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Nr. 47. Brașovii, Lun'i-Marți, 2 (14) Martie 1893.

Brașovii, 1 Martie v.
In discusiunea, ce s’a încinsă 

în dietă asupra politicei bisericesc] 
a guvernului ungurescQ se făcu 
nisce destăinuiri, cari aruncă o 
lumină fârte nefavorabilă asupra 
ati tu clinei și a nisuînțelorâ din 
trecută ale partidei guvernamen
tale.

Deputatulu Asboth a susținuta, 
că iostulu ministru Tisza, la 1884, 
a solicitată ajutorulă Papei cu 
scopu de-a dobândi sprijinulu cle
rului catolică la alegeri pe cuven- 
tuli'j, că a retrasă proiectulă de 
lege, ce’10 presentase atunci, asu
pra căsătoriei civile în cașuri de 
necesitate. D-lă Tisza, c|ise elfi, a 
rugată pe ministru]ă de esterne 
Kalnoky se adreseze Vaticanului 
o notă în acestă sensă

Adevârulu acestei afirmațiuni 
a fostă contestată de d-lă Colo- 
mană Tisza, care între altele a 
(fisă, că ministrulă Kalnoky scie 
se respecteze mai bine posiția 
Ungariei, decâtu se fi putută cere 
dela o putere esternă, ca se pro
moveze afacerile interne ale ei.

In ședința de Sâmbătă Inse, 
deputatulă I. Asboth și-a susți
nută categorică afirmarea, decla- 
rându că elu însu-șl, care era pe 
atunci aplicată în modă proviso- 
riu la ministeriulă de interne, a 
fostă însărcinată cu compunerea 
acelei note, despre care a vorbită, 
și încă din partea șefului de sec
țiune de pe atunci, Ladislau Szâ- 
gyeny, care a observată, că acestă 
pasă se face la dorința lui Colo- 
mană Tisza.

Văc]endu-se astfelă desavuată, 
d-lă Tisza n’a mai sciută cum s’o 
sucescă mai bine, ca se iesă din 
încurcătură. Elu admise acum, ca 
ministrulă de esterne pbte se fi 
scrisă o asemenea notă Papei, deși 
nu-șl aduce aminte se-lă fi rugată 
de acesta; der alt-ceva a suținută 
d-lă Asboth în prima sa vorbire, 
că adecă densulă (Tisza) ar fi ce
rută sprijinulu Papei la alegeri și 

i-ar fi promisă, că nu va mai pre- 
senta nici-odată proiectulă de lege 
asupra căsătoriei civile; asemenea 
promisiune elă n’a făcută nici 
Papei, nici vre-unei alte puteri* 
Btreine, nici nimănui.

Contrazicerea în declarațiunile 
lui Tisza a fostă folosită de con
trarii lui spre a i aplica o lovitură 
strașnică. Iuliu Horvath, fidelulă 
lui ortacă de odiniâră, a accen
tuată cu deosebire grava acusa- 
țiune, ce ’i se face lui Tisza din 
partea lui Asboth și a <|isu, că 
iostulu ministru-președinte e da
toră de-a face să se delăture sus- 
pițiunea, că ar fi apelată la o pu
tere streina pentru a-șl întări po
siția la guvernă. Horvath a pro
vocată indirectă și pe ministrulă 
de esterne Kalnoky și și pe Szb- 
gyeny, care este acum ambasa- 
doru la Berlină, să se pronunțe a- 
supra stărei lucrului. Elă a dată 
a înțelege totodată, că decă Tisza 
nu s’ar pute justifica pe deplină, 
ar trebui să se ridice acusațiune 
în contra lui. Aici fu întreruptă 
de contele Gabriel Karolyi, care 
a esclamată: „încă de multă am 
Zisă, că Tisza va ajunge încă și pe 
banca acusațiunei!“

D-lu Tisza se află der în cornu 
de capră. Elă trebue să lămurescă 
cestiunea și încă așa, ca să iesă 
curată dintr’ensa, căci la din con
tră, Zige Horvath, nu va ave ce 
să mai caute în dietă.

A surprinsă pe mulți, văZendu, 
că cu acestă ocasiune Iuliu Hor
vath s’a pronunțată și elă în con
tra programului bisericescu-poli- 
tică alu guvernului; der adevărulă 
este, că s’a pronunțată contra lui 
numai în sensulă acela, că nu 
partida guvernamentală, care a 
abusată de încrederea „națiune?1, 
îlu va pute deslega, ci numai 
aceia, cari și-au câștigată încre
derea „națiune?*, se înțelege că 
cu contele Apponyi în frunte.

Iritată de vorbirea lui Iuliu 
Horvath, contele Csaky se avântă 

la unele declarațiuni fărte ener
gice, Ziceudu între altele, că ma- 
triculele civile voră fi introduse 
prin lege pană la 1 Ianuarie 1894 
și că guvernulă, răZimată pe ma- 
ioritate, nu va ceda întru nimică 
minorității și nu-șl va retrage pro- 
gramulă său.

Se va vede întru câtă va fi 
în stare d-lu Csaky a-și împlini 
promisiunile sale, căci pană acuma 
s’a întâmplată totă contrarulă dela 
aceea, ce a susținută în anulă 
trecută.

