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Cerem conferență.
ii.

Cetind primul nostru articol de 
erl se va fi aflat pâte unul seu al
tul, care se 4ică: De ce tocmai 
acuma conferență? Alegerile dietale 
sunt și așa aprâpe, atunci vom avă 
confei ență.

Atunci va fi prea târcliu, răs
pundem noi. Și etă pentru ce:

Seim, că încă dela începutul 
anului curent, ba chiar de astă tdmnă, 
partidele oposiționale maghiare des- 
tășură o activitate febrilă pentru a 
ae organisa în vederea viitdrelor ale
geri dietale. Sforțările lor sunt cu 
atât mai mari, cu cât ved, că par
tida dela putere, ajutată de guvern, 
se nisuesce în tot chipul, licit și ili
cit, a’și mări șansele și a’și asigura 
victoria pe tătă linia.

Le rândul acesta partidele opo- 
siționale- maghiare s’au înmulțit cu 
una nouă, așa numita „partidă po
porală" înființată la începutul anu
lui trecut. In programul acesteia este 
un punct, prin care se obligă, de-a 
face propagandă și între popbrele 
nemaghiare pentru scopurile ei.

Stăm der față cu o nouă apari- 
țiune. Pănă acuma partidele oposi
ționale maghiare nu și-au dat silința 
se ne câștige. Acum înse „partida 
poporală" lucrăză din răsputeri de-a 
recruta sub stegul ei, desfășurat în 
contra reformelor bisericesci-politice, 
pe toți cei nemulțumiți, și pe cei 
din sînul „naționalităților."

La viitârele alegeri, Românii se 
vor afla der în fața partidei guver
nului, care ca întotdăuna va căuta 
să ducă pe alegătorii noștri la urnă, 
folosindu-se de t6te mijlocele de pre
siune, corupțiune, precum și de ba
ionetele, de cari dispune, er de altă 
parte în fața „partidei poporale", 
care sub flamura oposițională și cu 
devisa „luptei comune creștine", va 
căuta și ea să-și mărescă contingen
tul cu elemente din sînul nostru.

T6te acestea însă nu se vor în
tâmpla numai când vor fi alegerile, 
sâu cu câte-va (ții®, ori săptămâni 
înainte, ci încă de pe-acuma se pun 
în lucrare, ba putem 4*C0 fără a 
greși, că încă de mult s’au „și pus 
în lucrare. Și acesta o c|icem mai 
cu sâmă în ce privesce acțiunea 
ascunsă a guvernului în pregătirea 
viitdrelor alegeri.

In fața acestei mișcări și acti
vități intensive a partidelor din ta
băra contrarilor noștri, ce să facem 
noi, Românii? Să stăm așa nemișcați 
și cu mânile încrucișate, așteptând 
momentul din urmă, în care va 
trebui și noi să mai dăm totuși un 
semn de vieță?

Acâstă ar însemna se întrăm în 
luptă pentru apărarea intereselor 
năstre de v eță naționale cu totul 
nepregătiți și lipsiți de ori-ce orga- 
nisațiă mai strînsă.

Decă au lipsă de organisare 
partidele maghiare, cari dispun de 
atâtea mijlbce și sunt stăpâne pe si- 
tuațiune, cu cât mai mult nu are tre
buință partidul nostru național de-o 
bună și strînsă organisare?

Când să începem însă cu acâstă 
organisare, în momentele din urmă, 
când din tbte părțile vor năvăli asu
pra nostră falangele contrarilor?

Se asigură, că viitârele alegeri 
dietale se vor face încă în tdmnă. 
Dâr chiar de s’ar face la încheiarea 
periodului legal, în primăvara anu
lui viitor, momentul este suprem 
pentru ca și partidul național ro
mân din Transilvania și Ungaria 
să ia posițiă hotărîtă față cu lup
tele grele, ce-1 aștăptă.

E clar, prin urmare, că ar fi 
prea târziu, ca conferență, chiămată 
să inițieze acâstă lucrare de orga
nisare, să se întrunescă numai în 
ajunul alegerilor.

In interesul guvernului ungu
resc ar fi acâsta, fără ’ndoelă. Ba 
mai mult, este în interesul lui ca

noi să nu ne organisăm de loc și 
să încetăm chiar de-a mai forma un 
partid național românesc.

Guvernul face, firesce, tot ce 
p<5te în interesul lui, ba face chiar 
inai mult, decât îi este permis de 
însă și constituțiă și legile țărei. Do
vadă sunt cunoscutele ordonanțe 
ministeriale, prin cari guvernul tre
cut și-a încercat norocul sperând, 
că dâră-doră îi va succede a des
ființa prin ele partidul nostru na
țional.

De când cu aceste ordonanțe, 
cari ni-au pus simplamente în afară 
de cadrul legilor și al constituțiu- 
nei, contrarii noștri au lățit credința, 
că noi Românii de aci încolo nu 
mai putem să avem partidul nostru 
românesc, ci trebue vrend-nevrend 
să ne înrolăm în șirurile partidelor 
maghiare, dâcă mai voim să eser- 
cităm drepturi constituționale în 
acest stat.

In curând se vor împlini doi 
ani, de când a apărut prima ordo
nanță a lui Hieronymi, prin care 
se declară disolvat comitetul parti
dei nâstre naționale și se condițio- 
nâză funcționarea mai departe a 
partidului nostru dela facerea de 
statute, cari să fiă aprobate de gu
vern.

De atunci și pănă acți partidul 
nu a luat nici o posițiă față cu 
acestă ordonanță ministerială înăs
prită prin alte două ordonanțe, date 
mai târejiu de același ministru.

Decă, prin urmare, n’ar esista 
nici un alt motiv ponderos, singur 
numai cerința, de a-șl regula posițiă 
față cu amintitele ordine ministe
riale, face acuma, în ora a un-spre- 
c|ecea, neapărat necesară grabnica 
convocare a conferenței bărbaților 
de încredere ai partidului nostru na
țional.

Ungaria zăiogită.
Dr. Ștefan Bernât publică sub 

titlul acesta o broșură, în care se 
încercă a dovedi, că pământul Un
gariei nu mai produce atâta, câte 
datorii zac pe el, că din contră do- 
bencple datoriilor, întrec venitul pă
mântului.

După budgetul anului trecut, 
dobânzile la datoriile statului sunt 
de 126'9 milione, nesocotind ratele 
de 13 milione fl., ce sunt a-se plăti 
pentru drumurile de fier. Venitul 
curat catastral al pământului Un
gariei nu trece înse peste 130 mili- 
6ne; adecă pământul Ungariei nu 
mai produce atâta, câte hipoteci 
zac pe el. „Pisam 6re prâ mult?", 
întrebă Bernat „când am afirmat, 
că Ungaria e zăiogită?"

Acesta înse, încă nu e tot. 
Datoriile intabulate ale solului un
guresc fără de datoria pe stat, trec 
ac|i mult peste o miliardă. De vom 
subtrage, der dobâncțile datoriei hi- 
potecare, ce se pot socoti cel puțin 
cu 40 milione fl. și cele 31 milione 
dare de pământ din suma de 130 
miliâne venituri catastrale, atunci 
nu mai trebue se întrebăm, de ce 
numărul locuitorilor din orașe se 
îmulțesce și de ce din an în an tre
bue se se creeze nouă oficii pentru 
clasa de proprietari, cari ’și vând 
proprietățile. In anul 1893 nu mai 
puțin decât 377,805 proprietăți și-au 
schimbat proprietarii.

