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BrașovO, 6 Februarie v.
Numai Sâmbătă primirămu soi

rea întristătore, că vrednicula și 
de toți iubitulu Episcop u alu Ca
ransebeșului zace greu bolnavu, 
er Duminecă ne și comunică te- 
legrafulu, că vieța acestui archie- 
reu, atâtu de scumpă neamului ro- 
mânescu, s’a stinsă.

A trebuită și octogenarul^ e- 
piscopu alu Caransebeșului se dea 
tributulă seu nemilbsei sorți ome
nesc!, der să mărturisimu cu toții: 
ne-a părăsită cu tdte aceste prea 
curendu, căci deși era împovărată 
de anii vieții, bătea în pieptulă 
seu o inimă sinceră românesca, 
care ne făcea se sperăm u încă 
multă dela densulu.

Numele lui Ioană Popasu este 
strînsă legată de istoria desvoltă- 
rii nostre naționale dela 1837 
încoce.

Elă a fostă unulă din mândra 
pleiadă a aceloră vrednici bărbați 
ai națiunei române, cari cu cu- 
ventulă și cu fapta au lucrată 
sinceră și desinteresatu pentru lu
minarea și liberarea neamului ro- 
mânescu.

Omu înclinată spre fapte bune 
și nobile, Română de inimă, Ioană 
Popasă a fostă timpă de 28 de 
ani mândria și podoba Români- 
loră brașoveni, a fostă ună ade
vărată păstoră sufletescă ală loru, 
povățuitorulă și ocrotitorulă loră 
în vremuri rele și bune.

Spiritulă lui deșteptă l’a fă
cută capabilă de a înțelege pe 
deplină înalta sa chiămare, l’a în
demnată să se asocieze cu băr
bații luminați și bine semțitori ai 
timpului său și să stăruie a să- 
verși fapte demne și mărețe ro
mânesc!.

Scolele române centrale din 
Brașovă suntă ună viu și neperi- 
toră monumentă ală acestoru no
bile stăruințe în timpulu în care 
Ioană Popasu a servită biserica 
și națiunea sa ca protopopă ală 
Brașovului.

Ceea ce a săvârșită Ioană Po
pasu, ca episcopă ală Caransebe
șului în timpă de 22 de ani, măr- 
turisesce iubirea și venerațiunea 
ce i-o dovedeau necurmată cre
dincioșii săi.

Ioană Popasu a luată parte 
și la mișcările naționale ale Ro- 
mâniloră în anii viforoși dela 1848 
ca și mai târcjiu, și a mersă cu 
poporulă sprijinindă aspirațiunile 
lui legitime.

De aceea, c}ice'Se> fhnd-că era 
era Română pronunțată, nu s’a 
recomandată spre înalta aprobare 
alegerea de Metropolită a lui Ioană 
Popasu.

Sărtea l’a dusă la Caransebeșă 
și aici a dată Ioană Popasu, ca 
episcopă, dovec}! de ajunsă, că a 
fostă vrednică de încrederea ce-o 
puseseră întrînsulă iii bisericei 
greco-orientale.

Ioană Popasu a rămasă cre- 
dinciosu salutareloră și-nobileloră 
sale principii, a rămasă credin- 
ciosă poporului său. Pentru acesta 
poporulă l’a și recompensată prin 
ovațiunile ce i-lea făcută cu oca- 
siunea iubileului de 50 de ani ai 
preoției sale și acum de curendă 
cu ocasiunea aniversării a 80-a a 
etății sale.

Trăimă în timpuri forte grele, 
când totă mai rari suntă bărba
ții conducători, cari se devoteză 
cu trupă și sufletă intereseloră 
poporului română. Jalea ce ne 
cuprinde der la despărțirea de 
Ioană Popasu este în aceste mo
mente îndoită de mare.

Cu adencă durere depunemă 
pe mormentulă prea demnului ar- 
chiereu din Caransebeșă omagele 

nbstre de pietate și de recunos- 
cință și-i (țicemă :

Luptă bună ai luptată curgerea 
ai plinită și credința ai păzită. 
Faptele tale nobile și românescl 
l-mineze în veci ca o sfântă fă- 
cliă în calea viitbreloră genera- 
țiuni!

t loantl Popasu, Episcopulu Caranse
beșului, s’a născuta în Brașovă la 20 De- 
cemvre 1808 din părinți români, nemă 
de nemă de preotă, venițl din Bomânia 
dela Vălenii de Munte. Tatălă său, pe 
care l’a chemată totă Ioană, umbla îm
brăcată cu anteriu și giubea, și a fostă 
negustoră de pesce. Era ună omă ve
selă și regulată în afaceri, și ținea multă 
la numele său bună. Mamă-sa Stana a 
fostă o femeiă vrednică, înțeleptă și 
blândă. „Par'că vorbeai cu ună preotă 
bătrână,“ așa dice ună contimporană, 
„astfelă de înțelepte și cinstite vorbe 
eșiau din gura ei. Rareori am vădută 
în vieță o astfelă de femeiă înțeleptă și 
blândă." Densa umbla îmbrăcată româ- 
nesce cu ștergară albă pe capă.

Pe timpulă acela scolele poporale 
române din Brașovă, existândă mai multă 
după nume, copilulă Ioană, bărbatulă 
chiemată mai târdiu de Provedință a ri
dica scolele române din Brașovă la 
starea cea mai înfloritdre, trebui să în
vețe să cetescă și să scrie dela ună uncliiu 
ală său, Costache Petrovicl, care trecu 
mai apoi în România. Studiile gimna- 
siale și-le-a făcută la gimnasiulă evan- 
gelică săsescă din Brașovă și la gimna
siulă catolică din Sibiiu (1829 și 1830). 
După terminarea cursuriloră filosofice la 
facultatea din Clușiu (1831 și 1832) se 
duse la universitatea din Viena, unde 
studia și termina cursulă teologică în 
timpă de 4 ani, dela 1832—1836. In 
anulă 1837 ajunse preotă la biserica 
sfântului Nicolae din Brașovă, acolo, 
unde înainte cu 300 de ani, la anulă 
1580, diaconulă Coressi învăța pe Ro
mâni să se închine la Dumnezeu în 
limba maicei loră, tipărindu elu cetii din- 
tliu cele dinteiu cărți în limba română. 
Totă în anulă 1837 Popasu fu numită 

protopopă ală Brașovului, 6ră dela anulă 
1865 densulă condusei cu spiritulă său 
diecesa Caransebeșului.

Idea conducătore, amă pută cjice 
principială vieții lui Popasu fiindă „cul
tura nemului său românescă", densulă s’a 
silită totdeuna să facă pe fiii săi sufle - 
tescl să înțelâgă prețulă j învățăturei, să 
îmbrățișeze cu căldură causa șcdleloră, 
și să’P înduplece a aduce jertfe pentru 
școle avăndă convingerea, că numai unii 
poporă povățuită de lumina, ce o dă șcdla, 
e in 'stare a’șl crea o sărte mai bună mate
rială și morală.