CRONICA POL1TKJÂ.
— 1 (18) Martie

Presea vienesă se ocupă și ea de 
memorandele episcopilorfi catolici „N. 
fr. Presse* <Șioe7 că corulă episcopescă 
urm^ză sistemulă pe care l’a urmată hie
rarchic bisericescă în detrimentul ă pu
terii statului. Lucrurile biaericesol le aoo- 
pere cu lucruri lumescl și (fi06» 0& © 
amenințată religia, pe când nu e vorba 
deoâtă de dreptutile iumesol ale hierar- 
ohiei. Cetindă cu atențiune aceste me
moranda ori oine pdte să vac|ă, că gu
vernului n’a putută procede altfelă, de
oâtă să primăscă lupta și să preciseze 
hotarulfl dintre stată și biserică. Dejă 
guvernulă ar fi făcută mai puțină ar fi 
însemnată, că lasă să scacjă puterea sta
tului. „77. W. Tagblatt* îșl esprimă sur
prinderea asupra pripitului pasă ală epis
copatului catolică. Procedura lui do- 
vedesce, că voesce cu orl-oe preță lupta 
religionară. Clericalulă „ Vaterlandu <j'se 
că e toomai la timpă deșteptarea epis
copatului oatolioă din Ungaria; invi- 
nuesce Ungaria, că vri revoluția. Se pro
vocă apoi la incidentulă Tisza-Aaboth 
din dieta maghiară și susține, oă totă 
ce-a Z'să Asboth despre Tisza este ade
vărată, că adecă, Tisza ar fi recursă la 
ajutorulă și proteoția Papei în causa 
alegeriloră, pe lân^ă condiția, că nu va 
presenta nici odată ună proiectă de lege 
asupra oăsătoriei oivile.

*
Din Pojună se comunioă, că la 7 

Martie s’a ținută acolo o mare adunare 

de socialiști, la oare au luată parte mul
țime de bărbați și de femei muncitdre. 
Președintele, notarulă și toți ceilalți 
conducători ai adunărei au fostă de na
ționalitate maghiari oeea ce foiloră un- 
guresol le pare fdrta caracteristioă. Vor- 
bitorulă Zalkaj Alajos rosti ună disoursă 
forte înflăcărată, acoentuândă, oă acum 
nu numai muncitorii, ci și agricultorii 
mergă să-și caute o patriă nouă, „de- 
orece nu voru ca aici acasă, ca patrioțl, 
să pieră de fdmea. De ună ană înodoe, 
Zise mai departe vorbitorulă, numtfrulu 
socialiștilor^ s’a duplicată. Acesta este o 
revoluțiune, oare pe aderenții săi îi face 
să nu mai oundsoă nici deosebire de na
ționalitate, nici deosebire de limbă. Mi
nistrulă Baross șî-a dată tâtă silința, oa 
să împedece serbările dela prima Mai, 
dâr nu șl-a ajunsă scopulă. Suntă atâtea 
sărbători sânte, despre oarl oratorulă nu 
înțelege pentru ce 8ă mai trebuâscă a 
le țină, în timpă ce cjiua de 1 Mai va 
soi fiă-oare munoitoră pentru oe o ser- 
bâză. Guvernulă nu va desființa orga- 
nisația noetră, de nu cumva vre să-și 
spargă oapulă pănă la sânge. Femeile 
trebue scdse de pe la fabriol, pentru oa 
acasă să-și pdtă oresoe copii, făcendă din 
ei nisoe bravi sooiall-democrațl. Sooială- 
democratismulă nu numai ou naționali
tatea nu-șl bate capulă, der elă nici de 
religiă nu vre să soiă. Religia este o 
oausă privată și fiă-oare p6te orede oe 
voesce. „Nu ne batemă noi capuiă cu 
raiulă, deore-ce noi oăutămă raiulă nos
tru aid pe pămentă!" cjiee la fine fana- 
tioulă oratoră, ale căruia ouvinte au pro
dusă mare agitațiune în auditori.

*

O soire ouridsă transmite telegrafulă 
din Petersburg. In ourendă în tâte bi- 
sericele rusesol se voră face rugăciuni 
pentru metropolitulu Clementă, care a 
fostă prinsă și închisă. In aceste rugă- 
oiunl va fi rugată Dumnezeu să libereze 
pe acestă martiră ală sfintei biseriol or
todoxe, 8ă-lă sedtă din mânile sacrilege 
ale căiăiloră tirani din Ternova și să-lă 
pună în fruntea Bulgariei, scăpată de 
jugulă catolicismului.

FOILETONULU „GAZ. TRAN9."

Brîganții din Sonnmo.
Nuvelă de Otto Rose.

(9) (Urmare.)

Plângendă în tăcere ședea fata la 
terestră, când pe la amis^I întră o fe
meia în portulă pitorescă ală munten- 
oeloră și întrebă, că să servâscă mân
carea ? Era ospătăresa din osteria înve
cinată, o femeiă bine făoută și ou o sta
tură imposantă. Cârpa de pe capă de 
ooldre măslinia ou marginile roșii, îi 
ședea de minune. Miderulă ei negru 
brodată ou roșiu strângea o tunică, osre 
o prindea bine. Sandalele din piele de 
bivolă legate cu curele, oompletau por- 
tulă ei. Lidia privi cu uimire pe ospă- 
tăresă ; ea nu-șl aducea aminte să fi vă- 
dută o femeiă atâtă de frumosă printre 
muntenee. Și ospătăresa privi ou aten
țiune pe Lidia și mândria, ce o arătase 
la intrare față de carabinerl, dispflru, 
dândă loou unei espresiunl amioale.

„Poverina!" Z’se ea ou compătimire, 
apropiându-8e de Lidia și apucâudu-i 
mâna: „sărmană fată, escl aiol oa o pă- 
săruică prinsă?"

Lidia se simți plăcută atinsă în tris
tețe ei. Ospătăresa continuă: „In inimă 
îmi pare rău, oăcl tu escl nevinovată, 
acâsta o vădă. Și aoeștl mișei, oarl au 
împușcată pe sărmanul meu frate, te-au 
nenorocită și pe tine". Ea netecji mâna 
și obrajii Lidiei. „Ce frumosă escl!u 
adause ea într’o admirare naivă.

