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merciale, cari după câţiva ani de
vegetare au trebuit să-şi încheie
bilanţul cu deficite considerabile şi
în urmă cu lichidare.
De ce au făcut fiiasco puţinele
noastre reuniuni de conzum? îna
inte de toate din causa lipsei de
conducători comerciali versaţi în
ale comerciului şi constiinţioşi şi
apoi din lipsa unei direcţiuni ca
pabile de a controla şi urmări desvoltarea comercială şi trebuinţele
consumenţilor. Căci să nu ni să
iee în nume de rău dacă cutezăm
a afirma, că un profesor, advocat,
preot, medic sau învăţător ca mem
brii ai direcţiunei unei reuniuni de
conzum ori cât de luminaţi ar fi
— în ale comerciului sunt laici, ne
ştiind de unde, când, cum şi în ce
condiţii să procure diferiţii articoli
comerciali.
Este deci evident că omul
trebue format pentru comerţ încă
de mic, aşa zicând, din familie.
Această afirmaţiune o sprijinesc în
mod incontestabil mărginenii noştrii — Săliştenii, Braşovenii. Arun
caţi numai o privire asupra fir
melor comerciale din mai multe
oraşe ale României precum: Ploeşti, Târgu-Jiu, Râmnicul-Sărat,
Craiova, Galaţi etc. apoi in unele
oraşe şi orăşele de la noi şi vă
veţi convinge că cele mai mari
magazine, prăvălii şi băcănii în
stare înfloritoare sunt proprietatea
fraţilor noştri mărgineni stabiliţi în
acele oraşe.
Dar nu numai în România ci
şi aici la noi, Mărginenii şi Braşo
venii sunt aproape singurii cari
s’au validitat pe teren comercial,
înainte de ce frontierele din spre
România s’ar fi închis turmelor lor,
Mărginenii desvoltau un negoţ în
tins şi înfloritor ca lânării, brân
zeturi, materii prime şi alte. Convenţiunea comercială încheiată acum sunt câţiva ani între România
şi Ungaria, oprind trecerea turme
lor preste frontieră, a dat o lovi
tură de moarte înfloritorului lor
comerţ. Astfel că astăzi întreaga
această pătură de neguţători s’a

văzut silită a se aşeza prin satele
noastre, unde parte condiţiunile de
desvoltare mai puţin prielnice, parte
organele administrative punându-le
în cale tot felul de greutăţi, co
mercial lor numai cu anevoie se
poate avânta.
Concunrenţa cea mai mare o
întâmpină însă Mărginenii din par
tea Ligei comerciale maghiare cu
numele „Hangya“ care este sprijinită
materialiceşte şi moraliceşte din
partea statului. „A magyar Gazda
szövetség fogyasztási és értékesítő
szövetkezete“ avându-şi centrala în
Budapesta, prin cele patru espozituri ale sale cuprinde ca într’un
rociu întreaga ţară şi prin funcţio
narii săi constienţioşi, esacţi şi foarte
versaţi în ale comerciului desvoaltă
o incredibila activitate. De ce
resurse dispune aceasta ligă co
mercială şi cu ce mijloace lucră îşi
poate ori cine închipui.
Este de ajuns a releva la acest
loc că capacităţi financiare şi co
merciale, marile institute de credit
ale statului: toţi şi-au dat întâlnire
pe acest teren şi concurează cu pu
teri zilnic reîmprospătate, la ajun
gerea ţintei Ligei.
Vr’o 28 de reuniuni de consu
maţie înfiinţate în sate româneşti
sunt asociatele acestei ligi. Şi e
de mirat că pe când reuniunile
de conzum maghiare aproape pretutindenea progresează şi pro
duc resultate de tot favorabile, reu
niunile de conzum române sau
produc spor prea neînsemnat, ca
să nu zic că dau înapoi, sau ajung
în lichidare.
Şi e de notat că toate reuniu
nile sunt puse la fel sub controlul
cel mai sever. Dar controlul ori cât
de sever este, s’a dovedit de ne
putincios faţă de spiritul de clică,
de micile animozităţi de cari sunt
cuprinşi membrii direcţiunilor unor
reuniuni de conzum române.
Cum azi mâne, micile băcănii
(boltiţe) din satele noastre vor tre
bui să dispară, neputând lua con
curenţa cu reuniunile de consum
conduse cu multă pricepere, esac-

titate şi ocrotite de marea Ligă
comercială maghiară, societăţii noas
tre îi incumbă datorinţa a se în
griji de sprijinirea neguţătorilor
noştri de-o parte, ear de alta de a
feri publicul nostru conzument de
neguţătorii streini. Şi spre acest
scop luând esempiu dela compa
trioţii noştri Saşi cari şi-an în
fiinţat în Sibiu: „Verbands-Zen
trale der Konsumvereine als Genos
senschaft“ să înfiinţăm şi noi în
vre’o câteva oraşe după ţinuturile
locuite de Români nişte Reuniuni
centrale de conzum, de unde negu
ţătorii dela sate şi chiar şi din
oraşe să-şi poată procura mai ief
tin şi în condiţiuni mai favorabile
negoţul de care au lipsă.
Astfel de centre ar putea fi
Orăştia, Alba-Iulia, Sibiiul, Turda,
Blajul, Haţegul şi alte localităţi po
trivite.
Am relevat aceasta chestiune
vitală ca cei competenţi să medi
teze asupra afacerei şi să-şi spună
cuvântul. In fine ţin a accentua că
tinerimea noastră trebue cu mai
multă stăruinţă ca până acum în
drumată şi crescută pentru comerţ.
Ag.

orghe Râkdczy, pe solul său Gheorghiţă Ştefan, ca să pue logodna la
cale. Se vede, că mijlocirea solului a
avut succes, de oarece Lupul trimise
în grabă la Poartă după Domniţă pe
un boer polon, care cu mare greu şi
eu multă cheltuială de bani a scos-o
de acolo. Capuchehaia Moldovei la Con
stantinopoi, un oarecare Paulachi, făgă
duise In primăvara anului 1651 unui
magnat străin, în schimbul unei sume
de 20.000 de piaştri, că-1 va îndupleca
pe Vasile Vodă să-şi mărite fata după
dânsul, dar Domnul Moldovei zădărnici
toate aceste pianuri necurate.
Pe drum cătră Moldova Domniţa
avu nenorocirea să fie răpită de Ca
zaci, încât mulţi bani trebui să plă
tească tatăl ei ca să o răscumpere din
mânile lor.
Murind însă Zsigmond Râkdczy
în floarea vieţii, se iviră alţi peţitori în
locul lui; ba înuainte de 1645 chiar în
suşi Ianuş Radziwill, cumnatul de mai
târziu al Ruxandei, îi ceruse mâna. Cei
mai numeroşi peţitori erau Poloni şi
Litvani: Ştefan Potocki şi Dinsitrie
Wisniowiecki, amândoi înrudiţi cu fa
milia Movileştilor, apoi Albrecht Rad
ziwill, mare cancelar al Litvaniei, ves
tit prin înţelepciunea lui şi pentru ze
lul ce-1 desfăşura pentru biserica papistaşă, şi în sfârşit al patrulea Polon,
Samuil, fiul lui Martin Kalinowski, Voevodul din Czernigow, care avea moşii
întinse în Pocuţia şi în Podolia. Şi acesta era o rudă a Movileştilor. Insu-

rându-se însă Samuil cu o Polonă, lo
cul de peţitor i-1 luă bătrânul său tată
Martin, numai ca să 1 îndepărteze pe
cel mai primejdios rival, pe Timuş, fiul
lui Bogdan Chmielnicki, Hatmanul Ca
zacilor Zaporojeni.
Turcii şi Tătarii se împotriveau
însă căsătoriei Ruxandei cu Timuş, căci
ei vedeau în această înrudire sâmbu
rele unei prea strânse legături între
Lupul şi între Cazaci, şi prin urmare
o ispită pentru cel dintăi ca să stăpâ
nească asupra Moldovei nestingherit de
nime. Şi Râkoczy tot din această pri
cină era împotriva acestei încuscriri,
ceia ce 1 bucura nespus de mult pe
Demnul Moldovei, care nu vroia să-şi
mărite odorul de fată după un Timuş,
care era urâţenia lumii. De sălbatec ce
era, ii mersese vestea. Trimeţând odată Patriarhul pe un călugăr cu da
ruri ia vitrega iui Timuş, acesta-1
prinse, îl îmbătă cu rachiu şi apoi ii
pârli barba cu o lumânare. Solii lui,
care veniră ia Iaşi în peţit, fură pri
miţi cu mare uimire de Vodă, iar Ru
xanda, pe care o peţise un Potocki şi
un Wisniowiecki, se îngrozi la gândul
numai e-ar putea fi soţia unui Vânturăţară, care pârleşte bărbile călugărilor.
Vasile Vodă, ca să scape de peţitori, ie
spuse că iiică-sa stă supt epitropie tur
cească şi n-o poate manta fără învoi
rea Porţii.
Bogdan Chmielnicki era insă ho
tărât ca cu sabia să o peţească pe Ru
xanda pentru fiul său slut, din care