Urmărindă , acestă scopă, densulă 
încă de pe la anulă 1843 începu a lu
cra neobosită pentru întrunirea șcdleloră 
comunei bisericescl române din cetatea 
Brașovului;cu ale bisericei ’ sântului Ni
colae din suburbiulă Scheiu. Isbutindă 
a înfrăți aceste două comune bisericescl 
sub conducerea sa, se cumpără grădina 
din Groverl în Brașovă cu prețulă de 
4400 fl. m. c., mai cu semă din contri- 
buirl benevole ale j fruntașiloră cjiseloră 
două comune, și spre acestă scopă, vo- 
indă a premerge cu esemplu bună, a 
contribuită și densulă 500 fl.,o sumă des
tulă de însemnată pentru densulă, mai 
cu semă în timpurile acelea.

Pe loculă acesta se află astăzi o ml- 
reță zidire, sub ală cărei coperișă se 
adăpostesce ună gimnasiu completă cu 
8 clase, școlele primare și șcdlele reale 
și comerciale, cari facă ondre nn numai 
Româniloră Brașoveni și cu deosebire 
prea vrednicului conducătorăjde odinidră, 
ci tuturoră Româniloră din imperiulă 
Austro-Ungară, mai cu semă, decă con- 
siderămă, că în aceste institute de învă- 
țămentă se crescă și se luminăză astăzi 
peste 800 de tineri români.

Decă spiritulă lui Popasu n’ar fi 
produsă uimică alta/institutulă școleloră 
centrale române din Brașovă creată în 
prima linie de geniulă său ar fi de ajunsă 
a etemisa^numele iui.

Deră Popasu și în patria sa adop
tivă a (Caransebeșului, undei se află 
ca episcopă de 22 de ani, a dată probe 
învederate despre aceea, ce p6te pro
duce energia, stăruința, iubirea de pro-
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Printre Scoțieni.
după Max O’ Rell.

Pentru noi cei de pe continentă Sco
țienii suntă nisce supuși britanici, seu 
cu alte cuvinte EnglesI, cari părtă ună 
felă de șapcă (cum pârtă în ema acesta 
domnele și domnișorele), suntă îmbrăcațl 
cu ună șală și cu o rochiă scurtă cadri
lată roșu, verde și cenușiu, cântă din 
cimpoiu, der de altcum vorbescă engle- 
zesce, mâncă rosbif și se jură pe Bi- 
bliă.

Mulțl chiar dintre EnglesI împăr- 
t.ășescă ideile ce domnescă în generală 
la noi despre locuitorii din nordulă |Bri- 
taniei mari.

Insă nicl-odată două popore *)  n’au 
fostă atâtă de aprope unulă de altulă pe 
planetulă nostru, der atâtă de depărtate 
în ceea ce privesce obiceiurile și ca- 
racterulă loră.

Scoțienii EnglesI! Să spui numai 
acesta la vre-ună Scoțiană și vei vede 
cum te primesce.

Scoțianulă e supusă Britaniei, însă 
decă-lă iai dreptă ună Englesă, elă 
spune repede: „Nu, domnule, nu sunt 
Englesă, sunt Scoțiană!"

Elă e Scoțiană și voesce să rămână 
Scoțiană, E mândru de naționalitatea 
sa și trebue să-lă felicitămă pentru a- 
cesta.

Dintre toți cetățenii Regatului, mai 
multă seu mai puțină unită, amioulă2) 
Donald este celă mai fină, celă mai 
solidă, celă mai positivă, celă mai stă- 
ruitoră, celă mai lucrătoră și mai de 
spirită.

Celă mai de spirită! Etă ună ou- 
ventă mare.

Da, celă mai mare de spirită, fiă 
cu ertare umbrei lui Sydnei Smith.

Englesii cunoscă atâtă de puțină pe 
Scoțieni, încâtă când le spunea O’ Beli, 
că va merge în Scoția să le țină con
ferințe, îi rîdeau în față.

Dâr bine, amice dragă. îi strigau, nu

a) Numele ce li-se dă Scoțienilor^. 

scii d-ta, că numai cu ajutorulă cio
canului ai pute faoe să intre o glumă în 
capulă unui Scoțiană?

Și într’adevără, din cjiua când Syd
nei Smith, de plăcută amintire, pronunță 
în contra Scoțieniloră faimăsa sentință, 
adecă: Că pentru a face pe’ună Scoțiană 
să’nțelegă o glumă, este de lipsă o ope
rațiune chirurgicală, bietulă Donald n’a 
mai putută împedeca generațiunile tre
cute și actuale ale Angliei să confirme 
judecata făcută asupra lui de celebrulă 
„ Witu (omă de spirită).

Inzadară a putută Scoția produce 
pe: Smollett, Robert Burns, Walter Scott, 
Thomas Carlyle etc. Scoțianulă a rămas, 
în ochii Englesiloră, personificarea spi
ritului greoiu, ună bietă omă incapabilă 
să facă altceva decâtă rugăciuni și bani, 
și Londonezulă, care n’a călătorită nici 
odată, eockney-ul (omenii cei mai de 
josă, gură cască) care crede încă cu tă- 
riă, că Francesii d. e. suntă nisce crea
turi misere, ce se nutrescă cu brosce și 
cu melci, acelă Londoneză, celă mai 
prostă animală de pe lume, trece p’aci 
încolo, repetândă la totă lumea: „Prost 
și greoiu ca ună Scoțiană".

Dă-i înainte numai câteva minute u- 
nei faime false, unei minciuni orecare, și 
nu vei mai fi niciodată în stare să le ajungi 
și să le îndreptezl.

In faptă însă spiritulă Londonezi- 
loră, ca să nu cjicemă ală Englesiloră, 
nu este la înălțimea Scoțianului. Glu
mele rele, jocurile de cuvinte, suntă pen
tru ei literă mortă. Ună calambură îlă 
pune în încurcătură și-i ridică părulă mă
ciucă pe capă; cu tdte acestea câteva 
anecdote ne voră proba, că Donald e om 
de spirită, ună spirită de bună simță, 
are cu deosebire humoră, acelă humoră 
fină, subtilă, care ar trece prin capulă 
unui cockney, fără a lăsa cea mai mică 
urmă, fără a face cea mai mică impre- 
■iune asupra lui.

De afirmată nu s’ar pute afirma, că 
esistă mai multă inteligență în Scoția 
decâtă în Anglia, der se pote cu
siguranță, că acolo esistă mai multă pu
tere de a înțelege, mai multă intelectu
alitate.

Cockney-ul are trebuință de calarn- 
bure, de jocuri de cuvinte, de glume 
banale. La teatru îi trebue joourl ra- 
petjl amețitâre (ca d. e. csardașul) și 
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gresii și activitatea neobosită a unui om 
inspirată de idea predomnitore a sufle
tului sâu.