Acestă complimentă era atâtă de 
nevinovată, compătimirea atâtă de rniș 
oătore, ÎDcâtă Lidia simți în adevără 
simpatia față de ospătăresa. Ea mulțămi, 
folosindă și ea în vorbire vorba „tu" 
usitată printre locuitorii munteni și os- 
pătărâsa se buourâ atâtă de multă de 
acestă răspunsă amioală încâtă esclamâ:

„Uite, e atâtă de tristă pentru tine 
sărmană fată, să mănânol singură între 
bărbați. Dăoă voescl, ohiamă pe fiica 
mea Caterina și vomă mânca împreună". 
Fără a aștepta răspunsă alergă pre ușă 
afară și se întdrse în ourendă cu o fată 

frumdsă oam de 16 ani, care era totă 
atâtă de pitoresoă îmbrăoată.

„Ei, așa mâncămă mai veselă" (fise 
ea cu mulțămire, după oe tinse masa și 
învitâ pe âspețl să ședă. „Câtă de fru- 
mdsă este ea!" șopti ea cătră fiica ei, 
care se pusese lângă ea.

Ore Lidia era mai frumdsă ca oe- 
lelalte? De sigură, că nu; dăr frumsețea 
ei era mai delicată, mișoările ei mai ele
gante, decâtă ale muntenoeloră, oarl în
treceau pe fetele germane prin ochii loră 
mari, junoniol și prin grația naivă a loră.

Cele trei, cari așa de repede se fă
cură prietine, duseră singura conversația 
în timpulă mesei. Carabinerulă făcea 
câte o glumă cu ospătăresa, der atâtă 
mama, câtă și fiioa serveau pe Lidia și 
pe tatălă ei, ospătăresa promise chiar, 
că va trimite îndată ună ourieră la me- 
diculă din Piperno.

Buoatele gătite, ori oâtă erau de 
esoelente, nu erau puțină gustate de os- 
pețl. Numai oarabinerulă mâncâ pentru 
totă sooietatea și stern! invidia ascunsă 
a profesorului, care privea tăcută și fără 

apetită friptura de pui, omeletele de 
sparanghelă, salata și fructele. Socie
tatea tocmai sorbea oafeua, oând ușa fu 
smânoită și brigadirulă intră.

„Mai aducemă încă doi din bandă" 
strigă elă camaradului său; „unulă tâ
nără și unulă bătrână. Ei se aflau în crip
tele romane, unde fugarii bucurosă se 
refugieză ndptea. Ei nu se împotriviră, 
oăol ospătarulă diu Posta di Mesa le 
spuse oaraoterulă nostru."

„Ei închiriară o căruță și veniră cu 
noi pănă la pilele muntelui. Mâne di- 
mineța adause elă înoetă, apropiându-se 
de oarabineră „și duoemă pe toți la 
Terraoina. Sangumaccio di Dio! Acum în 
fine totă voiu fi decorată pentru meri
tele mele. Am prinsă în două cfile patru 
pasări!“

Ușa se deschise din nou și înlăuntru 
întrară, însoțiți de ală treilea gendarmă 
— consilierulă școlară și Aureliană.

** *
Carabinerii luouiau după cum am 

amintită deja, o zidire vechiă împresu
rată de iederă, care părea ca ună cuibă
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Memorandele episcopatu
lui catolicâ.

In 10 Martie cancelaria prima- 
țiala a datft publicității memoran
dele, ce au fostu adresate cu pri
vire la cestiunile bisericesc! poli
tice de episcopii catolici, la care 
vedemâ, că s’au alăturată și epis
copii greco-unițî, cătră Majestatea 
Sa monarchulu, cătră Papa și că
tră guvernulă ungurescu. Eată din 
cuventu în cuventă memorandulu 
adresată Maiestății Sale:

I.
Maj estate împărătâsoă si apostolioă 

regâsoă.
Prea grațiâse Domne!
Episcopatulă din Ungaria obiolnu- 

iesoe, oa în fiăoare momentă criticii să 
Be adreseze cu oelă mai profunda res- 
peotO omagialii la treptele prea înaltului 
Tronă regesoii, la racjimulti cela tare, la 
la aoestă păzitoră ala dreptului și alo 
adevărului, ala religiunei și ală moralei, 
pentru ca să dea espresiunea sinceră în
grijirei sale, si pentru oa săeerâge pen
tru ocrotirea prea înaltă a intereselora 
oelora mai sacre, și susțiitâre de stata, 
cari sunta periolitate. Intr’o astfelă de 
posițiune se află aotualmente și episco
patul ungara subsemnata ou cea mai 
profundă venerațiune, deâreoe înaltula 
guverna a pășită în fața țării ou unâ 
programa biserioescă politioă. care, dâoă 
ar fi realisata, ar răsturna vechile insti- 
tuțiunl ale patriei nâstre, ar espune pe 
rnilidne dintre oei mai credinoioșl supuși 
ai Majestății Vâstre periouleloră unora 
încurcături neprevăzute și ar sgudui în 
temeliile sale unul dintre stâlpii, cari susțin 
statuia, adecă biserioa oatolică. Perioulele 
ouprinse în programula bisericesoă-poli- 
ticO al® guvernului au umpluta ou adâncă 
și patriotioă îngrijire și ou durere ini- 
mele nclstre tota atât de simțitâre față de 
sdrtea biserioei, ca și de a patriei nos- 
tre; neliniștea, oe s’a manifestata în cer 
cula clerului nostru și ala oredincioșiloră 
noștrii, care deja a fosta pricinuită prin 
simpla publicare a programului, este o 
manifestațiune a oonsoiinței catolice vă
tămate și espresiunea acelei îngrijiri, 
care privesce în realisarea acestui pro
gramă una ataoO asupra oelora mai vi
tale interese ale biserioei nostre.