pricină Vasile Vodă fu nevoit să o lo
godească de-ocamdată cu Timuş, până
se vor mai limpezi lucrurile. Dar Bog
dan nu se mulţumi numai cu atâta,
ci-i ceru din nou fata, şi ca să arăte,
că nu glumeşte cu ameninţările sale,
intră, în primăvara anului 1650, ca o
vijelie în Moldova, în fruntea uaei ar
mate cotropitoare de 16.000 de Cazaci
şi 20.000 de Tătari, pustiind ţara cu
sabie şi cu foc dela o margine ia alta.
Vasile Lupul părăsi laşul şi fugi în pă
duri, iar pe Doamna, pe Domniţa Ru
xanda şi pe ceilalţi copii îi trimise la
începutul războiului în cetatea cea tare
a Sucevei. Ţara ardea în toate părţile,
iar Lupul Vodă, ascuns în codrii Buco
vinei, temându-se să nu-1 afle Tătarii
şi Cazacii, punea mereu oameni cu
ochiul ager să se urce în copacii cei
mai înalţi şi să vadă din care parte se
ridică suluri de fum şi de flăcări. La
urmă, neputând scăpa ţara de pârjol,
fu silit să plătească Tătarilor o sumă
uriaşă, numai sâ-1 lase iu pace ; pe de
altă parte, se înţelese însă în taină cu
Polonii împotriva Cazacilor.
In răstimpul acestor nenorociri şi
plăgi, care le aduseră peste ţara Moldo*
vei irumuseţa Ruxandei şi lăcomia pe
ţitorilor, Lupul o trimesese pe dânsa
şi pe Doamna, împreună cu toate avu
ţiile, la ginerele său Radziwill în L'tvania.
Se rovestea, că Ruxanda s’a lo
godit acolo în taină cu cavalerescul
Petru Potocki şi nici nu voia să ştie

de Timuş, din care pricină tatăl aces
tuia ameninţă în anul următor, că va
trimite ia Moldova 100.000 de nuntaşi
înarmaţi şi câ nu va lua nici o răspun
dere pentru feiul cum vor face nunta.
Moldovenii socotiră însă, că atâţia oas
peţi ercu totuş prea mulţi pentru bor
deiele lor sărăcăcioase şi de aceia i-o
spuseră verde lui Vodă ca să-şi je rt
fească sau fata, sau tronul.
Războiul începu în primăvara anu
lui 1652, cu succes schimbăcios. Dar la
1 iunie a acelu;aşi an Leşii fură în
frânţi de Cazaci lângă Batow. Tătarii,
aliaţii acestora, voind să între în Mol
dova, fură nrtuiţi cu bani de Vasile
Lupul, din care cauză se retraseră apoi
in Bugeacul lor.
După înfrângerea amintită şi după
baterea cetăţii Cameniţa, Bogdan Chmi
elnicki trimise soli la Domnul Moldo
vei ca să i aducă aminte de fâgăduiala
dată câ are să-şi mărite fata după fiul
său Timuş. Vasile Vodă, ajuns la maro
şi grea strâmtoare în faţa duşmanului
ce voia cu de-asita să-i fie cuscru, tre 
bui să se înduplece nu atât de voe,
cât mai mult de silă, trimeţându-1 mai
întâi zălog la Cehrin pe un nepot al
său. încă înainte de a se întâlni cu acesta, Timuş pornise spre hotarele
Moldovei în fruntea unei armii nume
roase, pe care putea s-o schimbe după
împrejurări în nuntaşi sau în duşmani,
înainte de a fi sosit Timuş la hotar,
Vasile Vodă îi trimise următoarea scri
soare :
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Urnita Domniţei Ruxanda.

Naşte întrebarea: pentru-ce la
oraşe nu dăm de loc, sau de prea
(1652).
puţine firme comerciale
române?
| Să fie oare Românul mai mărginit
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la cap decât străinul de nu se
poate afirma pe acest teren ?
Dacă ne-am baza pe atavizm,
Cu ocaziunea adunării ge pe însuşirile transmise şi hărăzite,
ar trebui să admitem, că pricina
nerale a , Asociaţiunei“, ţinută
neînteresării noastre de cariera
anul trecut la Blaj, un comer
comercială e repulziunea ce-o aveau
ciant de-ai noştri lansase un
străbunii
noştri faţă de ocupaţiuapel prin ziare, invitând comer
nea
neguţătorească.
cianţii români a se întruni acolo
Romanii nu se îndeletniceau
in număr cât se poate de mare.
cu
negoţul,
priveau în el ceva deDe atunci a trecut aproape un an
jositor
a
demnităţii
lor şi de aceea
şi în public n-a străbătut nimic,
îl
lăsau
în
grija
altor
neamuri
nici despre caracterul acelei întru
niri, nici despre deciziunile ce le-ar cum erau Fenicienii, Cartaginenii,
fl luat comercianţii noştri. In con Egiptenii, Grecii şi alţii, cari prin
siderarea acestei chestiuni, care negoţ şi-au eluptat o stare de în
este un factor principal chiar şi florire şi independenţă.
Moştenind poate de la Romani
în vieaţa popoarelor eminamente
agricole şi care astăzi preocupă nu aversiunea pentru comerţ, nu ne-am
numai pe singuratici, ci şi pe câr- îndeletnicit serios nici odată cu el,
muitorii statelor, ne vedem îndem ba am devenit formal prejudiţioşi
naţi a ne ocupa de ea chiar la a- faţă de comerţ susţinând, de câteori era vorba de a ne aplica vr-un
cest loc.
Cum suntem reprezentaţi noi copil pe cariera comercială, că nu
Românii din Ungaria pe acest te ne vom face din copil jidov, grec
ren de activitate şi îmbogăţire na ori marţafoi.
Ne-am şi crescut deci copii în
ţională, înainte de toate ne-o spun
şi dovedesc firmele, ce cu ochi cu o sferă de idei foarte mărginită, de
rioşi şi scrutători le urmărim şi le unde a rezultat şi rezultă că po
trecem în revistă de câte ori ne porul nostru în partea cea mai
oprim sau trecem prin vr-un oraş mare este lipsit de spiritul de spe
din ţara noastră. De abia unde şi culă şi întreprindere, de esaetitate
unde îţi poţi odihni privirea pe şi orientare.
Şi în vreme-ce la oraşe şi
câte-o firmă comercială română.
Pretutindeni dai de firme ovreeştŢ sate firmele streine se sporeau şi
comercianţii realizau câştiguri în
\ maghiare, armene şi germane.
semnate, noi ne mulţumeam cu
cutare cucuruzişte luată. în a treia
parte, la care lucram împreună cu
După amploiaţii streini de sân copii toată vara.
Un car de cucuruz! Iată pro
gele şi graiul nostru, cari stăpâ
dusul
muncei noastre de un an.
nesc oraşele, urmează comercianţii
şi industriaşii tot de neam străin. Cum ne-am lăsat să-şi bată soarBanii câştigaţi cu greu după pro tea joc de noi.
Tot lipsei de speculă şi spiri
dusele noastre agricole îi vărsăm
tului
de întreprindere se poate aîn punga comerciantului străin,
tribui
şi nesuccesul unor comer
care nepârlit de arşiţa soarelui, ne
bătut de vânturi şi cu mai puţine cianţi de ai noştri, cari de la des
încordări trupeşti. îşi adună prin chiderea prăvăliei nu întârziau
vânzarea cu socoteală a negoţului mult a se declara faliţi.
Şi încă faţă de singuratici mi
său ban cu ban, îşi face din puţin
rarea
şi decepţiunea nu ne este
avere şi stăpâneşte.
Acesta este un adevăr ce-1 ve atât de mare, pe câtă ne este reamintindu ne soartea unor Reuniuni
dem cu ochii.
de conzum, va-să-zică tovărăşii co-

Comercianţii
noştri.
j
j
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Anul LXXV,

După căsătorirea Domniţei Maria
cu Cneazul Radziwill din Litvania, lui
Vasile Vodă Lupul îi mai rămăsese
Ruxanda, fata cea mezină, cu mult mai
frumoasă şi mai învăţată decât soră-sa.
Se spune, că ea vorbea cu uşurinţă
patru limbi: româneşte, greceşte, tur
ceşte şi ruseşte.
Dar irumuseţa Domniţei Ruxanda
şi zestrea ei cea strălucită au fost nu
mai izvor de nenorociri şi primejdii
pentru ţara Moldovei, pentru dânsa în
săşi şi pentru întreaga casă a lui Va
sile Vodă Lupul.
Turcii priveau cu ochi răi încus
crirea acestuia cu Radziwilii Litvaniei,
şi de aceia Vasile Vodă, ca să poto
lească bănuiala Turcilor, încă din 1645
o trimise ostatecă la Constantinopoi pe
Ruxanda, cea mai frumoasă floare a
Moldovei, care petrecu câţiva ani departe de ai săi în seraiul Bogdaniei
(Moldovei), Iară să ştie că în lipsa ei
de acasă s-au fost ridicat o mulţime
de peţitori, care, robiţi de irumuseţa
şi de zestrea ei, o cereau în căsătorie
dela tatăl ei cel bogat în planuri şi is
cusit la intrigi. Acesta o menise însă,
de când ve ridicase copilandră, pentru
Râkbczy Zsigmond, trimeţându-1 spre
acest scop la Demnul Ardealului, Ghe-

Audienţă- Sâmbătă a fost
prim it m audienţă de Maj. Sa
la Ischl ministrul comun de
răsboiu, contele Auffenberg, care
a ra p jrta t Maj. Sale despre afa
ceri de resort. Mai multe ziare aduc această audienţă în legătură
cu apropiata dimisiune a m inis
trului de răsboiu.
0 pretinsă neînţelegere între Italia
şl ÂQStria. Ziarul «Temps» a anunţat
zilele trecute, că între Italia şi Austria
s’au ivit oarecari neînţelegeri din cauza
întindere! sferei de interese ale ambe
lor state în Albania. Cercurile compe
tente vieneze dezmint această ştire,
spunând că Austria este singurul stat
din Europa, care de ani de zile susţi
nea că statul quo în Balcani trebue
menţinut. Austria a dovedit necontenit
că voieşte să ap^re integrita'ea terito-
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rială a imperiului otoman. Intre Aus
tria şi Italia există o înţelegere în acest sens, deci este neadăvărată ştirea
ziarului francez, că s’au ivit neînţelegeri
în aceste două state în chestia Albaniei.
Interesul Austriei este să nu se atingă
nimeni de integritatea teritorială a
Turciei.