Când a ajunsă ca episcopă la Ca- 
ransebeșă, Popasu a aflată ca reședință 
o zidire veche devenită aprdpe ruină, eră 
dieoesa lipsită de institute teologică, de 
șcdlă pedagogică, de tipografîă diece- 
sană și de totă ce este temeiulă pro
gresului, și acestea tote s’au creată și 
suntă astăcfl în ființă prin stăruințele sale 
neobosite.

Totă Popasu e, care a dispusă a se 
introduce și în eparchia Caransebeșului 
conferințele învățătorescl, cari au dată 
ună avântă' salutară instrucțiunei pu
blice poporale din întrega diecesă a Ca
ransebeșului. Elă e și înființătorulă re- 
uniunei învâțătoriloră din întrega sa diece
să, contribuindă și cu mijloce materiale 
pentru crearea fondului ei.

Și în sfârșită, dâcă vre-odată Caran- 
sebeșenii voră ajunge sâ’șl aibă și ei 
gimnasiulfi loră românescă, precum îlă 
avemă noi aici în Brașovă, de bună semă 
și în acestă privință Popasului îi va 
aparține o parte din merită, căci școla, 
sub ori-ce formă, fiă șcdlă primară, fiă 
secundară, fiă cu ună cuvântă orl-ce in
stituția de cultură națională seu umani
tară, a fostă idea dominantă a sufletului 
lui Popasu; visulă, care nu i-a dată 
pace, pănă ce nu a isbutită a-i da trup 
și formă.

Așa a fostă Popasu în Brașovă ca 
protopopă; așa a fostă ca episcopă ală 
Caransebeșului; unu vrednicii bărbații alu 
nafiunei sale.*)

*) După „Școla și Familia" din 1887.

Crisa în Francla.

Căderea ministerului Floquet 
a dată nascere unei crise seridse 
și amenințătore în Francia. Toți 
din tâte părțile se întrebă cu în
grijire, că 6re cine va fi urmașulă 
lui Floquet și bre fi-va elu ună 
bărbații atâtu de energică și de 
înțeleptă, ca se pbtă pune stavilă 
povoiului boulangistu, ce amenin
ță cu distrugere așecjămintele de 
față republicane ale Franciei?

I s’a precjisă ministerului ra
dicală republicană Floquet căde
rea încă din cjiua când generalulu 
Boulanger a reportată cunoscuta 
victoriă electorală în Parisu. Opi- 
niunea publică s’a pronunțată pe 
stradele Parisului pentru Boulan
ger, inimiculă celă mai înverșu
nată alu lui Floquet. De atunci 
(țilee cabinetului presidată de 
acesta au fostă numărate.

Floquet a comisă greșela, că 
față cu Boulanger, care câștiga 

din 4> îu '1‘ mai mare influință 
asupra masseloru, a crecjutu a is- 
buti după principiul: „cuiu cu cuiu 
se scote afară11, strigând împreună 
cu boulangiștii: „să revisuimă cons- 
tituțiunea!“

Prin aceea înse, că Floquet 
a primită în programulu seu re- 
visiunea constituției, a produsă ne
înțelegeri și scrisiunl în sinulă re- 
publicaniloru și a încurajiatu nu
mai planurile celoră cari voru se 
restorne așecjămintele de față ale 
Republicei.

Pe când republicanii se cer
tau între sine, generalulă Boulan
ger dobândea isbendă după isbendă 
în departamente, pănă ce a învinsă 
în fine și la alegerea din Parisu. 
Acestă alegere a dată o lovitură 
de morte autorității cabinetului 
Floquet și din acestă momenta 
Ferry, șefulă oportuniștiloru repu
blicani, care odinioră a mersă mâ
nă n mână cu Gambetta, a lăcutu 
cea mai aspră oposițiă cabinetului 
Floquet, din causă că acesta voia 
cu orl-ce prețu se revisiuescă 
constituția tocmai în nisce mo
mente, când partisanii lui Bou
langer se pregăteau a da totă pu
terea publică pe mâna unei cons
tituante.

Francia era amenințată astfelă 
a ajunge pe mâna unui dictatoru 
seu a deveni prada anarchiei. De 
aceea se uniră oportuniștii repu
blicani cu monarchiștii moderați 
spre a răsturna ministeriulu Flo
quet. Acesta cerea a se pune la 
ordinea cjilei revisuirea constituției, 
er camera se pronunță pentru a- 
mânarea revisuirea.

Pănă acuma n’a reușită încă 
președintele republicei Sadi-Car- 
not se formeze ună nou ministe- 
riu. Se vorbesce de rechiămarea 
lui Rouvier la ministeru. In ori 
ce casă republicaniloru nu le ră
mâne alta, decâtu a disolva par- 
lamentulu de față. Deja ei au 
luată măsuri pentru a pune ore- 
care stavilă influenței lui Boulan
ger la nouăle alegeri, prin aceea 
că au casată scrutiniulu pe liste și 
au reformată legea electorală.

Totulu depinde der dela vo- 
tulu țării la alegerile generale. 
Decă maioritatea se va pronunța 
în favorea lui Boulanger, tote stă
ruințele republicaniloră voru ră
mâne zadarnice și Francia va 
trece prin nisce schimbări și stră- 
formărl, ale căroru resultate fi
nale nici că se potă ac|I prevede.

SOIRILE DILEI.•
ț Ioană Popasu. Marți în diua în

mormântării Presfitiției Sale Episcopului 
Popasu se va celebra liturghie la bise
rica sf. Nicolae din loctt, unde va asista 
tinerimea dela scolele centrale condusă 
de corpu’.ă profesorală, er Dumineca vii- 
tore se va oficia ună parastasă. Din a- 
cestă incidența protopopula Brașovului 
d-lă I. Petrică a data una cerculară în 
întrega protopopiatul^ de a se oficia 
de asemenea câte una parastasă, er Luni 
și Marți să se tragă de două ori pe (fi 
clopotele. Comitetula bisericei sf. Nico
lae și Eforia scdleloră centrale a trimisa 
representanțl la Caransebesă, cari să de
pună câte o cunună pe cosciugula de
functului.

* * *
t Iosifă. Fericeanti, profesora și cate- 

cheta la gimnasiula româna din loca, 
după una serviciu de 26 ani, a încetată 
din vieță Sâmbătă în 5 Februarie. în
mormântarea se va face Marți în 7 Fe
bruarie la 3 ore d. a. în cimiterula bi
sericei sf. Nicolae. Adresăma întristatei 
sale fice și întristatului său ginere con- 
dolențele nostre.