Sub astfelă de împrejurări noi n’amă 
întârZiatn, credinoioși datorinței nâstre, 
a ne aduna, pentru oa să desfășurămă 
față de programula biserioescă politioă 
ală guvernului, pqnotulă nostru de ve
dere, oare nu pote fi altuia, deoâtă 
punctulă de vedere ală biserioei și ou 
privire la acesta, să orientămă guvernulă. 
Acâsta amă făcut’o în sfătuirea nâstră, 
ce s’a ținută în 15 Decemvre anulă tre 
cută, în oare ne esprimarămă cu oelă mai 
adânoă respeota motivele nâstre atâta 
din puncta de 5vedere biserioescă, oâtă 

de rândenică lipita de munte. Dintr’ună 
tunelă murdară, oare boltea o stradă 
aprope orizontală, intrai în vestibulă, din 
care ună felă de soară ducea în came- 
rile de deasupra. In parterre, vis-â avis 
de vestibulă, se afla oamera de gardă* 
oare în drâpta avea o vatră, âr în stânga 
se deschidea o soară de câteva sute de 
trepte crepate. In dosulă aoestei camere 
sinistre în spre vale, se afla odaia de 
durmită, unde profesorulă petreouse nop- 
tea, și camera Lidiei.

In oamera de gardă ședeau, când 
se ivi nâptea, oarabinerii la oâteva bu
telii de vină și jucau cărți. Consilierulă 
și profesorulă ședeau față în Lță ou 
demnitate tragică și se încâlceau la focă. 
Ei cu tote că sortea le era comună, nu 
schimbaseră încă nici o vorbă. Lidia și 
Aureliană ședeau la ferestra camerei de 
culoare și priveau ținutulă luminata de 
racile palide ale lunei. Lidia simțea ună 
fiorO ușoră; ou amândouă manile apucă 
ea mâna dreptă a iubitului ei.

„Aoum este o lupiă pentru fericire14, 
Zise ea cu voce emoționată. „Cine scie, 

și patriotioă, motive, cari faoă Imposi
bilă primirea aoestui programă; și ou 
supunere rugămă pe Majestatea Vâstră 
a lua acesta în oonsiderațiune. Ne dore, 
oă noi. cei mai fideli supuși ai Majestății 
Vâstre trebue să ne punemă în oolisiune 
ou guvernulă legală ală Majestății Vos- 
tre; der oausa sfântă, a oăroră repre- 
sentanțl suntemă noi, ne impune dato- 
rința, de a o apăra, datoriuța, pe 
care o împlinimă ou atâtă mai bu- 
ourosă, pentrucă soimă, oă prin aoâsta 
servimă intereseloră bine prioepute ale 
patriei nâstre. Noi suntemă adeoă oon- 
vinșl, oă astăZi, oând se lățesoă în mă
sură atâtă de înfriooșată învățăturile, oarl 
tinda la răsturnarea tronuriloră și a sta- 
teloră, și oând tabăra acelora, cari ur- 
mâză aceste învățături, oresoe atâta de 
rapidă, ar trebui evitată ou penibilă con- 
soientiositate totă, ce slăbesoe convin
gerea religiosă a națiuniloră, și face să se 
clătine simțulă morală ală acestora și 
trebue oa să &e cultive totă, oe ooutri- 
bue la oonsolidarea acestora.

Prinoipiile biserioesol politioe publi
cate de guvernă însă, ar faoe astfeliu de 
rane în oonvingerile religiâse aleoredin- 
oioșiloră catoliol înoredințațl îngrijirei 
nâstre, și cari faoă jumătatea mai mare 
a loouitoriloră din Ungaria, ele ar olă 
tina atâtă de mu'tă simțulă morală ală 
acestora, înoâtă n’ar fi în stare să se o- 
pună ourentului outropitoră și că ei, în
străinați de biserioă, 8r perde și basa 
și raZimulă oelă mai tare ală fidelității 
loră oătră tronulă preaînaltO, ar pierde 
iubirea de patriă.

Tocmai pentru aceea îndrăsnimO noi, 
să ne adresămă ou cea mai adânoă ve- 
nerațiune oătră Majestatea Vâstră împă
rătâsoă și apostolică regâsoă, oa și la 
oelă mai înaltă patronă și ocrotitoră ală 
biserioei nâstre, rugându-ne ou supunere, 
oa Majestatea Vâstră să se îndure a ți
ne departe de biserică și de patria nâs- 
tră astfelă de reforme nouă și peri- 
oulâse.

Reoomandându-ne pe noi și pe ore- 
dinoioșii înoredințațl îngrijirei nâstre, 
prea înaltei grații părintesol a Majestă
ții Vâstre împ. și apost. reg., rămânemă 
ou cea mai adânoă venerațiune o- 
magială.

Budapesta, 3 Martie 1893.
ai Majestății Vâstre împ. 
și reg. apost. oei mai fi
deli supuși și oapelanl:

Claudiu Vaszary, oardinală, prinoipe pri
mată, arohiepisoopă de Strigoniu; Paul 
Symrecsânyi, episcopă de Zipsă ; George 
Csaszka, arohiepisoopă de Calooea; Dr. 
Ioană Zalka, episcopă de Raabă; Dr. 
Georg Schopper, episoopă de Rosenau; 
Dr. Laurențiu Sehlauch, episcopă de Ora- 
dea-mare; Dr. Ferdinand Dulanszliy, e- 
pisoopă de Cinol-Biseriol; Constantină 
Schuster, episoopă de Vață : Viotoră Mi
halyi, episoopă de Lugoșă ; Ioană Szabo, 

pâte prinsârea nâstră ne va aduoe bine
cuvântarea.44

„O, pentru mine ar fi cea mai mare 
fericire44 esolamâ Aureliană, acoperindă 
ou sărutări mânile Lidiei. „Dâoă amă 
trăi în anticitate, atunci ași ține pe a- 
ceștl oarabinerl de nisce Zei transformați 
ai amorului.*4

„Nu pota lua așa de ușoră luorula 
aoesta14 Z*8e Lidia clătinândă ou oapulă. 
„Nu soii, ce pericule ne amenință?44