Externe. După ştirile mai nouă
sosite din Constantinopol, Albanezii au
reluat ostilităţile in contra regimului
Turcilor tineri, deoarece terminul de
48 oare pentru disolvarea camerei a
espirat. Şefii albanezi au plecat la Ferisovici pentru a lua dispoziţiuni, ca tru
pele albaneze să înainteze spre Ueskiib.
Faţă de această hotărâre cercurile co
mitetului tinerilor turci declară că au
deplină încredere în divizia 9 din Ueskiib, în divizia din Dedeagaci, precum
şi în trupele adunate la FerizovicL
Şease batalioane ocupă defileul Katsanic. Garnizoana din Ipek şi 31 bata
lioane disponibile ar putea fi trimise
în contra arnăuţilor fără a vorbi de
corpul de armată din Salonic, care e
devotat comitetului. Chiar trupele, care
au declarat că se vor uni cu albanezii
n’ar realiza această ameninţare. E lucru
sigur că aceste trupe nu vor trage una
în contra alteia. Comitetul nu vede un
mare pericol în hotărârea albanezilor
şi ar dori ca guvernul să mai aştepte
desfăşurarea evenimentelor.
— D in P a ris şi R o m a se con
fir m ă ştire a că T u rc ia şi Ita lia
a u în c ep u t tra ta tiv e de pace. T r a 
tativele de pace c o n tin u ă în E lve
ţia în ti e d elegaţii celor două state.
R e p re ze n ta n tu l g u v e r n u lu i ita lia n
este p rin c ip e le F u s m a to , ia r acela
a l g u v e r n u lu i tu rc este S a id H a lii
paşa. Pacea se v a încheia sub u r 
m ătoarele c o n d iţiu n i: Cele două
p r o v in c ii vor fi a d m in is tr a te de
Ita lia . T r ip o lita n ia ş i O ireneica
îşi vor p ă stra in d e p e n d e n ţa p o li
tică ş i Ita lia recunoaşte s u v e r a n i
tatea S u lta n u lu i a s u p ra acestor
p ro v in c ii. Cele dou ă p r o v in c ii vor
fi g u vern a te de zm v ic e re g e , care
v a fi n u m it %n p e rso a n a iu i S a id
H a lii paşa.
-— Regele Angliei va face în de
cursul lum i August o vizită 1 arului la
Petersburg.
— Prim-ministrul Franţei Porn
eai^ a sosit la Petersburg, unde va
sta mai multe zile. In timpul acesta vor
avea loc importante consfătuiri cu mi
niştri Rusiei.

Episcopia gr. cat. maghiară.
— De vorbă cu părintele V.
Lucaciu —
*Flacăra< publică următoarele de
claraţii ale părintelui V. Lucaciu asupra
episcopiei maghiare:
O chestiune socială de mare im
portanţă, atât prin forma ei de senza
ţională noutate cât şi prin sgomotul ce
l-a stârnit în cercurile româneşti de
peste munţi, este: înfiinţarea unei eparhii
greco-catolice maghiare în Ardeal.

GAZETA
Românii de dincolo consideră această manoperă ca o nouă lovitură
dată românismului în genere şi bisericei
naţionale în special.
Deoarece revista noastră hu putea
să ignoreze un eveniment de-o însem
nătate atât de mare, am căutat să ve
dem pe vreunul din fruntaşii politicei
româneşti din Ungaria, spre a culege
informaţi uni precise.
Norocul ne-a scos în cale pe cel
mai indicat să se rostească în această
chestiune: pe luptătorul neobosit, pe
»leul dela Şişeşti«, pe părintele Vasile
Lucaciu.
Venise în ţara pentru cate-va zile
să-şi vază copiii. Acum se întorcea acasă. Eram amândoi în trenul de Arad.
Cum îl văd, mă descoper cu respect în
faţa lui. El îmi strânge mâna cu putere,
Ochii pat’eă i se umezesc de bucurie
şi-atunci strălucesc cu lumini sporite.
Strălucire de-o clipă numai. II întreb.
— Ce veşti de* acasă?
Părintele Lucaciu clatină din cap
şi pleoapele i se iasă peste globurile mari
alo ochilor, ca două obloane peste nişte
vitrine luminate â giorno.
— Veşti rele, fiule!
— Episcopia unită maghiară? —
stărui eu.
— Episcopia unită maghiară. Nu
do mult m’am întors dela Roma, unde
am fost să interviu pe lângă Vatican
să nu se dea buia pentru autorizarea
acestei episcopii. Totul a fost degeaba
însă. Toate făgăduelile cardinalilor n’au
slujit Ia nimic. Papa a autorizat ca în
inima românismului să se înfiinţeze o
eparhie unită în care slujba, afară de
liturghie, să se facă în limba masrhiară.
Această lovitură, pe care o primeşte
biserica românească va avea urmări ce
nici nu se pot bine calcula. In o mie
de ani nu ni s’a făcut atât râu, cât vom
avea de pe urma acestei dispoziţii. Bi
serica era ultima cetâţuie în care româ
nismul se refugiase. Acum s’a făcut o
spărtiră şi în această cetăţuie. Calul
grecesc a intrat în Troia.
Mişcat, părintele Lucaciu se uită
drept în ochii mei, cu ochi măriţi. Trăsă
turile romane ale capului său clasic se
exagerau par’că pe măsură ce vorba-i
prindea suflet,luau proporţii mai mari. Şi
de-odată capul acela, cu faţa rasă şi părul
tuns mărunt, cu nările înfiorate de o
simţire violentă, caracteristică oameni
lor, cari trăesc în mijlocul luptelor con
tinue, mi-apăru ca o viziune de uriaş.
Şi o clipă mi-a fost frică.
Un zâmbet risipit pe figura aceea
ciudată, în stare de sugestiuni atât de
felurite, îmi dă însă curaj.
— Dar d-v. ce ştiţi despre lucru
rile astea? Ce vă interesează de d-v.
durerile noastre! Preocupările d-v. sunt.,
în Macedonia.
Şi ochii îi străluciră de lumini
multicolore, al căror joc dedeau cuvin
telor veneratului luptător înţelesuri ce
nu le puteam bine desluşi.
Atunci am glumit şi eu :
— Cum, stimate părinte, Ungurii
n’au voie, pe pământul stăpânit de ei,
să aibă o biserică unită, aşa cum avem
şl noi?
Din ochii aceia turburători se deslănţuiră de odată două fulgera de mânie
cari se sparseră în creţul frunţei.
— Ce e nevoie de biserică unită
maghiară în mijlocul Românilor? Care
poate fi scopul unei asemenea episcopii
când în jurul ei se strâng comune ro 
mâneşti smulse dela sânul bisericei na
ţionale ? Scopul este evident: maghia
rizarea. Şcoala am pierdut-o ; dacă şi

»Zeiţa războiului este la orice călăriei, încât se sucia ca fulgerul pe
nuntă rea soacră, şi tristă are să fie spinarea calului.
hora în mijlocul zângănitului de arme.
Un astfel de viteaz cu sufletul de
Dă-le drumul Tătarilor, înduplecâ-1 pe fiară aştepta pe la 16 August 1852 în
tatăl tău să rămâie cu Cazacii pe hota iampol, la hotarele Moldovei, un răs
rele lui, şi vino însuţi cu tovarăşi cu puns cu veste de nuntă sau de război!
viincioşi, căci tata mea te va aştepta In urma scrisorii lui Vasile Vodă el
la treptele altarului«.
dădu drumul unei părţi de oştire să
In faţa acestui nou pârjol ce era se împrăştie, şi rămase numai cu 3.000
să cuprindă Moldova, Domniţii i se fă de Cazaci călări aleşi pe sprinceană,
cuse milă de ţară, hotărându-se să-şi cu toate aceste cei mai mulţi din ei
jetfească fericirea pentru ţara ei scum aveau o înfăţişare foarte jerpelită.
pă, deşi-1 iubea mai mult pe WisnioDupă multe ciorovăeli se înţele
wiecki.
seră
şi
unii şi alţii îa privinţa nunţii,
Era urât şi crunt Timuş, acest fiu
în
ce
port
şi cu ce suită să vie Timuş
al stepelor Ukrainei, dar de altfel un
la
nuntă.
Vasile
Lupul, ca un adevărat
viteaz fără pareche La asediul Sucevei
şi
cuminte
Domn,
ca să-l îmblânzească
din 1653, el eşia des din cetate pe un
pe
nepoftitul
sau
ginere, trimise la
cal alb, urmat numai de puţini tova
Soroca
pe
Marele
Vornic
Toma cu o
răşi ; ucidea, răuia pe duşmani şi-i pu
parte
din
oastea
sa
şi
cu
un rădvan
nea pe fugă. Câte odată el trăgea arcul său
cu mâna dreaptă, apoi cu cea stângă ; tras de şsse cai sirepi întru întâmpi
totodată tăia şi împungea cu sabia, narea lui Timuş. Mai trimise apoi tot
apoi îşi descărca muschetul, tăcând în felul de bucate: vin, mied şi alte bu
trebuinţare de toate armele sale, pe nătăţi, voind să-l omenească pe tinărul
care le mânuia chiar sub pântecele ca Chmielnicki ca pe un ginere şi apoi
lului, până ce ucidea pe toţi duşmanii să-l aducă la Iaşi, unde avea de gând
dinainte-i. Pe dânsul însă nu era nime să-l întâmpine în fruntea oştirii sale.
Ce făcu însă Timuş cel bănuitor ?
în stare să-l nimerească cu vre-un
glonte sau să-l lovească cu orice altă 11 pofti pe Marele Vornic Toma să
armă, căci era atât de meşter în arta meargă singur dela Soroca la Iampol,

