ticulațiunei bselor: basa femurului, vârful 
tibiei, acoperite de rotulă. Și aoi diagnos
ticul stabilit se confirmă: osteoartrită a 
genunchiului de origină tuberoulosă, an
chiloză neosoasă etc. Dr. LanDelongue și-a 
■comunicat deja cercetările Academiei de 
.științi și a promis a-o ține în curent cu 
insultatele oe va obține.

—o —
Tren în flăcări. După cum se scrie 

din Pojun, locuitorii din comuna Kalks- 
burg au fost martorii oculari ai unui eve- 
miment ne mai pomenit. Alaltăerl în 19 
,c. între orele 8 și 9 sera, trenul de persfine, 
•care mergea dela Sabaria (Sombathe y) 
spre comuna Kalsburg, avea și un vagon 
încărcat ou butbie pline ou petrol. Aoestea 
s’au aprins, causa încă nu se soie. Butoiele 
ou petroleu au esnlodat, și petroleul ar
mând în flăcări curgea pe jos. Trenul aoi 
pe câmp a trebuit să se oprescă, der de-a 
etînge fooul niol vorbă nu era, pentru-oă 
răspândea o căldură nesuferibilă. Vagonul, 
care era încărcat cu butbiele, era acoperit 
■de o mare de flăcări. Cu mare grea abia 

a succes a deslega vagonul, ce ardea, 
de tren, care apoi a grăbit la comuna 
Kalksburg după ajutor, uude a ajuns ou 
întârcjiare de câte-va ore. La salvarea va
gonului aprins nu s’a putut gândi nimeni, 
el a fost mistuit de flăcări.

— o —
Sub-locotenent condamnat la muncă 

silnică. Din Odessa se scrie despre o 
condamnare fârte severă. întâmplarea este 
următbrea: Un subloootenent de marină 
de pe o oorabiă din Marea Nâgră s’a 
certat cu căpitanul său și l’a ofensat cu 
vorba mai de multe-orl, er mai pe urmă 
l’a lovit. Sub-locotenentul a fost tras în- 
naintea tribunalului maritim din Sebas
topol și după o pertractare îndelungată 
a fost condamnat la degradare și opt-spre- 
(jcce ani muncă silnică.

—o—
0 mare nenorocire s’a întâmplat $i- 

lele trecute în orașul Santarem din Portu
galia. Gu ocasiunea unui bal mascat se iscă 
adecă pe neașteptate un foo violent în edi
ficiul clubului artiștilor, unde se ținea ba
lul, și se lăți cu o repeziciune nespusă. 
Mulțl bărbați și multe femei săriră pe fe- 
restn din sală afară, mulți însă căzură vic
timă flăcărilor. Depeșele sosite anunță, că 
pănă acum au fost scâse 34 de cadavre 
dintre ruinele edificiului, și că s’au petre
cut scene îngrozitore oând omenii îșl cău
tau rudeniile arse de flăcări.

Convocare.
Membrii congregațiunei oomitatense 

și a clubului partidului național român din 
Selagiu sunt rugați a Be presanta la Con- 
ferența, ce se va ține în 23 Februar st. n. 
după amiacjl la 5 6re în Zelau în localul 
obicinuit.

BdsescI, 19 Februarie 1891.
G. Pop do Băsesci, 

președintele clubului central.

Coresp. part, a „Gaz. Trans.“
Hațeg, 16 Februarie.

Subscrișii cu recunosoință venim a 
esprima mulțumită nostră față de toți câți 
ne-au consolat și ajutorat în ireparabila 
lovitură ce ni-a sdrobit inima prin înce
tarea din viâță, întâmplată departe de fa
milia și de locul său natal, a prea iubitu
lui soț și frate Carol Schi mdt Stoica, preot 
gr. oat. în Ostrov, membru activ al mai 
multor corporațiunl, care bolnav fiind, șl-a 
luat refugiu la clinica din B.-Pesta, însă 
rămânând nemângăiat a plecat spre casă, 
der pe drum, — la Zam, — în cupeu pe 
tren a murit Duminecă în 2 Febuarie 1896.

Deoi prin acestă venim eu reounos- 
cință a mulțumi tuturor bine-făcătorilor 
din acâstă oomună și în special: d-lui 
Kovacs Iozsef, șef de gară și întreg perso
nalului dela gară, care ni-a sărit în ajutor 
la transportarea oadavrului.