„De aici urmâză", 4i°e Dr. 
Bernat, mai departe, „cu privire la 
negociările pentru înoirea pactului 
învățătura, că Ungaria trebue să-și 
asigure în Austria o piață, pentru 
vânzarea productelor sale agrare, 
decă voesce să plătâscă dobânzile 
hipotecelor, ce zac pe sol, și se în- 
cunjure o catastrofă. Credem deci, 
că miniștri unguresc! trebue să se 
cutremure și nu mai la ideia de a 
ridica o vamă la granițele Aus
triei."

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Petiționantul.
(Novelets de Max Lindau).

(Urmare).

Pe soărl îi veni petiționantului ideia 
cutezată, de-a se reîntorce; d-1 ministru 
pâte e la masă, ori că peste tot nu e în 
laune de a primi pe-un petiționant pite 
are visită, pâte....

Pe când sta astfel pe trepte nede- 
cis ou inima sbocotindă, de-odată apăru 
un domn, oare venia din sus, se întorse 
însă repede, arunoâ o privire esaminătore 
spre petiționant și striga: „Se pote ore? 
Wegmann, ce faol tu aci?"

— „Meiring ! Ce bucuria !" 4ise Weg- 
mann voios și veohii amici de studii se

‘îmbrățișară ; oel dintâifi trase pe Wegmann 
cu sine și se reîntorseră ambii.

— „Precum văd, tu șetp aci în hotel, 
ce venturi te portă pe aci?" întrebă acum 
Wegmann așeejendu-se pe sofa lângă 
amicul său.

— „Sunt aci ca seoretar al ministru
lui ; mai tot-dâuna îl însoțesc în călătorii; 
altcum, conohi4end după costumul tău, tu 
se vede, că vrâi s6-i faci o visită."

— „De sigur, dâr fiind-că sunt atât 
de norocos de te văd aci, pote-i putâ tu 
vorbi pentru mine, că ve4l tu, eu..."

Meiring rîse. „Eu văd, că tu ești tot 
cel de de mult, oel mai bun vorbitor pen
tru alții și cel mai descuragiat pentru tine. 
Te-ai întrepus pentru un amio, der, când 
ai avut trebuință, n’ai fost în stare să 
vorbescl la rectorul înțelepțesce pentru 
tine. De multe-orl m’am minunat, oă tu, 
pe lângă totă sciința ta oea frumâsă, n’ai 
oădut la esamen. Epistole încă nu mai 
sorii, de oinol ani n’am mai vă4ut niol un 
șir dela ține, nici nu oredeam, oă tu ești 
tot în cuibul acesta."

Wegmann împărtăși amioului starea 
sa și mărturisi suspinând, că lui i-ar fi 
tare bine venit alt post mai bun.

-r- „Asta ți-o ored, iubite amice", 
răspunse seoretarul; „dâr — a4l Escelența 
Sa e ocupat, mâne însă la 8y2 s’ar pute 
vorbi ou el. Eu, spunând adevărul, nu pot

nimic face pentru tiue, decât să spun d-lui 
ministru, că ai fost p’aci. El nu se lasă 
înfluințat, cu fiă-oine voesoe să vorbăsoă 
însu-șl, și de te-aș lăuda înainte ți-l’a-șl 
face numai contrar. El de altoum este un 
om pătrun4ător și drept, poți fi ou totul 
desohis față cu el."

In diua următore, după o nopte pe
trecută aprâpe fără somn, se sculă Weg
mann de timpuriu spre a-șl face toaleta. 
La âra hotărîtă întră la amicul său Meiring, 
oare-1 primi forte prietinesce.

— „Am vorbit despre tine cu 
Escelența Sa“, observă Meiring, servitorul 
te va anunța, când va voi Escelența să 
vorbâscă cu tine. Acum sousă-mă, că tre
bue să te las, am să împlineso comisiunile 
ministrului. Dâr tu ai o față fârte pooită 
iubite prietine, bea un pahar bun de vin 
ori chiar o buteliă întrâgă, că altfel la 
momentul de lipsă limba nu te va ajuta și 
Escelența Sa iubesoe pe cei oe spun lim
pede și fără încungiur ceea ce au de spus. 
Aoi-i vin, servesce-te și bea. Curagiu 1“

Cu aceste vorbe arătă Meiring spre 
masa ou beutură și se depărta repede.

Wegmann se vedâ singur, aoum, când 
avea lipsă de presența amicului mai mult 
decât ori oând. Ceea ce 4isese Meiring 
despre vin, lui îi părea tare lucru cuminte. 
Fără de a-se maî gândi mult, îșl âmplu un 
pahar dintr’o sticlă cu sigil galbin și-1 
goli dintr’o dușcă. Wegmann nu mai beuse 
astfel de vin, nici chiar în timpul când era 
student. Se așe4â pe sofa și-și mai turna 
odată în pahar.

„Cum ar gusta și nevasta mea un 
pahar, din acest nobil suo de vin", cugeta 
delicatul bărbat și duse vinul spre gură, 
după oe mai întâia îl ținu spre lumină și-i 
privi cu plăcere colârea oea auriă.

Sticla era golă mai bine de jumătate, 
oând servitorul chiămâ pe d-1 Dr. Wegmann 
înlăuntru la Escelența Sa.

Când întră Wegmann în salonul „atot
puternicului", aoesta ședea la masa lui de 
scris și ohiar atunci îșl puse ^condeiul din 
mână.

— „Ce dorință ai d-le doctor?" în
treba ministrul în ton binevoitor.

Wegmann făou un oompliment adeno 
și voi să răspundă. Der în acel moment
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Etă o voce, care cu cifre ne- 
resturnabile descopere adevărata stare 
ce nu consună nici-decum cu rado- 
montadele șoviniștilor maghiari.

(IRONICA POLITICA.
— 2 (14) April

Eată ce scrie diarul „Ziua44 despre 
propaganda Bulgariei în Macedonia: Socie
tatea Macedoniană din Sofia, faoe continuu 
apel la Bulgarii din tâte părțile ca să 
oontribue la fondul pentru Macedonia. 
Acâstă sooietate este organisată ast-fel 
încât ea pâte luora orl-oând idependent 
de guvernul din Sofia. Este un fel de 
societate conducătore a Macedoniei și 
pâte prin mijlâcele, de oarl dispune, să 
facă o mișcare seriosă. Natural oă ea nu 
ar putâ lucra, cum face, decă nu ar fi 
protegiată și încuragiată de guvernul bul
gar. Ministrul principatului vecin urmeză 
politica inaugurată de Stambuloff, voind 
să ia focul cu mâna altora ca să pâtă 
în același timp să se apere în fața pu
terilor europene, orl-când acestea s’ar 
opune mișcării macedonesol. O dovadă am 
avut’o acum câte-va luni, când mișcarea 
începută în Macedonia a fost înăbușită și 
guvernul a deolarat, că nu are nici un 
amesteo în acea mișcare. Se’nțelege, aoâstă 
atitudine e forte comodă. Societatea ma- 
cedoniană înoepe mișoarea și deoă nu se 
opun în mod formal puterile europene, 
atunci apare și guvernul Bulgar în mișcare, 
dâcă însă se întâmplă contrariul, guvernul 
bulgar se faoe chiar gendarmul care exe
cută dorința puterilor. In momentul de 
față societatea adună fonduri și trimite 
propagatori în Macedonia, oa să pregătesoă 
lucrurile ast-fel ca ori-eând va fi nevoe 
Bă isbucnâsoă mișcarea, să pâtă. isbucni... 
Lucrul aoesta nu pote și nu trebue să 
ne fiă indiferent. In contra mișcări sooie- 
tăței bulgăresol nu pot să lucreze de cât 
profesorii români din Macedonia, dâr de 
sigur nu oei de a4l și nu ou organisația 
de a dl.