MOBI'E de calitate superioară cu bani

sau cu plată pe rate, condiţii favorabile
dela fabricile de mobile a domnilor
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biserica ne va scăpa din mână, atunci
putem pune cruce naţiunei române din
Ungaria. Dar mai avem o speranţă.
— Ce speranţă ? mă grăbesc să
întreb.
Şi atunci ochii mari ai părintelui
Lucaciu se strânseră în laţul încreţit
al pleoapelor, se făcură mici, şi prin ochiurile acelea strâmpte de-abea străbă
tură până la mine două şuviţe subţiri
de lumină şireată.
— In bula papală se spune precis
că liturghia se va sluji în limba paleoelenică, adică în limba grecească veche.
Dar, până acum Ungurii n’au nici preoţi,
cari să cunoască această limbă, nici
şcoli unde s’o poată învăţa Şi-atunci se
naşte întrebarea : Dacă Ungurii nu vor
aplica partea din bulă privitoare la
limba liturgică, vor putea s’o aplice pe
cea privitoare la limba maghiară? Cu
alte cuvinte, dacă ungurii vor nesocoti
o parte din bulă, noi, Românii, vom fi
ţinuţi să respectăm partea cealaltă?
Este de văzut dacă Vaticanul va ad
mite ca bula să fie scindată. Noi spe
răm însă că nu va admite. Şi în cazul
acesta, înfiinţarea nouei episcopii unite va trebui cel puţin amânată cu
câţiva ani.
*
Acestea sunt explicaţiile, pe cari
părintele Lucaciu a binevoit să ni le dea.
Ele au fost prinse în goana trenului,
pe coridorul unui vagon plin de călătcri şi bagaje. N’am putut nota decât
în memorie cuvintele vajnicului luptă
tor. De aceea, fondul acestei convorbiri
îl garantăm şi credem că-1 va recu
noaşte şi părintele Lucaciu. Forma însă
ne aparţine şi revendicăm ca o proprie
tate exclusiv a noastră toate cuvintele
lipsite de tact şi toate greşelile de for
mă ce se vor fi strecurat în acest artic 1. Şi spre a se stabili o responsabili
tate precisă pentru toate greşelile şi
fantaziile din acest interview? autorul
iui îl semnează. La urma-urmei, trebue
să avem şi curajul prostiilor noastre.
P. Locusteanu.

Dela ordinea zilei.
— Lupta Sârbilor. — Declaraţiile
lui Lukăcs. — Românii cumpără
mine de aur. — Ce e cu maghia
rizarea ? —
Bărbaţii de încredere ai Sârbilor
radicali au ţinut, cum s’a anunţat, Vi
neri o conferenţă la Neoplanta, în ches
tia suspendării autonomiei bisericeşti.
Din Bacica, din Torontal şi din alte
părţi s-au adunat ia 200 reprezentanţi
de-ai parohiilor, cari au decis unanim
a începe lupta cea mai aprigă contra
suspendării autonomiei. Conferenţă a
decis, ca membrii partidului radical să
nu primească nici o funcţie sau însăr
cinare onorifică în noua autoritate bi
sericească. Parohiile sunt provocate să
se conformeze acestei hotărâri. Un fel
de boicot are să se validiteze şi pentru
urmările dezastroasc, ce s’ar ivi, conferenţa face responsabil guvernul şi co
rul episcopesc.
Conferenţă a fost condusă de Dr.
George Kraşuevici, prezidentul partidu
lui sârb-radical. După conferenţă repre
zentanţilor, s’a ţinut şedinţa comitetu
lui partidului, care a aprobat şi accep
tat hotărârile conferenţei.
Comitetul a mai decis, că dacă va
succede a uni toate partidele sârbe la
o luptă comună, atunci va urma o se
rie de adunări poporale, în cari se vor
ridica proteste contra suspendării auto
nomiei.

iar acesta nebănuind nimica, trecu Nis
trul şi merse la Timuş, care-1 opri la
dânsul, de oarece se temea să nu i se
întâmple ceva la laşi. Nu se mulţămi
însă numai cu atâta, ci scrise carte lui
Vasile Vodă, cerându-i drept zălog şi
pe fratele acestuia, pe Gavril Hatmanul.
Vodă n’avu ce face şi încruntând
din sprincene se înduplecă. După sosi
rea Hatmanului in tabăra din Iampol,
Timuş se ridică cu oastea sa Luni în
26 August şi trecu Nistrul. Miercuri
înnoptă în Bălţi, Joi la Coişani pe Prut,
iar Vineri înnainte de prânz răsări înnaintea cetăţii laşului cu Zaporojenii săi.
In fruntea lor călăria el, coada
oştirii stătea însă supt ascultarea unor
Cazaci ve-Tiţi, Paul Wychowski şi Fetera, care era un mare prieten al Po
lonilor.
Timuş era însoţit de zece călăreţi,
ai căror cai erau hitioaui şi fără preţ;
numai doua şele erau mai scumpe, una
din ele cusută ca mărgăritare, iar cea
laltă tivită cu fire de aur. El purta,
după moda leşască, un coutăş de atlas
cărămiziu şi o manta de catifea căptu
şită cu samuri, care însă nu era croită
pe trupul său. La chip un flăcău tânăr,
stricat de vărsat caşicum i-ar fi bătut
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Din aceste se vede felul de luptă
al Sârbilor.
*
Un redactor al lui »P.-Hirlap» a
intervievat pe primministrul Lukács,
cerându-i părerea asupra situaţiei şi a
planurilor pentru viitor.
Lukács a făcut unele declaraţii,
dar mai mult In doi-peri, neprecis, ca
de obiceiu. El a zis, că ţine mai mult
la criteriile şi vocea, ce au dat-o mu
nicipiile pentru guvern, decât critica şi
protestele adunărilor poporale, aranjate
de opoziţie. Dacă opinia publică - - a
zis Lukács — pare a simpatiza cu opoziţia, cauza este, că noi nu ne am
prea spus părerile şi argumentele noas
tre. Dar o vom face şi acest scop îl
urmăresc priu darea mea de seamă la
Aiud.
Lukács a zis, că partidul muncii
nu are frică de amfninţările opoziţiei.
Dacă camera ar fi disolvată, s’ar întâr
zia mult reforma electorală. Din partea
mea — a zis Lukács — la toamnă
voiu prezenta proiectul meu de reformă
electorală, care va fi atât de democrat,
încât cred că va fi sprijinit de publicul
liberal şi democrat.
Referitor la activitatea parlamen
tului şi planul guvernului Lukács a
zis următoarele :
La 17 Sept. când se întruneşce din
nou camera, se vor alege numai mem
brii delegaţiunii, iar începerea sesiunii
delegaţiilor e proiectată pe 23 Sept. c.
Activitatea parlamentului s’ar începe
astfel numai după delegaţiuni, iar pro
gramul principal al ordinei noastre de
muncă va fi: reforma dreptului electoral.
*
Din Baia-mare se anunţă : Minele
de aur de la Borpatak, proprietatea lui
Alexandru Pocol vor ajunge în curând
în roânile unui consorţiu de 4 inşi din
România în frunte cu prinţul Ghica,
Minele acestea au fost mai înainte pro
prietatea unei societăţi a bogătaşilor
din Baia-mare dela care le-a cumpărat
d-1 Alex. Pocol. Alex. Pocol voind să
se retragă din capul întreprinderei a
oferit minele prinţului Gbica şi celor 3
tovarăşi ai acestuia. Contractul de vân
zare va fi încheiat în curând. Populaţia
ungurescă din regiunea minelor a cerut
ministrului de finanţe ungur să zădăr
nicească vânzarea minelor unui con
sorţiu român, deoarece prin aceasta
s-ar periclita elementul unguresc din
acele părţi.
*
«Peşti Hirlap»
filosofează în
o notiţă despre fetele de şvab, cari
sunt în diferite servicii în Budapesta.
Spune, că Dumineca se adună în unele
locuri ale oraşului, unde aranjează jo
curi, fac glume cu feciori de şvab,
cântă câutece şvăbeşti etc.
«Stau în Budapesta» — zice «P.
Hirlap». — cu anii dar nu-şi uită de
locurile de întâlnire, unde se întâlnesc
Dumineca după prânz, chiar şi în ploaie
şi în gerul iernii. Nu le atrage dum
brava, primblările sau alte plăceri. în
vaţă ungureşte, se dedau cu obiceiurile
ungureşti, dar rămân şvabe, vorbesc
şvăbeşte şi în întâlnirile lor cântă poe
zii şi arii şvăbeşti.
Aceasta icoană este un mic mo
zaic cl felului de traiu al naţionalităţi
lor noastre. Să poartă cu aversiune
faţă de maghiari, mânaţi de soartă pot
ajunge şi între Unguri, dar deşi învaţă
limba şi obiceiurile ungureşti, rămân
tot şvabe.
O singură găină şvabă e destul să
facă şvabi din o sută de cocoşi ma
ghiari».—
Ei, ce zic maghiarizatorii ? Nu văd
ce se petrece la porţile Capitalei ?

grindina obrajii; la stat nu prea mic,
dar vânjos şi nesăbuit.
Mai adusese cu dânsul două tră 
suri din lemn de molid, trase de câte
şase cai una, o haraba cu sculele lui,
şi încă alte patru sute de cărucioare
rele, pe care încărcase sare de vânzare.
Ceilalţi polcovnici călăriau pe cai buni
şi erau îmbrăcaţi cu haine leşeşti mu
iate în aur şi ’n argint; nu prea ve
deai însă mulţi de aceştia, de oarece
restul îl formau oameni de toată mâna,
şi mai avuţi şi mai săraci.
Toată această mulţime de oameni
cu şiragul nesfârşit de cară se apropia
ca un şarpe uriaş de capitala Moldovei.
Vodă Lupul împreună cu boerii
săi, cu garda sa îmbrăcată în uniforme
roşii şi cu alte 8 mii de oşteni aleşi,
îi eşi nepoftitului ginere înnainte. La
dreapta sa Vodă avea şase curteni îm
brăcaţi, după moda turcească, cu caf
tane scumpe, apoi alţi 8 oşteni călări
pe cai împodobiţi cu sarsamuri strălu
citoare. Ţinuta lui era mândră şi demnă
c£ a unui monarh.
Intr’o vălcea, departe de un sfert
de milă de Iaşi, se rânduiră oştenii lui
Vasile Lupul în două şiraguri pe amândouă coastele, iar Timuş, cuprins