* * *
Din comitatulu Turda-Arieșii. S’au es- 

tradata din acesta comitata în luna lui 
Ianuarie 28 de pașaporte pentru liberă 
trecere în România. Din darea directă 
s’au incassata în acestă lună 8248 fl., 
rămânenda restanță 235,027 fl. 99 cr.

* * *
Ds vorbea Kossuth. In representanța 

orășenescă a Budapestei s’a întâmplata 
una incidența caracteristica pentru di- 
nasticismula șoviniștiloră unguri. Prima- 
rula începu să cetescă răspunsula împă
ratului. Toți se ridicară, numai Polo- 
nyi, deputatula, nu. Atunci i-se strigă 
să se ridice. Polonyi însă răspunse, că 
„vorbesce numai primarulau. „Der elă 
raporteză cuvintele regelui,“ i-se răs
punse. Atunci se ridică. De-ar fi fosta 
vorbele lui Kossuth, cum se mai ridica 
șovinistula!

* * *
Balulti pompierilorii voluntari din 

Dobra anunțata pe 2 Februariu a. c. 
din causă cunoscută, s’a amânata pe 23 
Februariu 1889 st. n. Despre acesta co
manda încunosciințâză pe publica.

Parastasu pentru arcliiducele 
Rudolfu.

Năsăudă, Faură 1889.
In cfiua îmormântărei de piă memo

ria a decedatului nostru principe de co
ronă Rudolfa, în care și noi Românii 
aveamă multă speranță, s'a ținută și în 
Năsăudă la 5 Faură 9 ore a. m. ună 

„Părăstasău solemna pentru repausulă 
sufletului adormitului, la care au parti
cipată tăte oficiele publice, junimea gim- 
nasială și dela școla fundațională în 
frunte cu stindardula gimnasială îmbră
cata în doliu sub conducerea corpului 
profesorala și învâțătorescă, apoi inte- 
ligința din locă, ofîcerii pensionați și 
multă publică.

La sf. liturgiă a pontificată Reve- 
rendissimulă d-nă vicariu Gregoriu Moi- 
silă cu asistența d-loră profesori și pro
topopi on. Leone Pavelea și Maximă 
Popă și a capelaniloră Ionă Născuțiu și 
Ionă Macavei. Cântările le-a esecutată 
bine chorulă studențiloră. Predică aco
modată a ținută d-lă Maximă Popă. La 
amedă și la 4 ore s’aă trasă clopotele.

Eternă fiă-i amintirea!

M.-Oșorheiu, 12 Februarie n. 1889.
Astăcfi s‘a celebrată o liturgiă cu 

părăstasă în biserica gr. cat. de aici prin 
D-lă protopopă Vasilie Hossu pentru 
eterna odihnă a sufletului principelui de 
coronă Rudolfă, la care a asistată ună 
publică inteligentă și fdrte uumârosu.

S.

Convoiulu demonstranțiloru.
In săptămâna trecută ni-se telegra

fiase din Pesta, că pe erl, Duminecă, se 
pregătea ună convoiu de demonstranți. 
Convoiulă s’a ținută, precum ne spune 
o telegramă de adl. Etă cum a fostă în
tocmită:

Rânduri de câte 16 persdne, fiecare 
stegară escortată de ună deputată opo- 
sițională, în capulă și în cdda convoiu
lui de asemenea deputațl; împărțirea de 
cocarde naționale ungurescl din partea 
femeiloră la participatorii demonstranți, 
acesta pe pieța lui Calvin. Apelulă s’a 
împărțită și în provincii. Steagurilor^ 
li-s’au adausă și inscripțiunl. Pe corso 
aplecarea steaguriloră și strigă1 e de 
„eljen a Kiraly“, ca sâ se aucjă de partea 
cealaltă a Dunării la palatulă din Buda. 
Convoiulă a cutrierată dup’amecfi tote 
stradele Pestei. Poliția l’a încuviințată 
numai după-ce arangerii și mai mulțl 
deputațl dietall au garantată menținerea 
ordinei și a liniștei.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Născudu, în Faură 1889.

Onorată Redacțiune! In anii tre- 
cuțl multe s’au scrisă prin diarele nos
tre de cătră corespondenți asupra vieții 
nfistre sociale și asupra disharmoniei ce 
esistă la noi.

E dreptă, că multe au fostă ade
vărate, der multe și esagerate. Vădă 
acum, că acei corespondenți nu vă rela- 
teză nimică despre ună pașă salutară ce

pentru a-i plăcâ, cei mai buni actori, 
cei mai buni cântăreți an de lipsă să 
învețe ase da de-a rota și să rivaliseze 
în agilitate cu jucătorii de maimuțe și 
din circurile de pe la târguri. Decă nu 
suntă jocuri, nu suntă nici aplause; însă 
ună hornpipe*)  e diliciosfi’; ună actoră, 
oare în decursă de o oră încă nu e în 
stare să-și țină pălăria în capă, îlă tri
mite în ală șeptelea ceră, și se vede 
chiar publică din primele fantelurl în 
Londra aplaudândă asemenea lucruri. 
Astfelă de bufonerii facă pe Scoțiană 
să surîdă, der numai de milă.

Cockney-ul! Ați <fis totă, când cficețl 
acestă nume; este ună individă, care îți 
va critica opera Faust, pentru că încă 
pănă acjl nu s’a introdusă în scena de 
Kermesse**)  ună acrobată, care să umble 
pe capă, seu să se dea de-a răta.

Nu, nicidecum, Scoțianulă n’are de 
locă astfelă de spirită: în privința spi
ritului este gurmand și aprețiază numai 
bucatele fine. O replică promptă și fină 
îlă gâdile plăcută; elfi înțelege din ju
mătatea de vorbă; elfi este băiată bună

♦1 Joculfi matrozilor^ englesl. 
Târguit! in Belgia și Olanda. 

și scie de glumă , după cum înțelege 
gluma. Vioiciunea cugetării sale și sub
tilitatea caracterului său îlă facă să gă- 
sescă reflecsiunl de gustă, analogii glu
mețe și neașteptate. Elfi nu sufere de 
afectațiune, acea prăpastiă mare a spi
ritului ; elă e naturală, plină de naivitate; 
are spirită, dâr nu face nici - odată spi
rită și nicl-odată nu i-s’a putută aplica 
versulă lui Gresset: „Cine vrea să aibă 
spirită, perde și pe celă ce-lă are."

Da, Donald are spirită, der posede 
și calități mai solide. In ceea ce privesce 
moralulă, îi vomă face îndată cunoscința. 
Câtă pentru statură, privesce pe ună 
erou: elă e ună voinică pare-că făcută 
din petră și anume destinată a face să 
înainteze și să progreseze lucrulă. Ca
pulă bine așecjatfi între umeri largi, tru- 
pulă ososă, robustă, bine făcută, ochiulă 
mică și vioiu, mușchii de feră, o mână, 
care face să-ți trosnescă osele când îți 
strînge pe a ta, pulpele tari și piciore 
late și pline, cari înaintdză numai cu re- 
flecsiune și se așecjă numai după ce a 
încercată terenulă, astfelă e Donald.