Gu litere neșterse s’au întipărit în 
pepturile nostre marinimositatea prea vred
nicului creștin Georgia Todoran din Zam 
care prin inima sa cea bună șl-a făout re
nume de iubirea creștinâscă prin primirea 
în casa sa a cadavrului, făcându-ne mari 
ușurințe prin serviciile și jertfele sale și 
ale familiei sale. Dumnecjeu tatăl oereso 
se-i răsplătescă înmiit!

Preotul gr. orient, de aci d-1 Nicolae 
Enciu a așezat mortul și a săvârșit tote 
cele prescrise la îmormântarea preoților, 
pentru ce-i aducem asemenea mulțumită 
nostră.

Esprimăm tot-odală mulțăinită fer- 
binte d-lui Dr. Atloss din Iha, bravului 
notar oercual D. Lăcătuș din Zam, d-lui 
Petroviciu comerciante, Traian Ungur vice- 
notar și tuturor domnilor și dbmnelor și 
poporului întreg din Zam, atât femei cât 
și bărbați, cari deși noi er«m streini, der 
ne-au primit ca confrați, ca conaționali și 
nu au pregetat a ne consola și a ne întinde 
ajutorul necesar. Dumuacțeu să le răsplâ- 
tâscă pentru frățesoa stimă și iubire, ce 
ne-au arătat.

Tot-odată venim a esprima sincera 
mulțăinită tuturor preoților, amicilor și cu- I 

noscuților, oarl nu au pregetat a lua parte 
la îmormântarea lui în cimiteriul din opidul 
Hațeg.

Maria Schimdt Stoica, văduvă preotâsă; 
Eduard Schmidt, frate; văd. Maria Popescu, 
soră.

„Victopna“
institut de credit și economii în Arad.

Raportul direcțiune!.
Domnilor acționari!

Avem onore a Vă raporta tot-odată, 
că în sensul §-lui 33 din statute dintre 
membrii aotuall au eșit din direcțiune 
Georgiu Lazaru și Dr. Nioolau Ciaelan; 
deci Vă propunem ca la aceste locuri de
venite vacante în înțelesul statutelor să 
alegeți doi membrii în direcțiune.

In legătură cu acâsta Vă raportăm, oă 
în interval prin mdrtea ferioitului preșe
dinte al direcțiunei Dr. Lazar Petco și prin 
abcțicerea membrului Nicolae Marcu, au de
venit vacante încă două locuri în direc
țiune ; dedre-oe însă direcțiunea D-Vostră 
a oumpăDit chestiunea și să ooupă cu ideea 
de reduoțiune pentru viitoriu, Vă propune 
și rdgă să lăsațl de astă-dată neîmplinite 
aceste două vaoanțe.

In fine avem onore a Vă aduce la 
ounoseință, că direcțiunea în ședința sa 
plenară dela 16 Martie 1895 constituindu-se 
de nou a ales de president pe Dr. Georgiu Vuia 
și vice-president pe Georgiu Lazaru, âră în 
ședința plenară ținută la Ianuarie 1896, în 
considerarea bunelor sale servicii și în in
teresul institutului, a investit pe oomptabi- 
lul-șef Savu Raicu cu titlul de secretar.

După aceste pentru învederarea și 
ilustrarea presantului raport, de-odată cu 
bilanțul și contul profitului și perderilor 
încheiate ambele la finea a. 1895, avem 
onore a Vă presents următorul conspeot 
asupra principalelor operațiuni din 1895:

I. Depuneri. La 31 Decemvre 1894 
fl. 640685.16. In 1994 s’au depus fl. 557600.98 
total: fl. 1198286.14. S’au ridioat fl. 342051.43 
Starea la 31 Decemvre 1895 fl. 856234.71.

Crescere: fl. 215549.55,
II. Escompt. Portofoliu la 31 De

cemvre 1894 fl. 675033.77. In 1895 s’au 
escomptat fl. 3368961.49, total fl. 4043995.26. 
S’au achitat fl. 3190410.01. Starea la 31 
Decemvre 1895 fl. 853585.25.

Cresoere: fl. 178551.48.
III. Hipotecă. La 31 Daoemvre 1894 

fl. 269946.—. In 1895 s’au aoordat fl. 
90367.56, total: fl. 360313.56. S’au achitat 
fl. 41382.56. Starea la 31 Decemvre 1895 
fl. 318931.—.