Aeroplanul Vlaicu III,

Un număr mai mare de inte
lectuali arădani îq frunte cu d-nul
Sava Raicu, directorul esecutiv al
institutului de credit şi economii 1
„Victoria“ din Arad, întruniţi în j
ziua de 16/29 Iulie c. la Arad au
luat frumoasa hotărâre de-a ini
ţia o colectă naţională pentru strân
gerea unei sume de 30.000 cor,,
care să se ofere ca dar naţional
iscusitului nostru aviator Aurel
Vlaicu pentru construirea unui al
treilea aeroplan.
După o discuţie însufleţită, în
decursul căreia s'a relevat marea
însemnătate culturală a problemei
cuceriri văzduhului, care până în
timpul de faţă pare a fi rezolvită
în chipul cel mai norocos prin
Aurel Vlaicu, fiul naţiunei române
din Ardeal şi Ungaria — conferenţa a luat la propunerea d-iui
Vasile Goldiş cu unanimitate şi
mare entusiasm următoarele ho
tărâri :
1. Intelectualii români din Arad,
adunaţi în conferenţă la 16 (29) Iulie
1912, hotăresc lansarea unei subscripţii
generale pentru construirea unui nou
aeroplan prin aviatorul român Aurel
Vlaicu.
2. Se constată, că pentru scopul
indicat se recere o sumă de cel puţin
30 mii coroane şi în urmare se decide,
ca subscripţia să fie continuată până la
această sumă.
3. Pentru ducerea la îndeplinire a
acestei afaceri, conferenţă institue un
comitet sub presidiul d-lui Sava Raicu,
directorul executiv al institutului de
credit şi economii »Victoria« în Arad,
fiind membrii d-nii Romao R. Ciorogariu protosincel, Dr. Ştefan U. Popp de
putat dietal şi advocat, Iuiiu Herbay
secretarul societăţii de asigurare »Tran
silvania«, Ioan Nemet advocat şi Vasile
Goldiş secretar consistorial, n o tar: Aurel
Călnicean contabii-controlor consistorial,
cassar : Virgil Antonoseu funcţionar la
»Victoria«.
Acest comitet va dispune de banii
adunaţi, va îngriji de întrebuinţarea lor
în scopul pentru care s au adunat, va
da publicului la timpul său socoată des
pre sumele adunate şi peste tot va sta
bili în înţelegere cu aviatorul Aurei
Vlaicu toate condiţiunile, intre cari su
mele adunate vor avea să fie destinate
scopului lor.
4. Suma minimală pentru subscrip*
ţie se fixează la 20 cor. toate sumele
distinse acestui scop se vor trimite la
adresa: »Victoria«, institut de credit şi
economii în Arad, unde vor fi adminis
trate gratuit.
5. După terminarea colectei, nu
mele tuturor contribuenţilor cu amin
tirea sumelor dăruite se vor înscrie in
tr-o carte de aur, care se va aşeza spre
păstrare în muzeul Asociaţi unii pentru
literatura română şi cultura poporului
român ca vecinică dovadă despre vred
nicia acestui popor.
*

Până eri au incurs contribuiri în suma de peste 3000 co
roane.
Avem convingerea firmă, că
apelul fraţilor noştri din Arad va
afla răsunetul dorit în inimile iu

de teamă caşi când ar fi fost în răz
boi, se coborî pe coastă la vale în su- I
netul muzicei soldaţilor săi. intâlnin- |
du-se cu Vodă, amândoi descălecară şi t
se îmbrăţişară în faţa oştilor: Timuş îl ]
îmbrăţişă pe socru-său, iar acesta-1 să
rută la rândul său pe frunte. Lupul
Vodă rosti o voroavă scurtă, spunându-i viitorului ginere că se bucură din
inimă de venirea lui. Acesta nu scoase
însă nici o vorbă din gură, ci rămase
nemişcat, muşcându-şi numai buzele,
aşa că In locul lui trebui să răspund!
Wychowski.
După ca-şi dădură bineţele, Vasile
Lupul şi Timuş călăriră alăturea. La
intrarea în oraş începură să bubue tu
nurile, iar meterhanelele turceşti şi ta
rafurile de lăutari ţigani îi făcură o
urare veselă. Domnul îl pofti pe Timuş
în odăile sale gătite cu covoare scumpe,
unde î-i înfăţişă şi pe fiul său, pe co
conul Ştefâniţă. Toată vremea vorbi '
Vodă prietineşte şi părinteşte, spunându-i cât se bucura de venirea lui, Timuş tăcea insă ca pământul, întoc
mai ca şi mai înnainte, numai Wychowski
răspundea pentru dânsul.
(V a urma).

în Marosvásárhely, se pot procura la 1 Octomvrie în Hala
de mobile ce se va deschide în Braşov Strada : orţi Nr. 60.
Celor ca se interesează îi putem servi de acum
— — ca preliminare de spese şi desenuri. — —

GAZETA

Nr. 162—1912.

Pagina 3.

TRANSILVANIEI.