*
In Franoia este conflictul dintre gu

vern și Senat, oare predomină încă situa- 
țiunea. Aoest conflict a fost provooat prin 
cestiunea egiptenă. Senatul a blamat poli
tica esteridră a guvernului în cestiunea 
egiptână, a cărei greșeli de altmintrelea au 
fost recunosoute ohiar și de guvern prin fap
tul retragerei ministrului de esterne Ber
thelot. Ministeriul Bourgeois dobândind însă 
dela cameră un vot de înoredere a rămas 
la postul său și vrea să guverneze mai de
parte, cu tâte oă senatul nu-1 susține, oi îl 
combate. La rândul său Senatul nu vrea 
să cedeze. In sînul poporațiunii se inani- 
festâză mare interes pentru întâmplările din 
parlament. Unii țin ou Senatul, alții ou 
„politica revoluționară44 a lui Bourgeois. 
Nu de mult Bourgeois a fost salutat de 
•mulțime, âr senatul a fost insultat. Ou 

ooasiunea alergărilor dela Auteuil însă, s’a 
făout o demonstrațiune în favorul Senatu
lui și pentru președintele Republioei. Se 
aștâptă dela președintele Faure să intervină 
în confliotul dintre guvern și Senat, dâr 
Faure refusă pănă acum ori oe amesteo. 
Situația președintelui republicai este der, 
forte grea. Guvernul aotual rămânând la 
cârmă, ar pute prin influința sa să faoă să 
isbutesoă curentul radical-sooialist într’un 
viitor oongres. Este deol periool, ca în lo
cul lui Faure să fiă ales un președinte ra
dical.

Sinodul archiediecesan din Sibiiu.
Discursul de deschidere al Es- 

celenței sale Metropolitului Miron 
Romanul. ■

Preaslimațl domni, 'iubiți, frați, iubiți 
fii sufl tescl!

Vă salut și la acâstă întrunire a si
nodului nostru arohidiecesan cu adevărată 
iubire archidieoesană, oare niol-oând nu a 
slăbit în pieptul meu față ou instituțiunile 
nâstre bisericesol și față cu representanții 
oierului și ai poporului nostru arohidieoe- 
san, ohiemațl a oonluora la oonsolidarea șf 
desvoltarea aoelora pe basele oanonice și 
după recerințele timpului, tâte întru mări
rea lui Dumnezeu și spre binele sfintei 
nâstre biserici.

Cu puțină esoepțiune sunteți repre- 
sentanfl ai clerului și poporului archidie- 
oesan înoă dela începutul periodului pre
sent, mulțl înoă din periâdele de mai îna
inte, unii chiar din anii primi ai vieții nâs
tre constituționale biserioescl; deci veți fi 
avut mai toți ocasiune de a-mi ounâsoe ime
diat din cele ce vi-le-am grăit aici în si
nodul archidiecesan în cei 21 de ani tre- 
cuțl, cugetele mele și dorul meu ferbinte, 
de a vedâ consolidată sfânta nostră bise
rică și asigurate progresele ei în oultură și 
moralitate între orl-oe împregiurărl, fiă mă
car oele mai nefavorabile.

Și astă-dată, când ne întrunim erășl 
în sinodul nostru anual, între împregiurărl 
ou mult mai grele, și în special pentru 
instituțiunile nâstre bisericesol ou mult 
mai oritioe decât orl-când altă-dată; ce aș 
pute să Vă grăeso, PreastimațI și iubiți 
deputațl, mai cu căldură, mai ou pond și 
mai cu tărie, decât oa să Vă recomand 
mai pe sus de tâte, oa să Vă faceți sâma 
asupra situațiunii generale cu totă serio- 
sitatea, ce ne-o impun interesele nâstre vi
tale, și să contribuițl tot oe este posibil 
pentru oonsolidarea și întărirea elementu
lui nostru biserioeso și național.

Un mileniu întreg a avut sfânta 
nâstră biserică ortodoxă să sufere mai ales 
în aoeste părți locuite de noi, multe inju
rii și chiar prigoniri dela cei mai puter
nici ; și ou tâte acestea ea, biserioa nâstră, 
poporul nostru, dăruit dela Dumnecjeu cu 
simț bun și ou tărie sufletâsoă, s’a sciut 
conserva în tot deoursul timpului, ce e 

drept, în oondițiunl umilitâre, dâr în firma 
credință și buna speranță, oă Dumne4eu îi 
va ajuta în cele din urmă să avanseze la 
o stare mai favorabilă între diferite alte 
biseriol și popâre, cu oarl ne aflăm în ace
leași legături de stat și în aceleași refe- 
rențe de concetățeni ai patriei.

Nu ne este iertat să perdem din ve
dere mântuitârea învățătură creștinâsoă, 
oare ne povățuesoe, „să fim înțelepți oa 
șerpii și blâncjl oa porumbii14.

îmbinând noi p ceste două recerințe 
ale vieții praotioe; n’avem să dăm ascul
tare îndemnurilor rele, venite din partea 
unora, cari nu-’șl fao sâmă cu neajunsurile 
nâstre, nici cu forțele mțilt precumpănitâre 
ale altora, dâr nici ou pericolele, la oarl 
ne-am expune prin provocarea confliotelor 
fără soootâlă: din oontră noi avem să ne 
reoulegem și să ne oonoentrăm tâte pute
rile fisice și morale mai ales pentru a ne 
apăra, ca Români ortodoxl sub egida nâs
tră proprie, și a ne oonserva cel puțin pre
țios clenodiu al nostru : „biserica ortodoxă, 
națională autonomă44.

Recomandându-Vă cu totă căldura 
aoeste sfaturi purcese din inimă curată, și 
implorând din nou ajutorul lui Dumnezeu 
celui atotputernio asupra luorărilor nâstre 
sinodale, sesiunea ordinară a sinodului nos
tru archidiecesan pentru anul curent o de
clar de desohisă.