Crescere: fl. 48985.
IV. Lombard. La 31 Decemvre 1894 

fl. 11905.—. In 1895 s’au aoordat fl. 
3499. Total fl. 15404.— S’au achitat fl. 
8365.— Starea la 31 Deoemvre 1895 fl. 
7039.-

Scădere: fl. 4866.
V. Circulațiunea cassei. Cassa la 31 

Decemvre 1894 fl. 24221.60. In 1895 au 
întrat fl. 4270208.16, total: fl. 4294429.76. 
Au eșit fl. 4268754.27. Soarea la 31 De
cemvre 1895 în numărar fl. 25675.49.

Totala circulațiune: fl. 11473199.45.
Pe basa acesta și a conturilor spe

ciale constatăm cu satisfacțiune, că în 
proporțiune cu anul trecut activul institu
tului a crescut cu fl. 234278.57, venitul 
brut cu fl. 15599.66, er venitul curat cu 
fl. 4444.91.

Pe acest temeiu, avem onore a Vă 
face și Vă rugăm să primiți pentru împăr
țirea profitului curat din 1895 următorea 
propunere: Din profitul de fl. 43229.40. 
I. Să dau 5% dividends fl. 15000. —. Res
tul de fl. 28229.40. II. Să împarte: 1. 
25% fondului de reservă fl 7057.35 2. 
10°/0 tantiemă direcțiunei fl. 2822.29. 3. 
3% tantiemă directorului eșec. fl. 846.88. 
4. 2% tantiemă comitetului de suprave- 
ghiere fl. 564.58. 5. 2% tantiemă funcțio
narilor fl. 564.58. fl. 11855.68. Restul de 
fl. 16373.72. III. Să împarte: 1. 3% su- 
pradividendă acționarilor fl. 9000.—. 2. 
Dotarea fondului de pensiuni 10% fl.

1637.37. 3. Remunerarea funcționarilor la 
disposiția direcțiunei fl, 700.—. 4. Pentru 
scopuri filantropice și culturale de aseme
nea la disposiția direcțiunei fl. 1500.—. fl.
12837.37. Restul de fl. 3536.35. IV. Să 
transpune în contul profitului anului 1896.

Deoi propunem și Vă rugăm să fixați 
dividends pe 1895 cu fl. 8 după aoție, 
plătibilă imediat după adunarea generală.

In fine Vă rugăm să binevoiți: a în
cuviința raportul de față; a aproba bilan
țul încheiat la 31 Decemvre 1895; a primi 
propunerile nostre relativ la împărțirea 
profitului curat; a pertracta și deoide asu
pra obiectelor puse la ordiuea cjdei» și în 
fine a da absolutor direcțiunei și comite
tului de supraveghiere pe anul de ges
tiune 1895.

Arad, la 8 Februar 1896.

Direcțiunea.

SCIEl ULTIME.
Constantinopol, 19 Februarie. 

După-ce și din partea guvernului 
englea s’a dat consemțementui la 
recundscerea prințului Ferdinand al Bul
gariei, în cestiunea recunoscerii tote 
marile puteri semnatare ale tracta
tului de’Berlin și-au dat deja decla
rația lor afirmativă.

DIVERSE.
Un porumb ca petiționaut. In Sohon- 

brunn (Austria) a fost prins un porumb, 
care fiind ostenit, s’a așetjat pe crenga unui 
arbore, oe nu era tare sus de pământ. Po
rumbul avea la gât o epistolă grea, legată 
cu pantlioă roșiă. Pe cuvertă nu era ni
mic scris. In cuvertă însă se afla scrisă pe 
o oolă de hârtiă o petițiune, la adresa Ma- 
jeetății Sale împăratului, de o văduvă să
racă de 70 ani, care locuesce în districtul 

XVI-lea al Vienei. Femeia șl a scris în 
epistolă și adresa ei. Se dice, că femeia, 
pănă șl-a învățat porumbul să sbore din 
parcul Schdnbrunn pănă la palatul impe
rial, l a luat mai de multe-orl cu sine în- 
tr’o corfă, pănă ce l’a învățat să facă 
acâstă cale. Porumbelul după-ce a fost lă
sat ârăși în libertate, șl-a luat sborul spre 
palatul imperial.