câteva ore, cei doi escursionişti, ca să
prescurteze drumul, au apucat pe-o po
D-nul căp. T. Robescu, admi
tecă laterală, pe unde trebuiau să urce
nistratorul plăşei Buftea, a luat
mai multe blocuri de piatră, cari pro
babil se prăvăliseră de mult din munte.
iniţiativa de a organiza în comuna
Ambii
fraţi s’au urcat deci pe acele
Buftea o serie de serbări câmpe
blocuri de piatră şi mai aveau câţiva
neşti, baluri, etc., în scopul de a
paşi până la cărare, când blocul, pe
aduna un fond pentru ridicarea
care se afla Şerban Magheru, se prăvăli
de-odată cu acesta. Şerban Magheru
unui monument al Independenţei.
dete un ţipăt. Blocul de piatră în că
Serbările se vor da sub patrona
Programa! congresului slu
derea lui, luă şi două pietre pe cari se
dmţesc. După cum am anunţat, con jul d-lui Ştirbey.
afla G Magheru, astfel că cei doi fraţi
gresul studenţesc se va ţ<ne l i Oaiova.
—
M
arele
n
o
stru
prozator
se
prăvăliră cu pietre cu tot pe povâr
iotre 26—30 August v. Programul con
B
a
r
b
u
B
e
la
v
ra
n
c
e
a
a
îm
b
o
g
ă
ţit
nişul
muntelui. George Magheru, pu
gresului e urm ătorul:
lite r a tu ra n o a stră d r a m a tic ă cu o
tând să se agaţe cu manile de un alt
Duminecă, 26 August dimineaţa : n o u ă p e r lă : H a g f-T u d ese , tr a g i
bloc de piatră, rămase acolo nemişcat.
primirea congresiştilor, Ofidarea Te com edie în 4 acte, care se va re
Şerban Magheru se prăvăli însă până
deumului ia catedrală. Deschiderea con • p rezen ta c h ia r în to a m n a aceasta
într’o groapă de vre-o patru metri
] greşului in sala Teatrului Naţional. p e scena T e a tru lu i N a ţio n a l N o u a
adâncime. Blocul de piatră rostogolinDupă aaiează: la ora 2, va fi prima şe p iesă a m a e s tr u lu i B e la v ra n c e a
du-se peste ei, Şerban Magheru a ră 
dinţă publică cu alocuţiunile ;şi rapoar în fă ţişe a ză u n tip de a v a r şi esfe
mas mort pe loc.
tele delegaţilor organizaţiilor studen brodată pe te m a n u v e le i JBLagiUn ţăran, care din întâmplare tre
ţeşti din Berlin, München, Graz, Ho Tudose.
cea
pe
acolo, auzi strigătele de ajutor
henheim, Stuttgart, Cluj, Cernăuţi, Bu
—
Ministerui
instrucţiunei
publice
ale
lui
George Magheru şi luându-se
— 23 Iulie v. 1912.
dapesta, Viena, Iaşi şi Bucureşti, pre
a
fost
autorizat
să
primească
de
la
după
direcţia
de unde veniau strigă
cumşi a delegatului soc. studenţilor
d-na
Pia
Brâtianu
donaţiunea,
consis
tele,
ajunse
în
faţa prăpastiei, unde îl
Dim
turneul
artistic
Bănuţ.
După
maccido-români şi a celor basarabean
găsi
pe
nenorocit
cu manile prinse de
tând
din
suma
de
9.500
lei,
cu
procen
ce
trupa
d-lui
Bănuţ
a
cotreerat
atâtea
Seara, la orele 9, reprezentaţie de gală
tele
ei,
pentru
ca
din
venitul
ce
pro
un
bloc
de
piatră.
Acesta nu putu
centre
româneşti,
înveselind
şi
înălţând
la teatrul Naţional în onoarea studen
duce
anual
să
se
înfiinţeze
o
bursă
la
spune
mai
mult
decât,
că la o oare
sufletele
a
atâtea
mii
de
români
din
ţilor congresişti.
una din şcoalele elementare de meserii toate părţile, prin reprezentaţiile ei ar care depărtare se află fratele său —
Luni, 27 August dimineaţa: vizi sau agricultură, bursă de care să be tistice — în 11 August îşi va încheia apoi leşină. Ţăranul ridică pe nenoro
tarea oraşului, monumente istorice,neficieze un fiu de sătean.
turneui-apostolat din acest an, cu ul cit pe braţe şi-l duse la secţia de jan
instituţii culturale, etc. După amiază:
— D. C. C. Dissescu, aflat actual tima reprezentaţie ce o va da în Şimleu. darmi din Buşteni, de unde p^rni o
la ora 3 a doua şedinţă publică : I.mente la Cozia, unde îşi petrece va
patrulă în căutarea celuilalt nenorocit,
Elevii români la liceele din Ungaria pe care l-au găsit mort. Capul îi era
conferinţa preşedintelui Centrului stucanţa, a trimes d-lui 1, Kalinderu, pre
denţesc, Bucureşti despre »Organizarea şedintele comisiunei monumentelor isto Un ziar din Budapesta publică o sta zdrobit, creerii risipiţi, o mână şi un
studenţimei; II. conferinţa preşedintelui rice, o scrisoare, în care înzistă, ca tistică asupra numărului elevilor ro
picior îi erau smulse din corp. George
»Cerci lui studenţesc« Iaşi despre »Ro prin mijlocirea ministerului cultelor, să mâni, cari s’au înscris anul trecut în Magheru, din fericire nu s-a ales decât
şcoalele secundare din Ungaria. Astfel cu câteva leziuni neînsemnate.
lul social al studenţimei«. Seara, ser se facă restaurarea mănăstirei Cozia.
în liceul din Vârseţ s’au înscris 23
tare câmpenească cu bal în parcul
elevi. Turda 81. Timişoara 30. Şimleul
Un groaznic atentat cu bombe a
Bibescu.
Silvaniei 65 Gherla 106, Petroşeni 29, avut loc intr’un bazar din Cocoana, vi
Marţi, 28 August dimineaţa, 10—12,
Năsăud 279. Sibiiu 257. Baia mare 88. lajetül Kossovo, în urma căruia peste
şedinţă intimă, discuţii asupra: 1. CăMurăş Oşorhei 77. Cluj 33. Caransebeş patru zeci de persoane au fost ucise
minuri studenţeşti (soluţii practice) ; 2.
— Prin telefon. —
163.
Oradea Mare 95. Lugoj 116, AlHa- iar altele rănite. Autorii atentatului
Revista studenţimei (organizare de co
Iulia
95 Făgăraş 188. Biserica Albă 102. sunt până acum necunoscuţi. E proba
In ţaţa unei mulţimi de peste
respondenţi şi alte îmbunătăţiri). După
Deva
etc. in total s’au înscris anul bil însă, că aparţin comitetului revolu
am!ază, 2—6 şedinţă intimă: 3. Semnul 10,000 oameni aviatorul Aurel acesta 51.
3500 elevi.
ţionar macedonean. Autorităţile desfă
distinctiv pentru studenţi (şapcă şi in- Vlaicu a esecutat eri pe o vreme
şoară o activitate febriiă pentru a pune
signii); 4. Organizarea de judeţe (con splendidă un sbor admirabil timp
»Ia inima României mele«. Revista mâna pe atentatori.
solidare şi centralizare); 5. Completarea
pariziană, le »Miroir« publică un foarte in
statutelor; 6. Propuneri. Seara banchet de 40 minute producând un entu teresant articol intitulat »In inima româ
Dâre de samă. CV ocaziunea pe
ziasm de nedescris. A făcut evolu- niei mele«, datorit distinsei noastre scrii trecerii teologilor sălăgieni, ţinută în 28
studenţesc.
Mercuri, 29 August, plecarea în ţiuni admirabile de-asupra oraşului, toare Elena Văcărescu. Domnişoara Văcă- Iulie n. 3912 în Jibou au iacurs de tot
excursie pe valea Jiului ia 5.38 dimi a înconjurat în sbor satul său rescu atrage atenţia publicului francez a- 665 cor. 40 bani, din care sumă s’au
neaţa. Sosirea în Tg.-Jiu la 9.30 dim. natal Binţinţ şi celelalte sate din supra frumuseţilor naturei din ţara ro detras spesele de 228 cor., iar restul
La ora 1 d. a. plecarea cu trăsuri pe împrejurime şi după 40 minute a mânească, vorbind cu entuziasm despre de 437 cor. 40 bani s’a predat curatoratului bisericei române din loc.
valea Jiului spre Bumbeşti, munţii Pa aterisit maiestos pe locul de unde munţii şi poziţiuniie ei pitoreşti.
Au binevoit a suprasolvi domnii :
rângului (pasul Vulcan), etc. ExcursiuExecutarea nonelor legi de dare.
nea se va face în condiţiuni cât se plecase. După părerea unanimă Ordinaţiunde relative la punerea în apli V. Pop 2 cor., Dr. Farkas 2 cor., Dulia
poate de avantagioase, cari se vor a- acest sbor a fost cel m ai splendid care a nouelor legi privitoare la darea 3 cor., Berindan I. 1 cor., Agârbicean
nunţa la timp celor interesaţi.
şi reuşit dintre toate sborurile lui de interese după capital şi rentă, pre N. 2 cur., Rusu I. 1 cor., Bedö B. 2
cor., Meteş F. 1 cor., Nagy I. 8 cor.,
Comitetul organizator cere între- Vlaicu de până acum. însufleţirea cum şi la darea întreprinderilor obli Mica V. 6 cor., Borbandy G. 2 cor., Dr.
gei stndenţimi din ţară şi de peste în decursul sborului şi ovaţiunile gate la publicitate se vor publica în Gáspár B. 2 cor., Stark M. 2 cor., Tru
hotare să considere ca o imperioasă ce îi s’au făcut la aterisire nu se proximo!© două săptămâni, Ordinaţiu- faş 1. 1 cor., Dragomir T. 6 cor., Dr.
nile relative la celelalte legi de dare,
datorie participarea în număr cât mai pot descrie.
cari vor intra în vigoare ia 1 lanuar Gyurko L. 16 cor., Codan F. 7 cor.,
mare la acest congres al ei. Cu acest
Reuşita
materială
este
dea1913, se vor publica probabil în timpul N. N. 8 cor., Dr. Qbeţie A. 1 cor., Dr.
prilej va apare şi un număr festiv din
Pintea A. 2 cor., Pop V. 3 cor., (Jheresemenea
mare.
»de
crede
că
d
l
dela 15—30 Septemvrie a. c.
»Revista studenţimei«.
beţiu G. 2 cor., Timbuş N. 1 cor., Pop
Reamintim că înscrierile se fac Aurel Vlaicu se va alege dela
Necrolog. Pătrunşi de adâncă du V. 2 cor., Erdélyi G. 3 cor., Dr. Heteo
la d-nul Emil 1. Diaconescu, secretarul sborul din Orăştie cu un venit de rere aducem la cunoştinţa rudeniilor, A. 8 cor., Vicaş N. 1 cor., Berţia I. 6
»Centrului studenţesc« Bucureşti, care aproximativ 8000 cor.
prietinii r şi cunoscuţilor, că mult iu cor., Drăgan A. 1 cor., Bohaţiel M. 12
se află în comuna Mănăstireni, jud.
bita noastră fică, soră, soţie şi mamă cor., Pop C. 2 cer., Fekete A. 5 cor.,
Botoşani (prin gara Dângeni). înscrie
Elena Onciu nasc. Florea Preşmereanu, Szabó V. 1 cor., Maior V. 2 cor., Copos
rile se vor primi până la 15 August.
după îndelungate şi crâncene suferinţe a V. 1 cor., Ancean S. 5 cor., Sima N. 1
Ele vor trebui să fie însoţite de adresa
încetat din vieaţă Duminecă în 22 Iulie co r, Murăşan H. 40 bani, Sav D. 1 cor.,
exactă şi de taxa de 2 lei, spre a se
st. v. în sanatoriul »CaroliDa« din Cluj, Merza I. 2 cor., Rus E. 1 cor., Pop V.
putea expedia cartea de legitimaţie, cu
ia oarele 5 p m., în ai 30*lea an al 1 cor., Colceriu I. 2 cor., Avram L. 1
ponul de reducere pe O. F. R. şi pro
etăţei şi al 4-lea an al căsătoriei. Rămă cor., Domşa A. 2 cor., Dobocan G. 1
gramul congresului. Reducerea de 75
I. In decursul lunei Iulie, fundaţi şiţele pământeşti ale scumpei noastre cor., Lengbel I. 1 cor,, Megyery D. 2
ia sută nu o vor obţine de cât acei
unea,
care cu 30 Iunie a. c. era de cor. decedată se vor depune spre vecinicâ cor., Brandt V. 1 cor., llies I. 1 cor., Dr.
te vor poseda cuponul eliberat de Cen
31,670*29 s’a augmentat cu următoare odihnă Marţi în 24 I. cor. la oarele 4 Szabó I. 3 cor., Bohaţiei T. 2 cor., Coza
trul studenţesc, Bucureşti.
p. m., în cimitirul bisericei rom. gr. or. I. 1 cor., Pop G. 1 cor., Dr. Pap G. 14
le sume :
din Cluj, Fie i ţărâna uşoară şi amin cor., Dr. Bozac 1. 6 cor., Kis I. 3 cor.,
*
1. Contribuai dela par
Dr. Nagy V. 2 cor., Merza L, 8 cor.,
tirea
în veci neuitată!
Casa Şcoalelor p e n tru pro g re ticulari prin mijlocirea ziareBraşov, în 23 Iulie v. 1912 Iosif Dr. Vass 1. 2 cor.
sul ţă ră n im ei. La Casa şcoalelor se lor n o a s t r e ........................ K. 64966
Şi-au răscumpărat biletele d-nii:
şi
Iosiiică
Oociu, ca soţ şi fiu, Florea
lucrează acum foarte mult pentru îm
2. D. M. Bragadiru, Bu
George Pop de Bâseşti 10 cor., Róth
şi
Elena
Preşmereanu,
ca
părinţi,
Vasile
bunătăţirea stărei agricois a ţărănimei cureşti ........................ .... . » 950’—
şi George FI. Preşmereanu, ca fraţi, Adolf 5 cor., Demetriu Murăşan 2 cor.,
noastre. Astfel, se studiază alcătuirea
3. Venitul conferenţei
precum şi numeroase rudenii ca: mă Tallér Ernő 5 cor., Koronka lânos 5
unui contract tip pentru areudarea pe d-lui Dr. V. Branişte, Caran
cor,, Sârbu Emii 2 cor., Cunj Borbara
tuşe,
unchi, veri şi cumnaţi.
viitor a micilor ioturi, proprietatea Ca sebeş ...................................... »
10 cor., şi Mezey Károly 2 cor.
sei şcoalelor, la ţărani. Aceste locuri
Accident pe linia ferată Braşov4. »Patria» institut de
Comitetul aranjator îşi împlineşte
sunt în întindere de 10—17 ba. şi in credit şi economii Blaj . . » 250*— Făgăraş. Trenui mixt, care avea să so
cea mai plăcută datorinţă muJţămind
contractul-tip se prevede, că aceste losească eri dimineaţă de cătră Făgăraş celor ce prin participare la această pe
5. Mărcuş, Crişan şi
I turi să fie lucrate cu m?şina în rân
la Braşov, a suferit un grav accident
duri şi să se rezerve o parte pentru Barbu ................................... » 100*- între staţiunile Şercaia şi Mândra. Un trecere au contribuit la succesul splen
did al ei — şi mulţâmind special d-lor,
6. Venitul concertului,
plantele de nutreţ, lucernă, etc. Scopul
pod mai lung, care se afla la o mai
este deci să se obţină o cultură inten O c n a ...................................... » 9 0 -- mică înălţime, surpându-se, locomotiva cari prin suprasolviri au sporit venitul
material.
sivă, de bună calitate prin aplicarea ce
7. «Ajutorul» institut
şi 4 vagoane au căzut cu pod cu tot
Jibou în 1 August 1912. Mihaiu
lor din urmă progrese agronomice.
la pământ. Din norocire însă nu sunt
de credit şi economii Şeica
Pap,
protop.
preşedinte. Samoil Urian
0 altă chestiune este aceea a se m a r e ............................ .... . » 50’— de înregistrat victime. Conducătorul
casar.
minţelor, pe care de trei ani Casa şcoa
locomotivei
şi
câţiva
călători
s-au
ales
8. N. N. Arad
. . . » 5 0 -lelor le aduce din străinătate şi le discu leziuni mai mici. In schimb însă pa
Ciocniri de trenuri în America, se
Total : K. 2609’66 gubele materiale suDt mari.
; tribue la ţăranii ei. Aceste seminţe au
anuDţă dm Rio de Janeiro, că acolo
Starea fundaţiunii la 31 Iulie a.
dat recolte frumoase anul acesta, s-au
s’au ciocnit două trenuri de persoane,
Cununie. Roza Gergeli şi Ioan N. 5 vagoane au lost distruse. Sunt 200
aclimatizat deci bine la noi şi casa c. a fost deci de cor. 34i279,95,
şcoalelor a hotărât acum ca sămânţa
II. Afară de sumele incurse sunt Bidu cununaţi. Din prilejul acesta d l morţi şi răniţi.
N. Bidu a dăruit fondului ziariştilor,
cea nouă s-o distribue ţăranilor, ca po- a se mai transpune Epitropiei :
Advocat nou. D-1 Dr. Octavian
prin
administraţia ziarului nostru, suma
pulaţiunea să profite cât mai mult
1. Venitul broşurii d-lui Dr. I.
Eurnea aduce la cunoştinţă, că a des
de
5
cor.
de ea.
Lupaş (Misiunea episcopilor Bob şi Adachis cancelarie advoeaţialâ în RodnaIn sfârşit, Casa şcoalelor a însăr movici) care încă se evaluează la cca
Nenorocire în munţii Buceci. Vine veche. Atragem atenţia publicului nos
cinat pe d-nul Gb. Lăţea, inspector 400 cor.
rea trecută fraţii Şerban şi Gbeorghe tru asupra tÎDăruiui advocat.
şcolar rgronom. să meargă în Austro2. Donaţiunea fer. d-ne Nina Cser- Magheru, -- fii decedatului general
Uugaria şi să studieze organizaţia con gedi, care constă din 6 neţii »Arieşana» Romulus Magheru din România, cari
Golecta pentru aeroplanele armatei
siliului cultural (Landes-cultur), pentru (valoare nominală cor. 600) şi despre se stabiliseră de câie-va zile dimpreună germane, in Germania s’a deschis o co
ca apoi să se vadă ce se poate aplica care Epitropia a primit asigurarea dela cu familia în Buşteni — au făcut o es- lectă pentru înzestrarea armatei cu
la noi.
cei competenţi că i se vor transpune cursiune în munţii Buceci, cu scop să aeroplane. Până acum s’au adunat 5
urce Caraimanul, După un urcuş de milioane şi jumătate mărci.
în timpul cel mai apropiat şi