Sașii și mîBemuL
pilele acestea foile săsesc! din Ardâl 

au publioat o circulară a episcopului 
evang. Băseso Dr. Fr. Muller cătră ^tâte 
consistoriele de oerc, presbiteriale și di
recțiunile șcâlelor medie. In acesta oircu- 
lară datată dela 31 Martie,, oonsistoriul 
orânduesce ca din inoidentul mileniului 
unguresc, tâte șcâlele săsesol să țină o 
sărbare în 9 Maifi, âr în 10 Maiti să se 
sărbeze mileniul în tâte bisericile evan- 
gelioe.

piarele autiseminte din. Viena atacă 
vehement acesta circulară a eontistoriului 
evang. săseso.

^Deutsches V'oTksblattu se plânge oă 
pre când Românii și Slavii din Ungaria 
refusă de a lua parte la mileniu, Germanii 
observă o atitudine condamnabilă. Și 
între Sașii ardeleni, 4'00 numita fâie, pre
domină curentul oportunist și filomaghiar. 
Acuma, (jice „D. Voksblatt44 pe lângă; 
purtarea trădătâre a Deputaților Sași, cari 
se închină puternioilor evreo-maghiarl, este 
o oiireulară a consistoriului evang. săseso, 
care e de natură a deștepta cea mai mare 
indignare. Arată apoi, că oiroulara sub
scrisă de Episcopul Miiller ordonă formal 
credincioșilor de-a lua parte la serbarea 
mileniului. Prooedarea aoâsti a consistoru- 
lui, 4i°®> 0 0u atât mai oiudată și de ne
înțeles, cu cât biserica evangelică din 
Ardâl tot-deauna a fost privită ca o pie- 
decă a nisuințelor de maghiarisare, fiind-câ 

este o’ cetățuie a germanismului, de-âreoe 
preoții ci predioă în limba germană. Și 
totuși consistoriul face între Sași propa
gandă pentru mileniu!

„ Ostdieutsche Rundschauu asemenea 
atacă pe episoopul săsesc în mod Vehe
ment pentru amintita oiroulară, nu uită 
însă nici de episoopul Gherlei loan Szabâ, 
a oăreia servilă oiroulară a fost anunțată 
urbi et orbi prin telegraf. Episcopul săsesc 
<jice „ostd. Rund'sohau44, s’a luat și el 
după esemplul episcopului Szabâ și s’a 
înjugat la carul de triumf al inimicilor 
săi naționali. „Pâte, oă episcopul Miiller 
le va face și plăcerea, oa în onâvea „pa
triei maghiare44 și spre bucuria Jidovilor 
din Pesta să celebreze cununia părechii 
săseso! la esposiția milenară.

Asii pentru studenți români Ia Cer
năuți. Laudabila hotărîre a „Societății pen
tru cultura și literatura română din Buoo- 
vina44, de-a înființa la tomnă un asii pen
tru studenții români în oapitala Bucovinei, 
a aflat, după cum spune „Gaz. Buc.44, oel 
mai simpatio răsunet. Au început să in- 
curgă, în urma apelului publicat și de noi, 
daruri destul de considerabile. Mulțl gos
podari ou dare de mână mai ales din păr
țile muntene au contribuit câte 100 fl., 
er familii mai puțin avute oontribue și ele 
ou sume destul de însămnate. Contribuirile 
sunt a-se adresa d-lui Dr. Aleou baron 
Hormuzaohi în Cernăuți (Strada Iosif 7.)

—o—
Țerani români Ia Regele și Regina 

României. Lin Abbazia se depeșâză, că la 
dorința părechii regale române, oăpitanul 
de oerc a presentat M. M. L. L. oinol lo
cuitori din comuna Zecane, cari sunt de 
origine română și și-au păstrat graiul ro
mânesc. Părechea regală a conversat ou 
âmeuii mai mult timp în limba română, a 
lăsat să-i ospeteze bine și li-a făcut și 
daruri.

Cununia. D-l Mihail Vergdiu Gordescu, 
fii ui d-lui Daniel R. cordescu, cunosoutul 
filantrop remân, s’a cununat Dumineca tre
cută, în 31 Martie v. c., cu d-ra Naria I 
Georgescu din Craiova. — Adresăm tinerei 
părecht si familiilor felioitările nostre cele 
mai căldurâse.

—o—
Noul Metropolit al Bucovinei se află 

actualmente la Viena, unde erl avea să 
depună jurământul în mânile Majestății 
Sale. La sosirea sa în Viena, a fost întâm
pinat la gară din partea societății „Româ- 
nia-Jună44 și de mai mulțl fruntași români 

< bucovineni aflători în Viena. Pentru insta
larea și pentru primirea noului metropolit 
ou ooasiunea re’ntâroerei sale dela Viena 
se fac la Cernăuți pregătiri mari. S’a ți
nut în scopul acesta o adunare de mai

întrâ servitorul cu sorisorile, oe chiar atunci 
îi sosiră dela postă. Ministrul arunca o pri
vire peste scrisori și flise oomplesant oătră 
Wegmann: „Sousă, d-le doctor, am sâ ce- 
teso sorisorile acestea și după putință a-șl 
și răspunde la oele mai importante, dâr în
dată te voiâ asoulta, poftesoe șecjl

Bunul Wegmann făou după eum ’i se 
spuse.

Ministrul arunoâ o privire asupra pri
mei sorisorl, al cărei cuprins i se păru de 
puțină importanță; a doua se părea a fi 
de cuprins tare plăout, oăcl EsueleDța Sa 
zimbi, ba chiar i-se lumina fața oea plă
cută. Ministrul oeti de vre-o 3—4 ori acestă 
epistolă, în fine îșl aduse aminte de peti- 
ționant.

Dâr oine ar putâ descrie mirarea Ex
celenței Sale, când, pășind spre Wegmann, 
afla pe omul șoolei adânoit în somn.

Vinul oel tare nu-șl greșise efectul 
asupra omului, peste ale oărui buze abia 
dâoă trecea odată în an vin de provință. 
Ministrul rîse și căuta sâ deștepte pe d-l 
Wegmann din somnul lui oel adânc. Dâr 
truda îi râmase zadarnică, căol nu era cu 

putință de-a deștepta pe pedagog din som
nul lui oel adâno. In fine întrâ secretarul 
și după el servitorul. .

— „Bine că vii, Meiring44, (jise minis
trul oătră secretar, „oe sâ fao ou amicul 
d-tale dela universitate?"

— „Esoelență, nu-mi pot închipui....44
— „Nici eu, îți las d-tale esplicarea, 

dâr nu pricep, cum un pedagog, oare se 
presentă la mine ou o cerere, pâte adormi 
în odaia mea44.

Secretarul scutură încă-odată pe ami
cul său, der fără resultat; ministrul, tot în 
tâne bune, cjise :

— „Lasă-țl amicul să dârmă, spu- 
ne-ml d-ta, ce voesce?44

— „Eu cred, că sub-rectoratul din M., 
care tocmai e vacant. Pot cji00» Esoelență, 
că Wegmann posede cunosoințe frumose; 
a publioat și un op sub numele Philoteknos, 
care a aflat călduroșl sprijinitori între 
âmenii de șoâlă“.

— „Cum? Philoteknos ai flis ? Eu cu
nosc opul și credeam, că autorul lui e 
mort. Și sub-rector în "'L voesce aoest om 

sâ fiă? Prostiă, lui ’i se cuvine cu totului 
tot alt loc. Ia-țl o câlă de hârtiă și scrie 
oe ți-oih diota eu, va fi o. suprindere plă- 
oută".