E superflnu a mai aminti, că de re
gulă trăesce multă. N’am cunoscută nici

odată ună creștină atâtă de sigură că 
merge în raiu, și care să se grăbescă atâtă 
de puțină să plece, ca elă. Trimbița ju
decății celei de pe urmă va fi pusă la 
gură de sigură de ună Scoțiană.

*
Pentru ce reușesce Scoțianulă preste 

totă ? Pentru ce în Australia, în Noua 
Zelandă, în tote coloniile englese îlă gă- 
simă proprietară, directoră de companii, 
în fruntea tuturoră întreprinderiloră ? 
Pentru ce mai departe în usinele din 
Britania mare dirigenții (contre maî- 
tres ) suntă în generală Scoțieni?

Ei, Domne! lucru forte simplu.
Succesulă e datorită arareori împre- 

jurăriloră estraodinare, seu norocului, 
cum le place celoră scăpătațl să dică. Sco
țianulă este economă, cumpătată, posi- 
tivă exactă, sigură, lucrătoră și stărui- 
toră. Elă se scolă de dimineță; când nu 
câștigă decâtă 2 franci pe cfi, elă pune 

seu 1 francă la o parte ; îșl vede de 
afacerile sale și nu se amestecă nicl-odată 
în ale altora.

Adăugendfi la aceste calități corpulă 
descrisă, corpă sănătosă, ososă, robustă 
și dedată la ostenelă prin tfite esercițiile 

salutare, se pote ușoră înțelege pentru 
ce reușesce Scoțianulă preste totă.

*
Religiunea lui îlă învață să credă 

în Dumnezeu și să aibă încredere în 
propriele sale puteri, religiune mai prac
tică decâtă tote, care are ’ca devisă: 
„Ajută-țl și cerulă îucă te va ajuta11!

*
Decă Scoțianulă sufere naufragiu pe 

vre-o insulă perdută în Oceania, se pote 
garanta, că în câțl-va ani îlă veți vede 
proprietară instalată, făcândă a i-se plăti 
arândă și dijmă din partea indigeniloră. 
Acolo, unde Euglesulă și cu deosebire 
Irlandesulă more de tome, Scoțianulă 
mănâncă; unde mănâncă Englesulă, Sco
țianulă prândesce.

Mica scenă următore ne arată pentru 
ce în colonii d. e. se găsesce Scoți
anulă moșieră-arendașă, pe când Irlan- 
desii simplii plugari:

Odinioră D-lă O’ Rell avea o bucă- 
tăresă irlaudesă, fată onestă, credinciosă 
și de o devoțiune pe câtă de sinceră, pe 
atâtă de puțină practică. Fata de casă, 
adevărată Scoțiană, intră odată în bucă
tăria și găsesce pe brava irlandesă în 
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s a făcuta la noi tocmai în interesulă 
vieții nostre sociale, ori că doră nu’să 
înțeleși cu acesta și le place mai bine 
critica ți reporturile despre defecte și 
lăturele rele, ori că mai bine le-ar plăce 
a reporta despre alte părădl și span- 
țiurl inutile.

Vină der eu cu plăcere a țv<5 reporta 
următărele:

încă în Octomvre anulă 1887 s’au 
asociată mai multe domne, domnișore și 
domni spre a forma ună choră mixtă, și 
sub conducerea bravului nostru profe- 
soră de musică I. Fischer în 2 ore 
pe săptămână au învățată mai înteiu 
îutruga liturgiă grecescă pe note, și du- 
pă-ce acestă chortt a fostă bine eserci- 
tată a cântată în vr’o câteva rânduri acestă 
liturghia în biserică cu succesă demnă de 
totă lauda delectândă multă pe publi- 
culă auditoru. După aceste a mai învă
țată și alte poosii, imnuri și romanțe și 
încă fin Aprilie anulă trecută 'au dată 
ună concertă 'cu succesă lăudabilă. In 
deosebi acestă clioru a escelată în 4 
Octomvre anulă trecută cu ocasiunea 
sânțirei noului edificiu gimnasialu, când 
sub s. liturgiă, la caro a pontificată 
Ilustritatea Sa bunulă nostru archiereu 
Dr. Ionă Szabo cu asistența întregei 
preoțiml tractuale, a cântată liturgiă în- 
tregă așa de frumosă, încâtă însuși Epis- 
copulă a rămasă încântată de liarmonia 
plăcută și sonoră a acestui choră și s’a 
esprimată forte favorabilă despre elă.

încă în anulă trecută vre-o câteva 
dame și domul din acestă choră au con
cepută idea nobilă .și sublimă de a forma 
o „Reuniune de cântări11 regulată după 
tete formele, cu statute etc. Disă și s’a 
făcută spre lauda loră. S'au făcută sta
tute și s’au înaintată ministerului spre 
aprobare, s'a constituită acestă Reu
niune sub direcțiunea zelosului advocat 
din NăsSudă Dr. Alesiu Larionesi alegen 
du’șl și unu Comitetă.

Acestă Reuniune după statute portă 
numirea de „Reuniunea dameloru române 
din Năsfudă pentru cultivarea cântului bi- 
sericescu“.

Membrii activi în acestă reuniune 
au fostă dela începută, suntă și am 
firma speranță, că voră fi și pe viitoră, 
dintre domne următorele: d-na Elisa- 
beta Tanco n. Mureșianu, d-na Anasta
sia Popițiană n. Maniu și d-na Valeria 
Tanco u. Pavelea; apoi domuișorele : Sa- 
loina Pavelea, Rosa și Aurora Goldschmidt, 
Elisabeta Verzariu, Helena Pavelă, Emi
lia Mihailașă Hedvig Ulreich, Constanța 
Anca, Elisabeta Vasilichi, Gabriele Petri 
și Ana Ilieșă, apoi domnii: Dr. Alesiu 
Larionesli, d-lă profesori gimnasiall Ga- 
vrilă Scridonă, Ionă Tanco și Ionă Ghe- 
ție, apoi d-nii învățătoru dela școlafun- 
dațională Iuliu Popă și domnulă ascul- 
tătoră de drepturi Dionisiu Logină.

Membrii ajutători se înscriu și acum 
despre cari Vă voiu raporta după ter
minarea înscrierei.