„Câteva Z^e d® ședere împreună 
pănă câud neînțelegerea se va vede.44

„Mă ouprinda grele îngrijiri — 44
„Lidia“, dise Aureliană și strînse pe 

fata la peptulă său. „Voiu faoe totă oe 
va sta în puterile mele, pentru ca să-ți 
ușureză posițiunea d-tale. lnorede-te în 
mine.44

Ea se desfăcu ușoră din brațele sale. 
„Da, trebue sS me încredă în d-ta44, Zise 
ea și-lă privi țintă în oohl. „D ta trebue 
aoum sâ lupți pentru fericirea nâstră.44

„Vei vede, oă voiu face acâsta. O, 
nu mai sunt acelă sărmană învățată, oa 

episcopă de Gherla; Dr. Ioană Vălyi, 
episcopă de Eperieș; Cornelă Hidassy, 
episoopă de Steinamanger; Sigismundă 
Bubici episcopă de Cașovia; Emerioă 
Bende. episoopă numită în Neutra; Iuliu 
Meszlenyi, episoopO de SătmarO ; baronă 
Carol Hornig, episcopă de Vesprină; Dr. 
Filip Steiner, episeopa în Alba Regală. 
Alexandru Dessewffy, episoopă de Ciă- 
nadă, Iuliu Firczak, episoopă de Mun- 
caol; Paul Szmrecsănyi, episoopă de Zips; 
Ipolită Fchdr, ardiiabate de Panonhalma; 
Franoisoa Venczell, vioariu capitulariu în 
Neutra. La însărcinarea vioarului capi
tulariu de Alba-Iulia și Făgărașâ Ioană 
M. Moldovanu: Victoră Mihalyi, episoopă 
de Lugoșă. La însăroinarea episcopului 
gr. oat. de Oradea mare Michael Pavel'. 
Ioane Szabo, episoopă de Gherla. La în
săroinarea episcopului romano-catoliofi 
din Transilvania Franoisott Lbnhart: Si
gismund Bubică, episcopă de Cașovia.

Z -------------

SCSmiE ȘILEI.
— 1 (13) Martie.

Mortea lui Gr. T. Brătianu. Cetim a 
în „Timpulă14: Președintele comitetu
lui centrală din Bucuresol ală Ligei 
oulturale, Gr. T. Brăt'anu, a înoetată a^I 
subită din viâtă în • eondițiunl stranii. 
Defunotulă loouia la otelă Bulevardă și 
ooupa odăile ou No. 62 și 73 din etagiulă 
ală treilea. AZI, pe la ârele 1 și jum, 
servitorii otelului vâZândă, oă d. Gr. T. 
Brătianu, oare de obiceiu se soula pe la 
ârele 12—12 jum., nu mai eșia din casă, 
unulă din ei a intrata în odaiă; ună 
speotaoolă înfiorătoră îlă încremeni în 
prag. D. Gr. T. Brătianu, numai în oă- 
mașă, era întinsă fără vieță josă lângă 
patulă său. Servitorulă speriată, dete 
imediată de veste d-nei Horn, antrepe- 
nora otelului, oare chiămâ îndată pe doo- 
torulă Kremuitz; aoesta nu mai putu de- 
oâtă sâ constate deoesulă provenită, pro
babilă, din o oongesția oelebrală. De-ase
menea s'a dată de știre parohetului și 
d. prim-proouror Paraschivesou, împreună 
ou d. proouroră D. Șoțu, sosiră la do- 
mioiliulă defunctului. După câte va mi
nute odaia nenorocitului președinte ală 
Ligei culturale era plină de amioiiși mem
brii familiei sale, cari alergaseră aflândă 
trista soire. D. Dr. Minoviol, o’re a fostă 
•anunțate, procedă, însoțită de d. Dr. 
Cantaouzino, la o sumară oeroetare me- 
dioală. După opiniunea acestora d-nl doc
tori, Grigorie Brătianu era mortă deja 
de vr’o 10 âre. Causa morții, după cum 
opinase și d rulă Kremnitz, a fo-tă după 
tâte aparențele o congestia celebrată. Ca- 
davrulă, pe oare unuia din raportorii 
noștri l’a văZută, era plină de pete roșii 
și mai alesă fața era oribila de conges- 
ționată.

— x—
0 comună decăZută. Despre comuna 

Jojtbu din comitatulă Sătmarului ni-se 
sorie, că merge îndârâtă cu pași repeZl. 
Poporula română din aoeBtă oomună, 
înainte ou 20 de ani, sub couduoerea ră
posatului preot*, âr mai târZiu proto- 
popă în Batiză, Mihaiu Popă, se afla în 
stare bună și stăpânea asupra Șvabiloră 
și Unguriloră din oomună. Aoum însâ 

mai înainte ! Dâr, Lidio, cum vei putâ 
să ajuți aoum? Pentru momenta nu e 
nimioă de făcută, deoâtă să așteptămă 
resultatulă epistolei nâstre.44

„Și totuși — 44 esolamâ Lidia, dâr 
se opri, ca și când s’ar teme, oă se va 
trăda.

„Ai vre-ună plană?44
„Ce plană să am?44
„Lidio, ’ml tăinuescă oeva?44
Ea tăou; der în urma insistăriloră 

lui Aureliană, ea ’lă strînse furtunosă la 
peptulă ei tremurândă. „Iți încredă pe 
tatălă meu, pe sărmanulă meu tată. îngri
jește de elă l44 Apoi se smulse dela sînulă 
său și alergă în camera de gardă, unde 
într’aoeea intrase ospătăresa. După oe 
îmbrățișase ou trândeță pe tatălă ei, se 
retrase împreună ou ospătăresa în oa
mera ei. Aureliană rămase surprinsă și 
amețită la ferestră și se gândi multă 
vreme, privindă negura din vale, la cu
vintele enigmatice ale Lidiei.

(Va urma.) 