După vre-un pătrar de âră se deșteptă 
Wegmann. Privi spăriat prinodae, la înoe- 
put credea, că înoă viseză.

Dâr se reculese și văcju, oă în mâuă 
are o hârtiă, pe oare sta numele lui scris 
cu litere mari, legibile și prin care el e nu
mit prim învățător ou titula de profesor la 
gimnasiul din reședință; subscrierea minis
trului nu lipsia.

— „Se pâte âreî44 cp80 Wegmann; 
„nu e âre o fantasiă?44

— „Serios, de bună sâmă serios44, cjise 
ministrul intrând printr’o ușă de sticlă. 
„Trebuia să te presențl mai de mult, nici 
oel mai activ ministru nu pâte tot-deuna 
cunâsoe meritele singuraticilor, cu deose
bire dâcă omul oel mai învățat îșl publică 
opurile pseudonym și se tem a vorbi des
pre sine44.

Mai spre seră, când profesorul Weg
mann ședea leger la masă cu Meiring și 

cu nevastă-sa, întreba Meiring: „Dâr, iu
bite amice, oe te făou pe tine să adormi 
în salonul ministrului ?“

Wegmann istorisi oum s’a întâmplat.
Toți rîdeau, apoi 4îsa Meiring: „îmi 

presupuneam, că vinul cel tare te-a ador
mit, și aoum reounoso, că acâsta s’a întâm
plat spre norooul tău. Tu pote că ai fi vor
bit pentru tine prea slab, și eu pâte nu 
mi-așl fi adus aminte de opul tău, ceea oe 
în adevăr s’a și întâmplat, numai fiind în- 
su-ml în perplesitate, oăol privirea, ce o 
făoeai tu ministrului...44

Și ârășl rîse Meiring curtenitor.
— „Da“, 4i80 Wegmann în tonul lui 

cel seo, care însă de multe-orl era torte 
plăcut, „eu puteam fi un bun model pen
tru un pictor, care are talent pentru ti
puri humoristioe; der deși pănă aoum n’am 
soiut nici când vorbi pentru mine, aoum 
totuși am sciut, căci la oel mai potrivit 
timp am dormit.

(Din „llustrirter Unterhallungsblatt*.)
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rnulțl preoți și mireni sub presidiul d-lui 
baron Mustață, alegându-se un oomitet de 
16, oare va avâ să facă, pregătirile.

L’homme mesquâ. Atragem atențiu
nea publioului brașovean asupra produoțiu- 
nei, ce se va da de sără în „sala de Con
certe" și oare promite a fi forte interesant. 
ErI sără s’a dat în fața representanților 
pressei din loo o produoțiune în cerc re- 
atrîns, la restaurantul „Erdelyi", care a 
avut un resultat admirabil. L’homme mas
que e pseudonimul unui Franoes de cul
tură superioră, cu ale căruia prestațiunl 
are să fiă mulțămit publioul.

Din comitatul Sâbâiuluî.
In 10 Aprilie n. o. s’a ținut în Sibiiu 

adunarea generală extra-ordinară a comite
tului munioipal, fiind Ia ordinea dilei sta
bilirea programului congregațiunei „festive" 
dela 7 Maia, oe se va țină din incidentul 
mileniului, având a se vota tot-odată chel- 
tuelile pentru organisarea banderiului și alte 
cheltuell împrunate cu festivitățile și es- 
posiția milenară.

La ședință, cum spun foile din Sibiiu, 
s’au presentat în număr frumos și membrii 
români. La propunerea, de-a se trimite o 
deputațiune de trei membri spre a lua 
parte la deschiderea esposiției milenare, 
d-1 Parteniu Cosma deolarâ în numele Ro
mânilor, că Românii în general nu iau 
parte la arangiarea acelor festivități, deol 
nici la alegerea comisiunei.

La propunerea, de-a se contrage un 
împrumut pentru acoperirea speselor îm
preunate cu festivitățile și esposiția mile
nară, membrul P. Cosma cere să se dea 
mai întâiă lămuriri, oă pe ce s’au spesat 
pănă aourn cele 3000 fi. votate înainte? 
Fișpanul răspunde, că cele trei mii s'au 
spesat cu casa săsâscă dela esposiția. Cosma 
4ice, că a văcjut acea casă în Pesta, der 
ea nu face onore Sașilor, căci atât e de 
slabă, mică și amărîtă, încât e chiar de 
batjooură. Propune să nu se încuviințeze 
noul împrumut. Cine vrâ să faoă nuntă și 
petrecere, faoă-1 pe spesele proprii, ăr nu 
pe-ale comitatului.

Propunerea d-lui Cosma însă, fiind 
susținută numai de Români, a cădut.

La cererea, de-a se vota o sumă pen
tru acoperirea speselor cu îmbrăcămintea 
banderiului, Cosma cere deslușiri, deăre-oe 
a înțeles, că țăranii nu vor pută lua parte 
la banderiu în oonstumul lor. — Fișpanul 
răspunde, oă în banderiu vor pute lua parte 
numai aoeia, cari au costum ou sabiă și 
pot sta călare. Țăranii nu pot lua parte în 
acel banderiu, ci numai orășenii în costu
mele vechi. — Part. Cosma propune în 
urma acestor deslușiri, ca t»ă nu se voteze 
pentru banderiu. Propunerea însă, fiind și 
aoum susținută numai de Români, a 
căcjut.

La adresa oomitatului Hunedora pentru 
treoerea învățământului poporal în mâna 
statului a vorbit d-1 Zevedeiu Murășan, 
■preot în Sebeșul săseso, oare ceru, ca co
mitetul să ia posițiă hotărîtă față cu acea 
adresă, și propuse să șe trâoă peste ea la 
ordinea cj'leb ceea ce s’a și primit.

La cererea, de-a se vota „Kârpat- 
egylet“-ului un ajutor de 100 fi. pentrn 
redaotarea unui „călăuz", membrul Florian, 
paroch în Racovița, propuse, ca ajutorul 
să se voteze numai ou condițiunea ca 
călăuzul să se publice și în limba română. 
Propunerea înse a fost respinsă.

Membrul Z. Murășan a susținut apo’ 
.protestul membrilor români ai represen- 
■tanței Sebeșului, cari protestară contra 
arunoului de 60,000 fi., cu oarl aoest oraș 
ar avă să oontribue la construirea liniei 
.ferate Vințul de jos — Turnu-roșu. Pro
punerea d-sale, de-a se restitui afacerea 
representanței Sebeșului pentru o nouă 
pertractare, s’a respins.

A mai vorbit membrul I. Măcelar iu, 
Hania etc. Cu blajinii sași insă membrii 
români n’au putut face nici de astă-dată 
trâbă.

Din diecesa Gherlei-
— April 1896.