Mă nutresce speranța, că în acestă 
reuniune atâtă de măreță și nobilă voră 
mai intra și alțl membri, și mai vertosă 
aceia nu se potă escusa, pe cari bunulă 
D-cJeu i-a înejestrată cu voce frumosă, 
ar fi de dorită să nti-șl ascundă talen- 
tulă în pămentă, ci se delecteze cu elă 
și pre alții. Decă bunii noștri plugari 
arată atâtă de multă interesă pentru 
cântă, care atâtă de multă ne mângăiă 
și delecteză în năcazurile și suferințele 
ce c)i de di vină asupra capului nostru, 
•și dică acești plugari formeză în multe 
locuri cornii pentru cultivarea cantului, 
cu atâtă mai tare se așteptă dela Nă- 
săudenl, unde e ramura inteligenței, scole 
de modelă și puteri, cu cari se potă 
produce pe acestă terenă resultate fru- 
mose â la Sibiieul, Brașoveni etc.

Acestă Reuniune de cântări a de
lectată multă publiculă din Năseudă și 
în presera anului nou cu ună concertă 
arangiată după programa alăturată :

1. „O ce veste minunată11, colindă, 
coră mixtă. 2. „Die Taube* , duetu ese- 
cutată de Elisabeta Tanco și Dr. Alesiu 
Larionesi acompaniată de corulă mixtă.

genunchi rugândă cerulă să’i aprindă 
foculă.

Der suntă lemnele ude, strigă Sco
țiană, cum vrei să se aprintjă? R6- 
gă-te la Dumne4eu, decă vrei der elă e 
așa de ocupată, că înainte de a te gândi 
să-lă conturbi pentru așa lucru neînsem
nată, ai face mai bine se pui sera lem
nele să se usce în cuptoră și dimineța 
de sigură ar arde ca făclia.

„Și acesta e o credință", îi dise cineva, 
cui îi spuse D-lu O’ Rell întâmplarea. 
Densulă însă presupune că este lene.

Doctorulă Norman Macleod istori- 
sesce, că fiind ă odată în luntre pe ună 
Iacă în Highlands, isbueni fără de veste 
o furtună,’care amenința.cu urmările cele 
mai seriose. Doctorulă, oinfl mare și tare, 
era însoțită de ună ministru scoțiană 
mică și slăbuță. Acesta se adresă cătră 
conducătoră, îi vorbi de pericolulă ame
nințătorii și propuse ca toți cei de pe 
luntre să începă inmediată sâ facă ru
găciuni.

— „Na, na“, dise luntrașulă, „mititelulă 
pote să se roge, der celă mare să ia 
două lopețl, sâu, decă nu, suntemă 
perduțl.“

3. „Mandoliuata“, solo eeecutată de Va
leria Tanco cu acompaniare de harmoniu.
4. „Fantasii din opera Lucia de Lamer- 
moore“, solo violină esecutată de Ionă 
Popă cu acompaniare de harmoniu. 5. 
„Copila română*,  de Vulcană, declama- 
țiune de d-șora Sabina Pavelea. 6. „Die 
kleine Fischeiin“, solo esecutată de d-șora 
Hedvig Ulreich și acompaniată de corulă 
mixtă. 7. „Luna suride“, romanță ese
cutată de corulă mixtă. 8. „Vorbă multă 
sârăciă“, corn mixtă.

Publică a fostă forte multă și toți 
au fostă încântați. La medulă nopții 
a salutată anulă nou profes. gimn. G. 
Scridonă priu o vorbire frumosă, după 
care corulă mixtă îndată a cântată co
linda „O ce veste minunată11. Petrecerea 
cu jocă a fostă forte animată și a du
rată până cătră dină. Concertulă în ge
nere a reușită forte bine, corulă a ese
cutată piesele forte bine.

In deosebi multă a delectată publi
culă auditoră solo „Mandolinata*  ese
cutată de d-na Valeria Tanco cu o voce 
plăcută și sonoră, apoi cu multă efectă a 
declamată și poesia „Copila română11 
d-șora Sabina Pavelea, cu curagiu, des- 
teritate și voce clară. Audă că veni- 
tulă curată ală acestui concertă a fostă 
de vre-o 30 fi.

Iucheiu cu aceea dorință, ea acestă 
Reuniune să ne mai delecteze din când 
în când și să ne mai afineze durerile, nă
cazurile și suferințele, ce vedu că acum 
cu grosulă năpădescă asupra capului 
foștiloră grănițerl.

Unu fiu de grănițeru.

Ileșnotă, 30 Ianuarie v. 1889.
Domnule Redactoră ! O rubrică nouă 

s’a deschisă în timpulă din urmă în fia
rele nostre. Voindă a’ml arăta părerile 
mele la cele cuprinse în acestă rubrică, 
îmi permită a ve cere ospitalitatea cold- 
neloră prețuitului cJiarCl, ce redactați.

Avemă sortea nefericită de a fi în 
tote îndărâtulă altora, și nici nu e de 
mirare, pentru-că noi amă începută a 
gusta binefacerile luminei cu libertate abia 
de 40 de ani.

In far,a acestui adevără ar trebui să 
ne opintimu cu puteri nu numai îndoite 
ci chiar însutite, pentru ca sâ putemă 
ține pasă cu națiunile ce ne încunjoră.

Cu tote acestea suntă multe de fă
cută, cari trebuescă luate din capătă 
atâtă de noi câtă chiar și de mulțl din 
vecinii noștri. Una dintre aceste afaceri 
este lucrulă de mână în sculele poporale. 
Acesta este rubrica cea nouă a rjiareloră 
nostre pomenită mai susă.

Cu riu mulțumire am cetită în mai 
multe foi ale nostre articolulă „ 0 ces- 
liune arețetdre* , subscrisă de d-lu George 
Moiană, bine cunoscută publicului ro
mână prin stăruințele sale pentru răs
pândirea industriei de casă la poporă.

însuflețită în mare măsură pentru 

ideia d-lui Moiană de a forma reuniuni 
pentru sprijinirea pe tote căile a lu
crului de mână, am adusă în vorbă a- 
câstă afacere pretutindenea, unde am 
avută vre-o întâlnire cu colegi de ai 
mei seu cu alțl omeni pricepători și 
potă mărturisi cu deplină satisfacțiune, 
că nu am aflată pănă acum nici măcară 
o singură voce, curea să aducă vre-ună 
motivă în contra. Toți ca într’ună glasă 
au accentuată necesitatea apucării aces
tui lucru cu totă seriositatea și cu totă 
tăria. Pănă acum amă stată numai pa
sivi la încercările, ce s’au făcută în pri
vința acesta de unii colegi de ai noștri 
și mai vertosă de d-nii Moiană și Mușlea. 
Sâ primimă și noi angagiamentulă de a 
întră în rândulă D-loră. Succesele cele 
mari, la cari au ajunsă D-loră pe lângă 
mijloce slabe, ne potă servi ca dovadă 
destulă de puternică, cnmcă lucrulă nu 
e greu de făcută. Se ne punemă și noi 
pe lucru, pentru că învingerea greută- 
țiloră va fi cu atâtă mai ușoră, decă va 
fi munca împărțită între mai mulțl mun
citori. Sâ avemă numai bunăvoință și 
atunci vomă merge sigură înainte.