Românii suntă cufundați în datorii, stră
inii se îmbogățescă și oumpără pămân
turi mereu și prin aoâsta se ridică din 
Zi în Zi m&i multă asupra Româniloră. 
Se Zioe, oă multă ar fi contribuită la a- 
oâstă deoadență a Româniloră din Jo- 
jibă mprej urarea, că ei au edifioată pe 
datorii o șoâlă și oasă paroohială fru- 
mâeă, ba și o biserioă, pe oare însă a- 
bia pe jumătate au putut’o jjprăvi. Ni se 
pare însă, că lipsa de o oonduoere bună 
ș înțelâptă este tâtă pricina aoeatei de
cadențe, căol pODorulă nu trebuia des- 
ouragiată și băgată în datorii, oi trebuia 
îndemnată de timpuriu să șl adune ca- 
pitalulă de lipsă și numai după aoeeaBă 
se apuoe de clădirea biserioei și casei 
paroohiale. Din oausa sărăoiei, sufere 
multă și învățământuiă, oăol școlarii n’au 
oftrțl și reohisite de lipsă. Invățătorulă 
de-aoolo, d lă Petru Popă, a trebuită de 
multe-orl 8ă jertfesoă dela sine pentru 
oumpărarea oărțilora, âr în oursulă a- 
oestui ană școlară a dăruită părintele 
cateohetă Constantină Luosoiu 50 de 
oărțl în preță de 14 fi., prin ceea oe 
multă a ajutorată mersulă învățământu
lui. AstăZi înoă, Românii din Jojibă, 
dâoă și-ar Inoorda puterile și s’ar pune 
de timpuriu pe luoru, ar putâ ușoră să 
se souture de stăpânirea străiniloră și să 
înoâpă a merge înainte. Mai târZiu însă 
va fi vai de ei.

—x—
Cum se administreză la noi banii co- 

mitatelorti ? Mimstrulă uuguresoă de in
terne a dată ordină să se faoă, prin or
ganele sale, o minuțiâsă oeroetare asupra 
modului, cum se administrâză banii oomi- 
tatelorO. Ceroetarea s’a și făcută pănă 
aoum în trei comitate și in iote trei s'au 
găsită neregular ităfi. In comitatulă Ugo- 
oia a trebuită, în urma acesta, să fiă tracl 
în cercetare disciplinară vice sp anulă, di- 
rectorulu dela perceptorată, cassierulă și 
controlorulu. In comitatulă Lipto s’a cons
tatată negligență în purtarea soooteliloră. 
in oomitatulă Bacl-Bodrog de-asemenea 
au trebuită admoniate organele însăr
cinate ou administrarea banilorO, mai 
alesă a baniloră orfanall. Vedemă așa- 
dâră, că resultatele oercetăriloră săvirșite 
pănă aoum ne dau o oglindă destulă de 
fidelă a „conseieDțiosității44, ou care „pa- 
trioții44 admitnstreză banii oomitateloră. 
Suntemă siguri insă, oă neasămănată mai 
«urpriuZătâre voră fi resultate e dobân
dite în comitatele locuite de Români, de 
cumva și aici se voră face asemeni cer
cetări. 1

— X —
Proiectul!! de lege despre matriculele 

civile. Lui „Pol. Corr.“ i-se sorie din 
Budapesta, oă proieotulă de lege despre 
matriculele civile este gata. Proieotulă 
hotăresoe, ca matriculele să fiă purtate 
în tâtă țâra de persâne ou oalifioațiune 
prescrisă de lege, oarl voră fi numite. 
Preoții diferiteloră confesiuni voră fi es- 
ohișl, in prinoipiu, dela partarea matri- 
culeloră.

—x—
Ună documentă dela Mihaiu-Viteza, 

țlilele trecute Academia română a pri
mită, din partea unui oărturară din Tran
silvania, ună dară de mare preță. E 
vorba de ună dooumentă, fârte bine oon- 
servată, purtâudă isoălitura lui Mihaiu 
Vitezulă.

—x—
Societatea studenților!! români din 

Zurich. „Neue Zuricher Zeitung44 scrie, 
oă sooietatea studențiloră români din 
Zurich șl-a serbată Z'lel0 treoute aniver
sarea înființărei printr’ună bancheta, în 
care mai alesâ vinulă românesoă și cân
tarea românâsoă au înveselită și au în- 
oântată pe âspețl, Presidentulă societății, 
d. Negruzzi, a toastată pentru Elveția și 
d. Marti-Raschle, consululă română din 
Zurioh pentru regele și regina Româ
niei. Sooietatea studențiloră români a 
primita felicitările diferiteloră sooietățl 
studențesol din Zurioh, precum și pe ale 
asistentului Vinkel, în numele corpului 
profesorală ală politeohnicei.

—x—
Regele Serbiei, după cum se telegra- 

fiâză din BeJgradă, a făoută Joi esame- 
nulă militară în presența regenței sâr- 
besol, a președintelui consiliului și a mi
nistrului de răsboiu, cu multă succesă.

—x—
Conferența dela Dresda. „Fremden- 

blatt44, ooupându-se de întrunirea oonfe< 
renței sanitare dela Dresda, Zioe, că după 
înohiderea conferenții din Veneția, Aus
tro Ungaria, reounosoândă trebuința de 
protecțiune contra oolerii și pe alte căi 
deoâtă pe mare, a căutată a se înțelege 
în aoâstă privință ou celelalte puteri. In 
timpulă din urmă, afară de Rusia, s’a 
râușită a se looalisa bdla prin măsuri 
fârte întinse, dâr cari împiedeoau oomer- 
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«ciulo. — E vorba acum de a-se sci dâoă 
nu s’ar pute obține aceleași reBultate ți- 
năndă mai multă socotelă de interesele 
comeroiului. Austro Ungaria a ajunați să 
faoă cunoscute ideile sale guverneloră 
europene, cari au consimțită la întruni
rea unei conferințe. Principala grijă a 
oonferenții va fi de a fixa limitele maxi
mum ale închiderii frontierelor!! și d’a 
stabili o disposițiune generală prin care 
să se determine în oe casă va trebui 
Iută aoestă măsură.