Ne-au scârbit pănă’n suflet descope
ririle din Nr. 61 al prețuitei „Gazete" pri- 
vitâre la debutul noului canonio din Gherla, 
Alesandru Bene, cel mai tînăr răsfățat sfet
nic al Prea Sânției Sale părintelui episoop 
Szabo, și al seoretarului Borde cu ginerele 
acestuia Gheție, cari au aflat de ouviință 
a-șl da concursul la tămbălăul din presăra 
cjilei de 15 Martie, făcându-se codoriște la 
toporul Armenilor, negenându-se a-șl ilu
mina casele, ba arborând ohiar și stindarde 
ungurescl.

Câtă neorientare dovedesc faptele lor 
în calea vieței politice și a trecutului du
reros al națiunei nostre mult oercetate și 
asuprite 1 —

Nu oumva părintele canonio Bene, 
după natura lui, s’a ambiționat să vâneze 
la episcopia Lugoșului, vrând astfel să-și 
pregătâscă și el meritele moderne, imitând 
pe șeful său episcopul ? — Asta pare a fi 
forte probabil, deâre-oe nici pănă a ajuns 
la staulul canonioal nu sciu să fi avut alt 
merit mai mare decât aoeia, că pribegind 
șeful său episcopul dinaintea a vre-o 500 
de fii sufletescl, cari veniseră la el cu o 
jalbă din părțile depărtate ale Ungariei, 
într’o nâpte l’a sălășluit și ocrotit la sine 
ca fost protopop în Mintiul Gherlei. P6te 
să-i fi mai cetit și vre-o molitvă, îmbărbă- 
tându-1 să nu se târnă de acei legionl, că 
nu au fost duchurl rele, ci fiii lui sufle
tescl. De-a cetit, ori n’a cetit, eu nu sciu, 
der destul că curând după asta protopo
pul Bene a ajuns canonic.

Dâr să trec la altele.
Noi primim mereu la oirculare epis- 

oopescl. Cel mai nou este circularul privi
tor la serbarea mileniului, âr mai înainte 
primirăm altele privitâre la introducerea 
esamenelor prosinodale pentru concurența la 
par ochii.

Că ce urmări, bune ori rele, vor ave 
aceste esamene nu discutăm. Vedem însă, 
oă la completarea parochielor în aoâstă 
diecesă nu se prea ține sâmă de abilitatea, 
de capacitatea și de meritele concurentului, 
îmi vin în minte cuvintele Mântuitorului, 
care cji30 cărturarilor din vremea sa : Vai 
vouă.. oă puneți sarcini grele pe umerii 
altora. Clerul oel osândit pănă la cârnele 
plugului, sdrențos și văierat numai cu el, 
întâi Q îșl așteptă îmbunătățirea sorții și 
numai după aceea să urmeze agravarea 
pretensiunilor față cu el.

După dreptate, acele esamene ar tre
bui să se îneâpă în diecesa nostră cu can- 
didații de canoniciă și încă înaintea unei 
oomisiunl din clerul estern. Atunci ai vedâ, 
oum aspiranții și-ar retrage candidatura ca 
nemeritată, pe când acuma pot ajunge la 
canoniciă, va să cȚică conducători ai unei 
turme vaste, și numai prin merite negative.

Chiar aoum se svonesce și încă mai 
mult ca la îndoâlă, că pentru unul dintre 
oele două staule canonicale vacante ale 
Gherlei este ochit un individ, care de când 
a eșit din seminar n’a mai luat în mâna 
lui nici măoar vre-un cpar românesc, de 
cum alte opuri, ci oalifioațiunea lui stă în 
aceea, oă umblă prin târguri după geșef- 
turl, cu cojoc, cu ciorec.I și cu o pipă 
sourtă la țavă, mai numai cât pipa.

Și apoi față ou atari sunt desconsi
derați bărbați onorabili și plini de merite, 
cari stau la nivelul ohiămărei și califica- 
țiunei, cari se espun pentru lege și neam, 
chiar și sacrifioându-se, — și e mare nu
mărul celor desconsiderați, parte doctori, 
parte profesori emerițl etc. Să fiă ore unii 
desconsiderați numai pentru-oă sunt căsă
toriți și ou neveste? Dâr aceștia sunt încă 
mai bogațl în merite prin faptul, că au 
crescut familii onorabile, âr sacramentul 
oăsătoriei, pentru a oăruia respectare ne,- 
luptăm cu atâta înverșunare, oe a păcătuit, 
ca se nu pâtă ținâ rost ou văduvia, ori 
chiar ou celibatul, cari niol una nici alta 
nu sunt sacramente?

Va faoe bine Prea Sânția Sa, ca să 
nu dejosescă prestigiul capitulului diecesei 
Gherlei cu candidatura unor ignoranți, ci 
să mai asculte și opiniunea publică, care 
ounosce rnulțl bărbați distinși în oierul die

cesei sale, cari ar fi în stare la trebuință 
a pune esamen proBinodal și înoă nu nu
mai diu studiile teologice, oi, preoum ar 
trebui, și din istoria neamului românesc.

Prea mult s’ar pretinde dela un cler 
cult și consoiu de sine și de demnitatea 
sa, ca să tacă și să privâscă cu o indife
rență stupidă la asemenea aparițiunl re- 
voltătâre, — dâr încă dela laioii noștri, cari 
în fața acestora încep a-șl pierde paciința ? !

a—ra.

Nou abonament
la.

OZWâ TSAISttVâlIH
Cu ft Aprilie fl8®6 st. v.

a’a deschis nou abonament la 
eare invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abenasMenftuSuB» 
Pentru Austro-Ungaria:

pe ’an eun. .......................... ..... 12 £1.
pe șese lixzxi ............................... S fi.
pe txei lvt.xi.î. ............................... 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe "UJn. azi. ..... -40 fraztci
pe șese 1-vLZi.i..................... 20 „
pe trei luaaî ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11 

Arâmânii din Budapesta.
Piarele budapestane comunica

seră pe scurt c|ilele trecute, că co
munitatea bisericâscă gr. or. a Gre
cilor și Macedo-Românilor din Buda
pesta a hotărît în adunarea sa ge
nerală, ținută la 30 Martie n. c., ca 
cu ocasiunea mileniului să se înscrie 
între membrii fundatori ai „Kultur- 
egylet“-ului din Transilvania cu 1000 
fi. v. a.

Soirea acăsta a produs între Ro
mani o mare și legitimă indignare, 
căreia ’i s’a dat espresiune mai ales 
în fiarele române din Bucuresci, că
rora li-s’au comunicat informațiuni 
amănunțite cu privire la acest cas. 
„Timpul" a publicat chiar un arti- 
cul de fond în cestiunea acăsta, er 
„Epoca" împărtășesce o seriă de 
amănunte, din care reproducem și 
noi următorele:

Comitetul paroohial oonstă din 24 
membri, având oa președinte pe Dr. Petru 
Agorasto, vice-președinte Emil Lioa, oasier 
Petru Adamowsky, curator școlar Mihaiu 
Mucio, curatorul săracilor Mihaiă Săcelariu, 
seoretar Dr. Const. Agorasto. Afară de 
frații AgorastenI, toți ceilalți membri din 
comitet sunt ArămânI. Adamowsky este ne
potul lui Boiadji, autorul primei gramatici 
macedo-române. Întrebat fiind odată, oă 
pentru ce uresce pe frații săi români din 
Transilvania și Ungaria, el a răspuns: oă 
el nu e Român, ci Cuțo-Vlah și că uresce 
pe Daco-RomânI, pentru-că ei sunt duș
manii Ungurilor. Din astă causă a scos din 
liserică limba daco-română și din comitet 
je toți Daoo-Românii.