turor Românilor de bine şi că în
curând sama da 30.000 coroane
va i semnată de toţi acei, cari
înţpl g rostul adânc al acestui dar
uaji na!.

Ş tir i m ă ru n te .

3. Venitul conferenţei d-lui Dr.
Victor Onişor, Cluj.
Pentru ca să se poată face soco
teala venitului broşurii d-lui Dr. I.
Lupaş, Epitropia roagă pe cei ce nu
au achitat încă preţul ei să binevoiască
a-1 trimite cât mai curând.
III. La rugarea Epitropiei mai
multe centre româneşti (Beiuşul, Bis
triţa, Orăştia, Făgăraşul etc.) au pus
în vedere că vor contribui la augmen
tarea fundaţiunii prin petreceri şi reprczentaţlur.i. cari sg u r !e vor aranja
în cursul anului curent. Tot asemenea
unii dintre scriitorii noştri au pus în
vedere că vor ţine conferenţe la ocazii
potrivite în beneficiul fundaţiunii.
S i b i i u, 1 August 1912.
Epitropia fundaţionalâ.

1 Lin România.

Ş T 1 R I.

I

Sborul lui Vlaicu Ia Orăştie.
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Dela „Fundaţiunea pentru ajutorarea ziariştilor români din
Ungaria“ .

Caut im candidat de advocat cu
practică bună.
Dr. Voicu Niţescu
advocat, Braşov.
Urania-Kino. Representaţiunile ur
mătoare se vor ţine deocamdată numai
în fiecare Sâmbătă la 6 şi 8 oare şi în
fiecare Duminecă la 3,6 şi 8 oare.
Atragem atenţiunea cumpărători
lor de mobile asupra anunţului: Szé
kéig ş i B e ţi, fabrică de mobile.

Bucureştii vara.
— Scene de pe stradă. —
Se apropie ora 12. Es slujbaşii de
pe la ministere, de pe la Bănci, iar
gazetarii de pe la redacţii. E ora ape
ritivelor grozave. Plin localurile unde
se pot lua aceste minuni, mesele sunt
acoperite toate ; oei rămaşi în picioare
se plimbă nemulţămiţi cu ţuica ori cu
pelinul roşu în mână, aşteptând o va
canţă la o masă. Vacanţa se iveşte însă
mai greu ca la Academia Română, unde
membrii şi-au luat un serios titlul de
nemuritori. Conversaţia e foarte ani
mată, căci băuturile au darul d’a escita
pofta de vorbă şi d’a deslega limba.
Ora aperitivelor se prelungeşte adese
ori şi are lungimea a trei şi patru ore
evropieaeşti după orice meridian ; ne
vasta şi copii mănâncă singură căci
»papa are treabă în oraş«.
Papa, după aperitive, se duce la
vr’ua birt şi-şi complectează dejunul.
Dela ora unu şi până la ora cinci e în
oraş puţină linişte, care ar fi, şi mai
mare dacă automobilele n-ar turbura-o
cu semnalele, cu zgomotul sirenelor,
roatelor lor etc.; trăsurile au ajuns
parcă de batjocură şi numai pe câte
un pârlit îl mai vezi în birje pe Calea
Victoriei. Cine îşi dă măcar cât de pu
ţin ifos, ia un taximetru şi calcă măcar
o găină, o raţă, un căţel, ca sa aibă
ce povesti trei zile şi trei nopţi, dacă
nu calcă cumva un copil, sau chiar un
om bătrân ce nu poate fugi la timp
din faţa dihăniei furioase. Dacă se per
mit automobile pe strade, mă mir de
ce nu circulă şi treruri cu pasageri şi
cu mărfuri, tot la atâta primejdie ar fi
expusă populaţia ! Poate că o să vedem
şi inovaţia asta. In America umblă deja
trenuriie pe d’asupra caselor.
De pe la ora 5, auzi strigând : —
Fierbinte porurabelu, fierbinte ! sau:
»Nuci! Ai la nuci!« sau: »Fisticuri cu
sare !« sau : »Alune prăjite, patruzeci
d’un ban/“, sau: »Dulce, rece, limona
da«, sau: »îngheţate! Di vanilie 'înghe
ţată 1« sau : »Poftiţi domnilor! Acum
încep reprezentaţiile la Cinematograf !
Ne mai văzut, ne mai auzit în Româ
nia ! Tablouri noui. Acum începe repre
zentaţia ! Poftiţi !« Şi te pomeneşti
cu’n afiş în mană.
La Capşa, se ocupă toate scaunele
de la mesele de marmoră d’afară. Sunt
mulţi snobi, cari vin numai ca să po
zeze în aristocraţi, ca să fie văzuţi de
prietenii şi cunoştinţele, de vecinii şi
vecinele din mabala, cari trec radioşi
spre Şosea, sau se întorc şi mai îngâm
faţi în trăsuri de casă de la Şosea.
Aceştia vor putea să-i spue snobului
Ionescu : Te-am văzut aseară la Capsa !
Măăă ! Te-ai ajuns!“ Iar snobul de la
Capşa le va răspunde : Şi eu v-ara vă
zut când treceaţi la Şosea. Erai d-ta,
coana Sevastiţa, coana Mariţa, coana
Vasilica, coana Veta, Breee ! Ce pălării!
Ce rochii !<
De pe la şase începe pe Calea
Victoriei să se plimbe o serie de oa
meni, bărbaţi, dame, fete, cari ispră
vesc promenada tocmai la orele zece.
Această lume trebue studiată: Merg
câte doi, sau câte trei la rânu
vorbind, râzând şi chiar tăcând. Um
blă încet, cu sânge rece, ca şi cum ar
avea o misiune de îndeplinit. Nepăsarea
asta te uimeşte. Le bmecuvintez flegma
D. Teleor.