—x —
Biserica in Bosnia și Herțegovina. 

Metropoliții ortodoxl din Sarajevo, Mos
tar și Zworin au adresată guvernului 
din Bosnia o deolarațiă colectivă, pro- 
testândă contra apelului din ^Moskows- 
kija Vjedomostiu, oare a întreprinsă co- 
leote pentru oumpărarea de sfite și de 
cărți biserioeecl pentru Bosnia și Herțe
govina. Metropoliții trateză de oalomniă 
minoinosă espunerea pesimistă făoută des
pre situația bisericii din Bosnia și Her
țegovina. Biserica ortodoxă se bucură 
de o deplină libertate și de o egalitate 
perfectă ou celelalte biserici, guvernulă 
țării dându-i tdte ajutdrele.

Din dieta ungurescă.
In ședința dela 10 Martie n. s’au 

continuată desbaterile asupra budgetului 
culteloră. In ședința acesta a vorbită și 
■fostulc ministru Colomană Tisza Elă 
s’a justificată față ou nesoe aserțiuni sen 
saționale ale Jui Asboth, care îlă învi- 
nuise, că a oerută ajutorulă Papei în oes 
tiunl da alegere. Tisza a „dovedită“ oa- 
merei, oă acăsta este oelă puțină o insi- 
nuațiune stupidă la adresa lui.

Vorbiudă apoi despre politica bise- 
ricescă a guvernului cjise, că partida li
berală și elă însuși au fostă aousațl de 
repețite ori, că nu s’au declarată niol 
odată, oă ar voi oăsătoria civilă. Oe-lă 
privesce pe elă pote spune, oă oestiunea 
aoesta a tractat’o într’ună artioulă de 
cjiariî încă la 1861; elă niol-odată n’a 
trasă la îndoială îndreptățirea oăsătoriei 
civile, oi dimpotrivă a declarată hotărîtă, 
că oăsătoria oivilă se va impuue odată 
cu putere elementară. Nu năgă însă, că 
de multe ori s’a esprimată, că aceste 
suntă oestiuul, oarl numai atunci tre- 
buescă resolvate, când necesitatea o pre
tinde și fără de aoesta nu Ieste permisă 
a provooa agitațiuni.

țlise apoi, .oă resolvarea cestiuniloră 
bisericesoi actuale nu este în interesulă 
protestanțiloră, fiind-oă protestauțiloră 
li-e destulă decă să eseoută art. de lege 
53 din 1868. Esecutarea aoăsta însă, fiă 
ori nu ourectă, atinge principii de cre
dință. Și ore ar oorăspunde păcii țării, 
deoă s’ar pedepsi aceia, cari se provocă 
la consoiința loră? Ar corespunde inte- 
reseloră sta'ului, oa ooolindu-se aoesta, 
să 86 lese legea numai pe hârtiă și să 
se sguduesoă respeotulă, oe i-se cuvine? 
Vorbitorulă de multe ori a aucjită, oă 
i se impută lui lansarea aoestei oestiuni, 
căci a avută de suopă 8ă dobdre fostulă 
guvernă, ăr ordinațiunea din Februarie 
a urgitat’o, oa să faoă imposibilă aotivi- 
tatea unui viitoră guvernă. Contra aoesta 
protesteză. Ordinațiunea din Februarie 
n’a inițiat’o elă, der a contribuită la 
aducerea ei în oousiliulă de miniștri, fi- 
ind-câ n’a voită să refuze ună mijlooă 
pentru eeeoutarea legei.

Se susține, (fise Tisza, că nascerea 
răsboiului confesională s’a înoepută în 
Oomarom. Asta nu-i adevărată. In tote 
vorbirile și toastele din Comarom nu 
s’a (fisă o singură vorbă, oare ar vătăma 
confesiunile, oi dimpotrivă în acele vor 
birl se esprimă încrederea în patriotis- 
mulă și în înțelepciunea clerului oato- 
lioă. Arătă apoi oratorulă cu oifre, oă 
•în Germania d. es. prin oăsătoria oivilă 
s’a micșorată numărulă nasoenloră nele
giuite ; nu este adevărată așaderă, oă 
căsătoria oivilă ar ave efecte demorali- 
sătăre asupra moralului publioă. Pri- 
mesoe budgetulă.

Babo Emil combate politica biseri- 
cescă a guvernului, urgitâză autonomia 
.catolică, a cărei îndrepțire, <4*se> guver- 
nulă o negă, deși ea este o mai mare 
pretensiune a liberalismului, decâtă oă

sătoria oivilă. Nu primesoe budgetulă.
Molnar Bela ține de luoru ooreotă, 

oa față de agitațiunile oierului oatoiioă 
să se declare oâtă se pote mai mulțl oa- 
toliol. Paoea confesională, cjise, nu se 
p6te susține decâtă prin politioa inaugu
rată de aotualulă guvernă.

Okolicsanyi crede, că reformele gu
vernului nu se potă duoe în îndeplinire. 
Dăoă guvernulă a deșteptată spiritele, 
atunol să și soie trata ou ele, decă nu 
Boie și nu pote, atunci să se depărteze 
dela loculă ce-lă ocupă.

In ședința dela 11 Martie deputa- 
tulă Asboth, revenindă la descoperirile 
Bale din ședința precedentă, a arătată, 
oă sousa lui Tisza n’are niol o basă, 
dedreoe nota de care este vorba a oon- 
oipiat’o elă însuși, în urma îndrumării 
primite dela Szogyeny, oare a (fisă, oă 
Tisza voesoe, oa Pupa să fiă rugată a 
influința esupra preoțiloră oatoliol, oa 
să'la sprijindsca la alegeri,

Tisza s’a înceroată să răspundă lui 
Asboth, dâr fără suooesă. Elă a oă 
în oalitatea ea de ministru președinte nu 
e recursă la ajutorulă Papei, niol nu-șl 
aduoe aminte să fi rugată pe ministrulă 
de esterne s’o faoă acăsta; dâcă totuși 
aoesta a făcut’o, punândă oa condiția 
retragarea proiectului despre oăsătoria 
civilă a făout’o numai pe soootela lui.