Tote împrejurările nostre naționale 
ne forțeză cu tătă tăria a începe o ac
tivitate seriosă pe terenulă acesta. Cu 
multă dibăciă dovedesce acesta și d-nulă 
Moiană în cartea sa „Lucrulă in scotă11 
asupra căruia atragă atențiunea tuturoră 
colegiloră spre a se lămuri și familia- 
risa cu obiectulă lucrului de mână.

Esprimă părerea și dorința tuturoră 
colegiloră mei, cu cari am discutată îu 
privința acesta, ba credă, că nu gre- 
șescă, decă dică, că totalitatea întregă 
a îuvâțătoriloră noștri voră consimți cu 
mine, ca să lucrăină cu toții în cercu
rile cunoscuțiloră noștri în favorulă lu
crului de mână, să îuființămă societăți 
seu reuniuni spre scopulă acesta, să co- 
lectămă ajutore în bani pentru de a 
pute înlesni ținerea cursuriloră de vară 
pentru învățători, atâtă prin d-nii Mo
iană și Mușlea, câtă și prin alțl colegi 
pregătiți în lucrulă de mână.

După împrejurările nostre am ve
nită la convingerea, cnmcă reuniu
nile amintite le putemă întemeia 
numai sub auspiciile bisericei în fie care 
protopopiată seu și câte 2—3 protopo
piate la olaltă. Membru ală acestoră re
uniuni pote fi fiecare individă care voesce 
a da ceva ajutoră reuniunei de care 
se ține spre scopulă lucrului de mână. 
Inspecțiunea supremă asupra reuniuniloră 
s’o aibă prea Venerabilulă Consistoră.

Cu multă bucuriă amintescă aici, 
cum că pre onoratulă D-nă Protopopă 
ală tractului nostru ală Branului, Tra- 
iană Mețiană, după cum sunt informată 
a și avută înțelegere cu mai mulțl pre
oți asupra pașiloru ce se voră întreprinde 
in privința acesta.

Ună impulsă îndoită de mare s’ar 
da acestoră întreprinderi când s’ară lua 
disposiții oficiale din partea pre venera
bilului Consistoră și acesta sperămă că 
va și urma, căci pre Venerabilulă Con
sistoră archidiecesană din Sibiiu, după 
cum m’ain informată, se ocupă cu ces- 
tiunea lucrului de mână deja de câțl-va 
ani de dile cu multă stăruință.

Ar fi de dorit, că ce va fi de făcută, 
sâ se începă câtă mai curendă, ca se se 
potă face posibilă ținerea unui cursă 
pentru învățători în vâra viitore, care 
cursă spereză, că și D-lă Moiană îlă are 
în vedere.

Incheiu sperândă ună succesă pe 
deplină mulțămitoră în cestiunea susă 
pomenită. G. Proca.

lnvSțătorti diriginte la scdla 
capitală din Reșnovu.

Die Puppenfce este ună încântătoră 
baletă, care de câtva timpă face ca opera 
curții din Viena sâ fiă bine cercetată, 
desfășurândă o bogățiă mare de costume. 
Se pote numi der nimerită ideia cjiarului 
„Wiener Modeu, care represintă în Nr. 
9 cele mai frumdse figuri din „Pup- 
penfee“, în ilustrațiunl atâtă negre câtă 
și colorate. Găsimă mai departe în a- 
cestă frumosă esemplară și o prea dră
gălașă ilustrațiune colorată „toalete de

seră,u afară de acesta încă ună esce- 
lentă cuprinsă, obicinuită la *1®
modă. Suplimentulă „Im Budoir“ aste 
împodobită cu reușitele portrete ale ti- 
neriloră fidanțațl din casa împârătescă. 
Asupra temei de spirită „Eine Redac- 
tionssitzung der Wiener Mode“ câtă și 
asupra proiecteloră de a mări cuprin- 
sulă fâiei se atrage deosebita atențiune. 
Prețulă pentru ună cvartală fi. 1.50.

Cuuuniă. D-lă Tibcriu Grecescu și 
și D-șora Smaranda Maria Ttoațeșu și-au 
serbată cununia Duminecă în 5 Februa
rie în biserica Adormirei Maicei Dom
nului din Turnu-Severină.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.
(Serviciulti biuroului de coresp. diu Pesta)

Budapesta. 18 Februarie. Con- 
voiulu de demonstranți s’a ți
nută amfisurată programului sub 
conducerea deputațiloru oposițio- 
nall. Au fostă de față cam 50,000 
persone. Poliția n’a fostă de față. 
Liniștea și ordinea a fostă esem
plară și menținute chiar de po
poră.
kanmwiauMHaHaiMnaaaB
Telegramă part, a „Gaz. Trans“.

Caransebeșu, 17 Februarie. Pre- 
sfinția Sa Episcopulu nostru Ionfi 
Popazu, după suferințe de patru 
dile de bronchită, a încetată din 
vieță astădl la 2 bre dimineța.

NECROLOGt.
G-regorivr

parochă gr. cat. în Grebenișulă de Câmpii, 
după ună serviciu consciențiosă de 31 
de ani ca preotă și în ală 57-lea ană 
ală etății, în urma unui morbă greu de 
plumânl, astăcjl la 8 ore dimineța șl-a 
dată nobilulă sufletă în mânile Creato
rului. Rămășițele pămentescl ale repan- 
satului se vor aședa Luni, în 18 Febr. 
n. a. c. în cimiterulă gr. cat. din loch.

Cu inima înfrântă de durere aducem 
acestă tristă scire la cunoscința tuturoră 
consângeniloră, amiciloră și cunoscuți
loră repausatului în Domnulă.

Grebenișil, 15 Februară u. 1889.
Anica Andreșianu născ. Pantea, soțiă; 

luliu, Octavianu, Valeriu, Cornelia, Lucre
tia și Emită, studentă gimnasistă în Si
biiu, fii; Laura Vlassa și dulia Mărginean, 
nurori. Basiliu Hopartcană teologă abs.. 
nepotă.

lăirsulu [slețri Brașovu
dm 16 Februarie st. u. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vând. 9.39
A.rgintd. românesc^ - „ 9.30 H 9.35
Napoleon-d’orI - - - „ 9.58 r» 9.60
Lire turcescl - - - „ 10.84 n 10.86
Imperiali - - - - „ 9-84 n 9.86
Galbinl „ 6.60 n 5.65
Scris, fonc. nA.lbina“6°/v „ 101.— M —.—

50/» n ” «o „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.- „ 1128.—
Discontultl - - - - 6>/2-8»/, pe ană.