Propunerea de-a se înscrie între mem
bri „Kulturegylet"-ului a făout’o Maoedo- 
Româuul Nic. Cică, oare ceru să se înscrie 
la 3000 fl. Au vorbit în contra propunerei 
numai d-nii Alexandru Mocsonyi și Gheor- 
ghiade Murnu, preotul biseroei. Pusă pro
punerea la vot, s’a primit ou modificarea, 
oă în loo de 3000 fl., s’au votat 1000 fl.

Arămânii macedoneni au venit în păr- 
;ile acestea acum 200 de ani, stabiJindu-8e 
în diferite orașe, unde se ocupau cu co- 
meroiul levantin, pentru care scop căpăta
seră și ore-earl privilegii dela guvernul 
austriac. Budapesta, Mișcolțul, Oradea-mare, 
Brașovul etc. erau puternice colonii ară- 
mânescl.

Colonia budapestană pănă acum cinei 
ani aveau Încă în biserr ă limba română. 
Atunci înse, după ce au ohis șoola româ- 
nâscă, au scos din bisen și limba ro
mână, deși timp de mai muli; decenii slujba

se făcea alternativ : într’o săptămână româ- 
nesoe, într’alta grecesoe, având un preot 
român și altul greo. AstădI însă, d-nul 
Gheorghiade Murnu, fost direotor al liceu
lui română din Bitolia, și de câți-va ani 
preot ales pentru parochia românâsoă din 
Budapesta, este oprit de-a mai servi litur- 
gia și alte funoțiunl bisericescl în româ- 
nesce, impuindu-i-se oa limba ofioială, îimba 
grâcă.

In decursul timpului rnulțl Români 
macedoneni s’au maghiarisat. Francisc Deak, 
marele bărbat de stat al Ungurilor, auto
rul compromisului austro-ungar dela 1868, 
era Român maoedonean din Mișcolț, pur
tând în primii ani ai copilăriei numele de 
Fescaru, âr după intrarea în șoâlă profe
sorii unguri l’au numit Dealt.

Deak n’a negat niol-odată naționali
tatea sa, preoum niol n’a afirmat’o. Ur- 
mătorea convorbire dintre Olteanu, răpo
satul episcop român din Oradea-mare, și 
Deak—convorbire oare a avut loc la Bu
dapesta după anul 1860 în villa lui Ste
fan Nedeczky, nepotul de soră a lui Deak 
—va edifica credem pe cetitori în aoâstă 
privință.

Prâncjend împreună, episcopul Olteanu 
se adresâză lui Deak ou cuvintele :

— Feri bâtyăm (bade Franoiso), d. 
Alexandru Roman scrie în diarul său „Fe- 
derațiunea", că d-ta ești de origine Român 
maoedonean!

Deak cam trist și dând din mâni, 
răspunse: „Leider (Ungurii întrebuințâză 
mult aoest cuvânt german), nem tudok 
olâhul! (Adioă: Păcat, că nu soiu ro- 
mânesce).

Episcopul Olteanu, care a fost forte 
mult patronat de Deak—fapt pentru oare 
„frumosul episoop" cum îl cficea lumea, a 
făcut cadoă lui Deak o villă în Budapesta 
în care a fost îngrijit pănă la mortea sa 
— a declarat mai multor amici d’ai săi, 
oă fața și apucăturile îl trădau pe Deak, 
că e Român.

Baronul Eolvos, fost ministru al ins- 
truoțiunei publice și autorul legei națio
nalităților, călcată atjl atât de mult în pi- 
cidre de Unguri, a fost și el de origine 
Român macedonen. Acâsta a deolarat’o d-lui 
Al. Roman, membru al Academiei române 
o rudă mai îndepărtată a familiei Eotvos: 

Numele de Ebtvos, oare însemnâză 
orfevre (argintar sâu aurar), se trage din 
faptul, că străbunii baronului Eotvos, fiind
că rnulțl MaoedonenI de pe acele vremuri 
erau argintari, la venirea în Ungaria au 
fost botezați cu termenul poporal unguresc 
Eotvos, adeoă argintar sâu aurar.

De-altmintrelea pe la mijlooul seou- 
lului aoestuia au eșit din sînul Românilor 
maoedonenl mai rnulțl bărbați distinși ai 
Românilor. Așa Metropolitul Andreiu br. 
de Șaguna a fost de origine Macedo-Ro- 
mân; familia Mocsonyeștilor de-asemenea, 
Emanuil Gozsdu de-asemenea.

DSVERSE.

Politică între culegetorii gazetelor. 
Culegătorul (oătră învățăcel): „Ai tras co
rectura Elveției?" — Invățăoelul: „Da!" 
— Culegătorul: „Aoum trage ooreotura 
Italiei și adauge L ea Savoia. După aceea 
scote afară Rusia și prerupe Austria, adă 
partea de mijloc a Bulgariei, arunoă China 
la mijloc, oorege Grecia, adaugă Turcia, 
udă Africa, scote afară propunerea lui 
Kanitz, deslâgă reuniunea țăranilor din 
Bavaria de sus și împarte Reichstagul!

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, să 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat, 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
,gazetei Transilvaniei11.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor resțonsatlil Gregarău ffiSaioar.
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BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE MUTUALĂ „TRANSILVANIA/1
VENITE:

Fond de premii din anul 1894

Taxe

Venite diverse

Reservă de daune din anul 1894

Premii după, detragerea stornilor

fi. cr.
27417 48

117= 54 42

7024 45

4164 78

817 31

156478 44

E ȘITE:
Premii de reasigurare...........................................................
Salare, spese, imprimate, spese de călătorie, inserțiunl, 

port postal etc...................................................................
Interese pentru avanse ......................................................
Contribuție..........................................................................
Amortisare din mobile.....................................fi. 252,31
Amortisaro din pretensiunl dubiose .... „ 3390.75 
Interese după oblig, fondului de intemeiare....................
Reservă de premii................................................................
Daune solvite și spese de dtsdaunâre după detragerea

părților reasigurate..................................fi. 34114.18
Reservă de daune.............................................  4029.53
ProvisiunI...............................................................................
Perdere de curs la efecte.................................................
Ajutore la reuniuni de pompieri........................................
Contribuirl la fondul de pensiune ..................................
Excedent pro 1895 ................................................................

fi. cr.
34653 91

29125 19
3733 19
1040 93

3643 06
4654 17

27466 83

38143 71
8920 22

38 —
677 63
866 95

3514 65

156478 44

Eilant lei 31 Deoemvie 1995.
ACTIV:

Obligațiunl needate 
fi.

fi.
57600

6500

VENITE:
Fond de premii din anul 1894

Transport de premii din 1894

Premii

77

Cașuri

382516 02

7125 16

după, detragere stornilor . .

11 n 7?

de morte insinuate din anul 1894 .

Taxe de administrare pentru tontine . .

Interese și venite după case .