Un mijloc de-a so trezi din beția. 
Dela granița badensă raporteză, „Neokar 
Zeitung“ următorul cas. Arare-orI se va fl 
întâmplat, ca unuia, care se întorce dela 
nuntă să-i mârgă mai rău, decât i-a mers 
morarului oeiui gros B. din F. Morarul, 
care trage la cântar nu mai puțin de 2% 
măjl s’a fost urcat în trăsura sa închisă și 
a fost adurmit acolo, pe când visitiul său, 
care asemenea se uitase cam afund în 
sticlă moțăia pe oapră. De-odată se sparse 
Ludul trăsurei, morarul cel gros oătju în 
pieiore și a fost silit acuma, vrând ne
vi ând, să fugă cu trăsura, de6re-ce nu era 
cu putință să scape din ea, er servitorul 
de pe oapră nu voia nici decum să sa deș
tepte din somn. Din norocire, caii cunos
când drumul ajunseră și fără scirea visi- 
tiului la 2 ore noptea aoasă. Morarul, se 
cjice, că era cu totul trez când s’a văcjat 
în curtea sa.

Cea mai interesantă carte de rugă
ciuni. Cea mai interesantă și mai prețiosă 
carte de rugăciuni este cartea, pe care a 
soris’o episcopul din Poitier Iacques Iu- 
venal des Ursins între anii 1449 și 1457. 
Intrega carte e scrisă pe 227 foi de per
gament, cu 140 miniaturi și cu mai multe 
inițiale frumos colorile și încă ou alte 
multe înfrumsețărl pe marginea foilor, car 
tote sunt forte frumose. Cartea înoă și acjl 
se află în starea cea mai bună. In 1861 
luna lui Aprilie a cumpărat’o un librar din 
Paris cu 36,000 franol și o vându tot cu 
atâta.

PrODIietar l Or. Murețianuo

Redactor responsabil; fipegapău ft9aâor.
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Cursui! ia bursa dm Vseraa.
Din 20 Februarie 1896,

Renta ung. de aur 4% .... 122.25
'Stanța de cordne ung. 4% . • . 99.10
Impr. oftil. fer. ung. în aur 4’/2% • 124.40
Impr. o&il. fer. ung. în argint 4y?% 102.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.50 
8onu.rl rurale ungare 4°/0 . , . 97.30
Bonuri rurale oroate-slavone, . . 97.52 

Țmprum. ung. cu premii .... 154.— 
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 142.— 
Renta de hârtie austr.......................... 101.05
atenta de argint austr...........................101.05
Renta de aur austr................................121.85
LosurI din 860 ......................... 148.—

lefii de ale Băneei snstro ungară. 1000.—
Aeții de-ale Băneei ung. de credit. 442 —
A.oțdi de-ale Băneei austr. de credit. 380 75
NapoleondorI........................................ 9.57l/2
Mărci imperiale germane . . . 59.02’/2
London vista....................................120.85
Paris vista................................... 47.80
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.30
Note italiene................................... 43.60

CupsuS pieței Brașov.
Din 21 Februarie 1896.

Bancnote rom. Câmp. 9.52 Vend. 9.55
Argint român. Cump, 9.48 Vend. 9.53
Napoleon-d’ori Onrnp, 9.54 Vend. 9.58
GlaJbenI Camp. 5.62 Vend. 5.67
Scris, fono. Albina 5n/0 157. */2 Vend. 101.75

Mostre atrăgetore
pentru mușterii privați gratis și franco, ©acte cu MBOStre, cum nu 

s’au mai vecjut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruiien și IPosîiÎMS pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. — Asortiment forte bogat de Bj O M E Bl din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori forte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—IB. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, .=6 se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Briinn. postavuri austriacă).
IBeposit permanent de postavuri peste ’/, milione florini.

MV Trimiterea numai cu ramburse. "'®®
P n ' cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti-

QP Pi f, karofsky11 oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
DU DU IUI UuUlt sub nici o condiție marfă.

899,1—24.

Ferăstrăul cu vapor 
Albert Lăwy, lellinek și Venetianer 

m Brașov.
9

P. T. Avem ondre a-Vă aduce la cunoscință, că a,Hl CU.IH- 
parat ferestreul cu vapor aflător pe intravilantul „AS- 
b iniei44 din loc și împreună cu acesta ne ocupăm cu tot 
felul de comerciu de lemnari ă, sub firma împrotocolată:

FeHSstrSuB ©o vapor
Albert Lowy, Jellinek și Venetianer 

î xx ZB x a s o■J
Cu conducei’ea acestei afaceri am încredințat pe membrul 

intern al firmei ndstre, D-nul Mauriciu Venetianer, directorul de 
pănă aci al firmei fabricelor de ferăstrău L. și Ch. Grossinger 
din Galiția.