Cursulh la bursa de Viena
din 14 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4“/0...............................111.30
Renta de hârtii 51',-,................................ 94.10
Imprumutuli ciilori ferate ungare - 146.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99,10
Amortisarea datoriei ciiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - 119.— 
Amortisarea datoriei ciilori ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) - - 114.70
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.75 
Bonuri rurale Banatil-Timișă - - - 104.71 
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.71 
Bonuri rurale transilvane .... 104.71 
Bonuri croato-slavone..................... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

uuguresch ................................ 99.70
Renta de hârtii austriacă .... 83.30
Renta de argintă austriacă .... 88 85
Renta de aură austrieci........................ T11.30
LosurI din I860 140.50
Acțiunile bincei eustro-ungare - - 884.— 
Acțiunile bincei de credita ungar. - 313.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 311.60 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d'orI..................................... 9.59
MircI 100 împ. germane .... 59.30
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.35

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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institutCde creimtO si economii, societate PE ACTIUNÎIN SIMIJTU SIVANIEI.

CONVOCARE.
Domnii acțiunarl ai institutului de creditu și economii „Silva

nii, societate pe acțiuni, se invită în virtutea §-ului 20 din sta
tute la

l-a ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ,
ce se va ține la 18 Martie 1889 st. n. înainte de mecțăcți la 10 6re în 
localitatea institutului.

Obiectele puse la ordinea dilei suntu:
1. Raportula anuala ala Direcțiune!.
2. Raportula computului de revisiune asupra comitetului anuala, a bi

lanțului și a propunerilora pentru împărțirea profitului.
3. Stabilirea bilanțului anuala și fixarea dividendelor^.
4. Fixarea prețului marcelorfi de presință.

5. Alegerea ălora 6 membri în comitetula de revisiune.
6! Alegerea ălora 2 membri în direcțiune.
7. Eventuale propuneri din partea direcțiunei.
8. Determinarea scopului spre care este a se întrebuința suma amintită 

în § 99 p. f.
9. Esmiterea aloră 3 membri pentru verificarea procesului verbala.

Se atrage atențiunea d-lora acționari la dispusețiunea §-ului 23 
din statute, în sensula căruia „la adunarea generală au vota numai 
acei acțiunarl, cari cu cela puțină jumfitate de ană mai ’nainte 
suntă treouțl în registrulă acționariloră și ca atari celă puțină cu o 
di înainte de adunarea generală au depusă la direcțiunea institutului ac
țiunile sale eventuală și documentele de plenipotență*

Acțiunile și eventualele documente de plenipotență suntă a se 
depune la cassa institutului celă multă până la 17 Martie st. n. 6 <$re 
după miacțăcți.
Șimleulti-Silvaniei, la 12 Februarie 1889.

Direcțiunea institutului.

ttm socoteliloro iisOWiii Ie creditași economii„SILVANIA"din Șinlei neutru will
Contulu bilanțului

a

Active:
Capitală de acțiuni, rate restante
Cassa în num 6r ară...................
Cambii de bancă escomptate 
împrumuturi pe hipotecă . . .
împrumuturi pe obligațiuni . .
Efecte publice.............................
Mobiliară ..................................

după amortisare de 10% .
Diverse conturi creditors . . .

Interese:
pentru depuneri spre fructificare . .

„ cambii reescomptate . . . .
Spese :

a) salariă și maree de presență . .
b) chiriă, porto, spese diverse . .

Contrlbuțiune ;
10% dare la interese dela depuneri . 

Amortisațiune
din mobiliară......................................

Scopuri de binefaceri
Profltu curatd

787
78

61
76

2,665
2,273

187,211
14.376 

' 50
loO

93
18
79

70885
220

75207,665

2324
1295

77
96

2302
704

10
45

3620 73

3006 55

196 'JH

78 76
42

6513 •J-J

13,458 94

Taslve:
Capitală socială :

1500 acțiuni â fl. 50 v. a. . . 
Depuneri pentru fructificare . . .
Cambii de bancă reescomptate . .
Interese transitore anticipate pe 1889 
Diverse conturi creditore .... 
Profită curată.................................

și perderiloru:
Venite:

Interese:
dela cambii de bancă . . . .

„ împrumuturi pe hipotecă .
„ împrumuturi pe obligațiuni.
„ capitalele depuse . . . .

de întârdiare.................................
Spese de fondare .................................
ProvisiunI................................................
Diverse......................................................

75,000
69,154 54
53,763 22
2,935 92

288 15
6,513 92

207,655 75

9100
601

6
830

82

18
30

71
21

♦

10,620
78 

1702 
1056

40
99
97
58

13,458’51
Șimleu, la 31 Decemvrie 1888.

.Aja.diel.n Cosma m. p., u^iag-iastinii Uszrarcușiu m. p., loanu Is. Lazaru. m. p.,
președinte. cassarO. comptabiltl.

Acestă bilanță esaminându-se și confrontându-se cu registrele principali și ausiliari ale societăței, ținute în bună regulă, s’au găsită în consonanță cu 
aceleași și esactă.

Membrii ai direcțiune!:
loanu Vicașiu m. p., loanu Serbu m. p., Danielă Delei m. p., Florianu Cocianu m. p., 
Moldovanu m. p., Florianu Marcusiu m. p., Georgiu Aciu m. p.

Comitetulfi (le revisiune:
Dr. loanu Nichita m. p. Vasiliu Marincașiu m. p. Demetriu Suciu m. p.

Datfl Șimleulu Silvaniei, la 12 Februariu 1889.

Alimpiu Barboloviciu m. p., George Papp m. p., 
președinte. 1031111

George Filepu m. p.
președinte.

Edsr AVIS.
Subsemnaturi facil onor, publici! cunos

cuta, că am deschișii o

lâedăril

3

sub conducerea d-lui d
STEFANO BUREȚIA $

in Tergulu Cailoru No. 61
(colții delaA Valea lată.)

și că me voiu sili a satisface tuturora dorințe- r 
lorii a onor, mușterii, provefjlândti acostă mă- j 
celăriă totd^una cu carne de vită, de porcii 5 
și de vițelti, calitatea cea mai bună și cu pre r 
țuri moderate. C

1 kilo carne de vită costă acuma | 
numai 30 cr.

Cu distinsă stimă 2
Demetriu D. larca. J

"abonamente’ 8
_____ .____  Q

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria:
Pe trei luni 3 fl. Pe șese luni 6 fl. Pe unu anu 12 fl.

Pentru România și străinătate:
Pe trei luni 10 fr. Pe șese luni 20 ir. Pe unu anu 40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungar ia:
Pe anu 2 fl. Pe șese luni 1 fl. Pe trei luni 50 CT. 

Pentru România și străinătate:
Pe anu 8 franci. Pe șese luni 4 fr. Pe trei luni 2 fr.too

>■< 
>■< 

•!
i-i
• >

♦
♦

i»
■ <
• <
■<
•<
•<

Avisl d-lora abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sfi 

binevoiască a scrie pe cuponulO mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită (Jiarultî nostru până acuma.

Totodată facemti cunoscută tuturoră D-lorfi abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrat. „Gaz. Trans.“