Sibiiu, 18 Martie 1896.

1130831 97

1822 60

3785

8 33

20890

529231

'Wilhelm Brucliner m. p.,

26

34

E Ș I T E:
Capitale asigurate solvite.............................fi
Reservă pentru cașuri de morte insinuate. „ 
PlătirI pentru tontine contrasigurate . . „
Asigurări de zestre solvite..............................
Asigurări cu termin fix solvite....................
Premii de reasigurare........................................
ProvisiunI de acuisiție...................................

„ „ incasso...................................
Salare, spese, imprimate, spese de călătorie, inserțiunl, 

port postal etc............................
Contribuție...................................
Polițe de asigurare răscumpărate
Premii restituite..............................
Amortisare din mobilii ....

„ „ pretensiunl dubiose
Contribuire la fondul de pensiune 
Onorare medicale solvite . . .
Interese liipotecare....................
Interese după oblig, fondului de intemeiare . .
Spese cu casele....................
Perdere de curs la efecte 
Fond de premii pro 1896 
Transport de premii pro 1896 
Excedent pro 1895 . . .

52870.97
1785.—
157.— 54812

3150 
12841

1997
5694
3537

97

14
27
83
46

15886
1068
8728

159

39
83
70
89

. fi. 252.30

. „ 283.72 536
874

1793
4286
2125

315
514 

403028 
7226

651

529231 34

A. Brotc m. p.

Bilanțul și corupturile încheiate și confruntate cil registrele reieritdre s’au găsit în consonanță. i!

Oon.siliio.1 de
I>r. Ioan Itiemeș m. p., Fried

scrisuri fonc. ale cessei gen. 
de păstrare, Sibiiu, emis. I. 
scrisuri fonc. ale cassei gen. 
de păstrare, Sibiiu, emis. II. 
scrisuri fonc. ale cessei gen. 
de păstrare, Sibiiu, emis. III.

Cor. 115600 scris, fonc. ale cassei gen. 
de păstrare, Sibiiu, emis. IV. 
scrisuri fonc. ale inst. de cred, 
fonc. din Sibiiu, emis. III. â 
scrisuri fonc. ale inst. de cred, 
fonc. din Sibiiu, emis. IV. â 
scrisuri fonc. ale inst. de cred, 
fonc. din Sibiiu, emis. V. â 

Cor. 27000 scris, fonc. ale instit. de cred, 
fonc. din Sibiiu, emis. VI. â 
scrisuri fonc. ale instit. de 
credit fonciar ungar, 4% I. â 
scrisuri fonc. ale „ Albinei11, 
emis. II............................... â
scrisuri fonciare ale „Albi
nei11 emis. III.....................â
scrisuri fonciare „Pester Va- 
terl. Sparcassa“ . . . . â
Obligaț. comunale „Pester
Vaterl. Sparcassa" . . .
losuri pentru reg. Dunării 
rentă ung. de corone . .
rentă austriacă de hârtie . 
rentă austriacă de argint . 
losuri de stat din anul 1860 
scris, fonciar. cu premii al 
băncii ung. de bipotece .

Acții diverse........................................
3O°’/0 vărsăment pe 10 acții ale societății pe 

acții de electricitate din Sibiiu . . . .

â fi. 106.75 fi. 6938.75
77

n

n

n

n

n

n

n

fi.

31900

11000

3500

4500

21000

51200

5000

8000

4000

3000

5300
dor. 6000
fi.
71

n

300
200
400
100

â

a

ă

â 
â 
â 
â 
â 
â

â

n

n

11

n

n

n

n

n

n

71

71

H

11

71

n

r>

106.—

101.50

100.50

102.

102.—

101.50

100.50

98.50

100.75

100.75

97.75

96.75
129.50

98.55
99.55
99.90

154.-

124.—

fi.

n
n

n

n

n

7)

n

n

n

r>

n

n 
îî 
w 
n 
n 
n

n
7?

33814.—

11165.-

58089.—

3570.-

4590.—

21345.—

13567.50

25216.—

5037.50

4030.—

1955.—

2902.50
6863.50
2956.50
298.65
199.60
616.—

124.—
2233.—

1500.—’ 2.
fi. "206981.50

5582.50

n

t

3015.—

1522. -

Efectele fondului de pensiuni: 
3000 scris, fonc. ale cassei de păstr.

d. Sibiiu, emis. II. â fi. 106.— fi. 3180. — 
5500 scris, fonc, ale cassei de păstr.

d. Sibiiu, em. III. â fi. 101.50
Cor. 6000 scris, fonc. ale cassei de păstr.

d. Sibiiu, em. IV. â fi. 100.50
fi. 1500 scris, fonc. ale instit. de credit

f. d. Sibiiu, em. V. â fi. 101.50
Cor. 6000 scris, fonc. ale instit. de credit

f. d. Sibiiu, em. VI. ă fi. 100.50 „ 3015.—
Depu. spre fructific, ale fond, de pens. „ 136.32 fi.
Realități: Casa în strada Cisnădiei Nr. 1, 3 și 5 . fi. 215219.71 

casa în strada Iernii Nr. 22 . . . „ 
casa în Cluj (Trencsenter) Nr. 10 . „

împrumute pe polițe pe asigurare pe vieță . .
împrumute pe polițe de tontine.........................
Portofoliul cambiilor............................................
Depuneri spre fructificare...................................
Pretensiunl la agenturi, secțiunea I.....................

71 71 71 71 R...........................................

Debitori (societăți de reasigurare și diverși) . .
Avanse la inspectori etc.........................................
Mobilii, table de agenturi și tăblițe....................
Bon al secțiunii I. la secțiunea II.........................
Pretensiunea secțiunei II. la secțiunea I. . . .
Cassa în numărar.................................................

16451.32 223432

3600.—
9330.— 228119

117703 
11730
2333
1395 

46237 
34261
6824
5665

10635 
145507
60000

8896 
960343

siaprsi’veg'li.iare:
Miiilcr m. p. Arnold S'riedsanann m.

cr. PASIV: fi. cr.

Fond de intemeiare......................... 268900 —

„ „ premii secțiunea I.................. 27466 83

„ „ „ „ II. . . fi. 403028.92
7) 77 71

Transport de premii secțiunea II. „ 7226.88

Fond de reservă pentru tontine „ 87845.80 498101 60

Reservă pentru cașuri de morte insinuate . . 1785 —

„ „ „ „ incediu insinuate . . 4029 53

Avans pe efecte................................... 41100 —

Creditori diverși................................... 17825 18

Datorie hipotecară și de cont-curent . . . 59084 40

Fond de pensiuni.............................. 16451 32

Interese neridicate.............................. 1485 69

Fond de excedent reservat sect. I pro 1893 2242 34

1894 2984 • 9
n n n n n n 77

. II . 1893 503 89
73 TI n D Ti T

1894 486 90
71 71 71 7> 77 77 T

Fond de garanție secțiunea I. . . . ,. - 6800 23

II. . . 6930 11
71 71 71 Ti Al. . .

Excedent secțiunea I. pro 1895 . . . . . 3514 65

„ II. „ 1895 . .7) 71 n
651 66

* \

V
[960343 42
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