Ținem mare deposit de tot felul de lemne, pentru construcții 
tăiete cu lerestreul și cioplite, SCâadlia’I pentru mesari și 
dulgheri, Seturi și ȘEiuSali. Pe lângă asta primim comande 
pentru lemnăria ferăstrăită 
se pdte mai iute.

» 
de ori-ce mărime, esecutându-le cât

Cancelaria:

Intravilantul „Albinei/1
TeBeftm îW. IWS.

Cu stimă:
Fer&str&îBl cu vapor 
Albert L’owy, Jellinek și 

Venetianer în Brașov.

8W Numere singuratice din „ Gazeta Transilvaniei" 
â 5 cr. se potd cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

O o xx "v o o si x e.
Pe basa conclusului subinsemnatei direcțiuni din 15 Februarie 1896, 

P, T. domni acționari se convâcă prin acesta la

a IZ-a adunare generală ordinară,
a institutului de credit și economii „BISTRIȚANA,“ care se va ține 
în 14 Martie 1896 la 9 ore a. m. în localul institutului.

Obiectele de pertractare sunt:
1. Raportul direcțiunei și al comitetului de revisiune, statorirea. 

dividendei pe anul de gestiune 1895 și împărțirea profitului curat.
2. Alegerea unui membru în direcțiune în locul aceluia, care — 

conform §-lui 34 din statute — ese din direcțiune, eventual realegerea; 
aceluia.

3. Modificarea §§-lor 38 și 44 ai statutelor institutului.
4. Alte eventuale propuneri.
Direcțiunea institutului de credit și economii „BISTRIȚANA“. 

Bistriță, în 15 Februarie 1896
902,1-1 HKilmila HIiliailascliT

director esecutiv.

„BISTRIȚ AHA“ Institut de credit și economii în Bistrița.
Xxxolxiexeeb ooootelelox oxx 31 IDeoexxxloxe 1G0S- 

Ooxxtxxl ■bîlaxitului.
ACTIVE fi. cr. fl. cr.

Cassa................................•.................... 3769 64
Cambii de bancă............................. 426784 97
împrumute hipotecare........................ 36371 96

„ pe obligațiuni . . . .
. 568.—

8496 33
Mobiliar.................................................

„ amortisare de 10% . . . . . 56.- 511 28
Diverși debitori.................................. 1526 21 477460 39

/v

477460 39

PASIVE. fl. cr. fl. cr.

Capital de acțiuni.........................
Depuneri spre fructificare:

4000 —

a) de a-le privaților ....
b) de a-le fondului general de

165.127.94

reservă ............................. 26.033.37
c) de a-le fondului special de

reservă............................. 898.57
d) de a-le fondului de pensiune 3.217.79 195277 67

Dividende neridicate:
pro 1893 ............................. 8.—
pro 1894 .............................. 32.— 40

Creditori....................................... 563 42
Interese transitore......................... 2847 55
Cambii reescomptate.................... 230729 — 469457 64
Profit curat pro 1893 . . . 8002 75

477460 39

Coxxtxxl ^xo±xtxxlxxî. și pexdexilcx
DEBIT

Contribuțiune directă............................. 1703.36
10% după interesele la depuneri . . . 978.23
10% amortisare din mobiliav ..............................

Spese de tot soiul .................................................
Interese după depuneri . ..............................
Porto postai . . • ...................................

Profit curat pro 1895 ...............................

fl. cr. fl. cr. CREDIT
Interese după tot soiul de depuneri...................

Interese de întârziere ............................................

ProvisiunI și taxe .................................................

fl. cr. fl. cr.

2681
56
14 

5838
500 

1045 
9782

88
1307

59
80
30
32

04
30
54
27 21314

8002
16

25608

909

2798

24

69

98 29316 91

75 1
____ 29316 2L i------0 29316 91

Bistrița, în 31
Alesandru SziBasi 

președinte.

Decembre 1895.
m. p. JVIShaiSfl. WiliaiSasch m. p.

director esecutiv.
St&fan 3®®fl,siț m. p.

cassar.
MonasteHan m. p.

comptabil.

Subsemnatul comitet am ecsaminat conturile presente și le-am aflat în deplină regulă.
Bistrița, în 11 Februarie 1896.

PasnffîSiu dragsBuJ m. p. Ancbe«18n Caudale m. p. flosfif SAssafi m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