C/ftrii
* t-I
q r e v is te .
Din Vieaţa românească, revistă
ştienţifică-literara, (laşi) a apărut Nr.
5 şi 6 un volum cu cuprins literarştienţific preţios şi variat. Remarcăm
din articoli : Râşnovul de lângă Braşov,
o descriere interesantă de d-1 A. D.
Xenopol, apoi in voia valurilor, icoane
din Siberia, Victor Hugo şi Vasile Ale
xandri studiu asupra unui poem epic,
mai multe poezii, notiţe şi studii critice
etc.
Reproducem din acest număr fru
moasa povestire: Domniţa Ruxandu,
de 1. Grămada.
Proprietar:
Tip. A. Mureşianu : Branisc e <& Comp
Redaçtor responzahil :
Ioan Brotea.

FRAŢII SIMAY, B r a ş o v T â r g u l g râ u lu i 3.
R e c o m a n d ă t o a t e a r tic o le le c e l e m a i m o d e m e p e n t r u d a m e şi d o m n i.
Confecţionăm GOStume Iu timpul cel mai scurt garantăm pentru fason.
Stofe, mătăsârii, confeeţiuci, bluae şl rolărie solidă. — TrUSOUlI CODipletG-

Serviciu prompt şi preţuri moderate.
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Stabilimentul băilor din Târgul Oailor

lift

Avem onoarea a aduce Ia cunoştinţă că s’a deschis
baiia de înotatt împreunată da cu duşuri.
Tot odată suntem în stare după o acurată comparare
a elementelor scaldelor naturale, a tace băi minerale în
vane anume pentru acest scop cu piatră acră, iod, marasnă, ciocâlan de brad, sa^a, pucioasă, acid-carbonic, fer,
tanin, soda şi fiori de fân.
Preţurile şi orele se pot vedea din ordinea băilor

a
m
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m
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m
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m
îUrl

IULIANNA de LEMEN Ynăsc. LAZAR

Administraţia băilor.

soţia pens. director de cancelarie dela tribunalul suprem din Viena

TJon-d-e

a încetat din viaţă în 4 August n. 1912 în etate de 70 ani.
Despre această mare şi ireparabilă pierdere, care ne-a încercat atât de greu, încunoştiinţăm
cu inima cernită toate neamurile, prietinii şi cunoscuţii.
Rămăşiţele pământeşti ale scumpei noastre defuncte se vor înmormânta Marţi, în 6 August n
la oarele 4 p. m. din capela cimitirului din Groaver după ritul bisericei gr. cat. române.

g'xo.'biţl
Xj

Prăvălie de mărfuri coloniale, fructe sudice, făină, sardine, peşte proaspăt, si zarzayator
en gros S t r a d a H IR S C H E R N r . 4 .

B r a ş o v , în 5 August n. 1912.

ZEPerrtr-u. ce?
S’a ieftinit

Fam ilia întristată.

fasolea păstări «albine,

num ai 24 a l ki

în fiecare zi mai ieftină. Zaharicale de 140 klg 1*90 b. De alt-cnm
numai la fiirma de sus se poate cumpăra mai ieftin.

Se poate convinge ori cine personal.

Văpsitoria artistică de lux şi curăţirea hemică

în fiecare stil şi execuţie,

se gă

sesc

pe

cele

m ai

ie ftin e ,

şi

avantajioase

lângă,

condiţii

la

Asociaţiunea de vânzare de mobile,
Strad.a, T7"ă,3na.ii 2iTr© 36.

se recomandă pentru toate lucrările ce cade în branşa aceasta.
Curăţire hemică de garderobe de dame şi domni, în mătase,
lână, bumbac, întindere modernă de perdele pe cadre patent
etc. Ccstume de bărbaţi se curăţă hernie şi reparează în atearoviTATE!
Hei propriu ca nouă.
a o v i t a t e !

DE

STRUŢ

Onor. muştiri vor lifera lucrări ireproşabile. Rog de sprijin

capătă numai aici.

— Se serveşte cu preliminare de preţuri gratuit. —

Se aduce la cunoştinţe» p. t. pi
blidului, că

se curăţă sau vopseşte în colori moderne şi leagă cu preţ ieftin
în Pleureuse. Rochi de dame, haine bărbăteşti se zugrăveşte
în colori moderne, asemenea stofe de mobile, perdele de lână,
draperi etc. Negru pentru jelit la dorinţă se execută în 48 ore.

e le g a n te , s o i rad erii, od ăi
p en tru d om n i şi a lte a ra n 
ja m e n te in terio a re .
—

Deschiderea băii de vară.

S u c c e s o r i.

Str. Spitalului 64, vis-à-vis cu Hotel Coroană,

PENE

Tot aci se găsesc d o rm ito a re,

Covoare de Tolnay tu preţul fabrice! se

G. SO LINGER

—

S M a Biliar Hr. 1, şi Strada Pmifliilnl Nr t

GL SOLINGER SUCCBSOr, str. Spital iL i 64 vis-â vis de Hotel Coroană.

B -A - SX a& TEX -I
b ă ii de v a r ă (in libar), cu api
din conductul orăşenesc, încălzit
cu abur, s’au deschis, şi rămâi
deschise în fiecare zi dela 6 oan
dimineaţa până la 7 o a r e sear
şi anume:
1 Basinele mici pentru
şi dame, toată ziua.
2. Basinul de înotat îa fie
care zi dela 6 —8 o a r e a. m
pentru domni, dela 8 —II oari
pentru dame şi dela I I o a re în
colo earăşi pentru domni.

Eforia şcolară.

BANCA NAŢIONALĂ A R O M Â N IEI.
ACTIV

Bilanţul General încheiat la 30 Iunie 1912.

„
Monetă / t Ur / •
Casa metalică Arg‘nt
•
b95.9J9.97
(Trate aur 62,185,156.10 217,385.866,64
Bilete de B a n c ă ............................. 142,919,720. 360,305,586 64
11,319.418 63
Efecte predate Cassei spre încassare
. . . .
Portofoliul român şi străin Centrala . 101,803,966,74
„
„ Sucursale şi Agenţii 45,084,437.04 146,888,403 78
Efecte p u b l i c e .....................................
II,
953.054
17,443.877 68
Efecte fond de rezervă statutar . .
4,189.321 58
„
„ „ amort. imobil mobilier şi maşini
Cupoane
................................................
152.219 13
împrumuturi pe I Centrala
. . . 1,715,300.
7.398,600
efecte publice
) Suc. şi A g .. . . 5,683.300.
împrumuturi pe efecte publice în ct. crt Centrala
9,636.978 17
Sucursale şi A g e n ţ i i .....................................................
6.221,840 68
I m o b ile ................................................................................
816,971 54
Mobiler şi maşini de im p r im e rie ................................
122.228 12
Dobânzi datorate la împrumuturi pe efecte publice
Depozite l i b e r e ................................................................ III. 869.485
25,272.979 16
Compt. de v a l t o r i ..........................................................
Compt. curente . ........................................................... 92,298.623 77
61.125.222 76 867.014.810 64
Compt. d i v e r s e ................................................................

PASIV

12.000.000
Capital
.....................
32.456,931
76
Fond de reservă . .
„ amortis. imobil, mobilier
4,834.186 06
şi maşini
. . . .
599.805.700 —
Bilete emise de Bancă
, 2,198.000 —
Bonuri de Casă .
1.143189 22
Reescomptul semestrului viitor
111,869.485 —
Deposite de retras
99,672.307 50f
Compturi diverse
3.035.011 10 867.014.810 64
Profit şi pierdere .

867.014,810 64

867.014.810 64

DEBIT

Profit si Perdere încheiat la 30 Iunie 1912.

Salariile personalului de a d m in istra ţie.....................
»
»
» im p r im e r ie ...........................
Cheltueli de administr., impozite ICtntrala . 426.549,67
către Stat şi dff. taxe şi indem. |Suc. şi Ag. 130.188.95
Cheltueli de im p r im e r ie ................................................
Fondul amortisărei im o b ile lo r ..................... .....
»
»
mobilierruiui şi maşini de imprim.
Luminat şi î n c ă l z i t .....................................................
Drepturi de p r e z e n ţ ă .....................................................
Material pentru fabricarea biletelor (uzat) . . . .
»
*
im prim erie...........................................
Sold (beneficiu n e t ) ..........................................................

Sold precedent . .
Dobânzi şi beneficii diverse . .
Trate şi remize şi diverse operaţiuni
cu s tr e in ă ta te a ..........................
Venitul efectelor publice . . .

688.990 14
54.777 41
556.738 62
7.169 54
45.000 —
’ 12.000 —
38.808 20
27.720 —
82.479 36
12.527 90

1.526,211 17
3.035,011 10
4.561,222 27

Guvernator, A n to n C a r p .
TIPARUL TIPOGRAFIEI A. MUREŞIANU : BRANISCE & COMP, BRA®3V.

CREDIT
4.163 37
3.006,508 87
1.264,238 83
286.311 70

y

4.557,058 90

4.561222 27

Director, Corneliu Cioranu.