Dieta a continuată apoi desbaterea 
budgetului culteloră. In oestiunea acesta 
celă dintâiu a luată ouventulă

Kemeny Pal, care vorbindă despre 
politica biserioâsoă a guvernului a (fisă, 
oă nu pote crede, oa reformele intențio
nate, să p6tă fi duse în deplinire. Ora- 
torulă urgitâ apoi autonomia catolică, es- 
primându-șl totodată regretele, oă niol 
pănă aoutn guvernulă n’a făcută pro
misiune potrivită în direoția aoăsta. Luâ 
apoi cuventulă

Horvath Gyula. în afacerea Tisza- 
Asboth. Elă îșl esprimâ părerea de rău, 
oă ună fostă ministru președinte ma
ghiară stă sub o acusă atată de gravă, 
ca cea a lui Asboth. Fiă-oare mem
bru ală dietei, ori ală guvernului este 
interesată să soie, oă ore împliuitu-și-a 
cineva datoria față de patriă, ori nu? 
Deoă datoria acesta s’a vătămată, ori 
căloată de cineva, atunci fiă acela chiar și 
Tisza Kalman, nu are locă în sala acesta. 
R6gă deci pe d-'ă ministru-președinte 
să erueze adevărulă, ca situațiunea să 
se olarifioe oâtă mai ourendă.

Vorbi apoi ministrulă Cyaky în oes
tiunea personală, er la sfîrșită (fise, oâ 
guvernulă va așterne unele dintre pro- 
ieotelo biserioescl, spre desbatere, înoă 
îu deoursulă aoestei sesiuni și că la nici 
o întemplar e nu va lua dela ordinea tțtlei 
proiectele sale bisericesc!.

ACADEMIA RDN8ÂNA.
Sesiunea generală din anulu 1893.

Raportulîi secretarului generalii asupra 
lucrărilorâ făcute în anulu 1892—93.

Domniloră Colegi! Indeplinindu-ml 
datoria de a vă presanta la deschiderea 
8esiunei generale espunerea obicinuită 
asupra activității Aoademiei în anulă în
cetată, ou durere mă vădă silită a în- 
oepe și de astă dată ou amintiri nu mai 
puțină triste decâtă la oele din urmă 
oâte-va sesiuni trecute.

In anii din urmă Aoademia a sufe
rită grele loviri; amă perdută din mij- 
loculă nostru unulă după altulă ună nu
mără însemnată de bărbați, cari prin 
talentele, soiința, patriotismulă și meri
tele loră erau fala Academiei Române; 
cari prin presența loră între noi dedeau 
acestei irstituțiunl respeotulă, prestigiulă 
și autoritatea, oe trebue să aibă spre 
a-șl îndeplini înalta sa misiune.

In anulă, pe care aoum îlă incheiămă, 
Academia a perdută pe trei din mem
brii ei cei mai distinși, cei mai iubiți: 
Episcopul^ Melchisedecă, Grigorie Cobăl- 
cescu și Gheorghe Sionă; er dintre mem
brii corespondenți pe Dr. Felix Bam
berg.

Cu câtă durerea oausată de aceste 
continue mari perderl este mai puter
nică în noi, ou atâtă mai multă ea ne 
îndemnă la o mai strînsă unire, la o mai 
încordată aotivitate spre a micșora, pe 
oâtă se pdte, urmările aoestoră orude lo
viri ale morții nemilose.

Cundsoețl ou toții meritele mari și 
variate ale regretațiloră noștri oolegl, pe 
oarl aetăcfi nui mai putemă saluta în 
mijlooulă nostru, oa la sesiunea generală 
a anului trecută. Le voiu aminti deol nu
mai în oâte-va cuvinte :

Episcopală Melchisedecă „s’a strămu
tată dintre oei vii la 16 Maiu 1892. Elă 
a fostă unulă dintre oei mai învățatl 
prelațl din Intrega istorie biserioeBoă a 
nămului nostru. O jumătate de secolă 
aprdpe, îuoependă dela 1843, elă a lu- 
orată spre a respâudi lumina oulturei și 
a sciinței în oleră și în națiune, atâtă 
oa profeBoră la Sooola și la Huși, câtă 
și oa părinte suflatesoa și oa soriitoră. 
Elă a luată o însemnată parte aotivă la 
luptele pentru Unire în anii 1857 și 
1858; a fostă Episoopă ală Hușiloră, 
ală Dunărei de josă, la Ismailă și apoi 
la Galați, er del* 1879 elă a păstorite 
eparobia Romanului.

Scrierile sale Cronica Hușilor» (1869), 
Lipovenismulă (1871), Cronica Romanului 
(1874, 1875), precum și o mulțime de 
altele mai puțină volumindse, i au câș
tigată o posițiune între oei mai de frunte 
ai noștri învățațl și scriitori. La 1870 
Academia l’a chiămată să ooupe în sî 
nulă ei looulă, la oare îi dau dreptulă 
meritele învăț&turei sale veste și a acti- 
tivităței sale neobosite.

Prin testamentulă său, ilustrulă Pre
lată a dată o nouă dovadă de iubire și 
interesulă ce nutria pentru Aoade
mia Română, lăsându-i intrega biblio
teca sa.

Grigorie Cobălcescu, înoetată din 
viață la 21 Maiu, 4 (file după episoo- 
pulă Melchisedeoă, a fostă unulă din cei 
mai de frunte nituraliștl români. Sin
gura preooupațiune a vieției sale a fostă 
sciința, anume soiințele naturale și în 
specială geologia, pe oare o iubea și o 
Btudia, au o pasiune oum rară se întel- 
nesoe. Elă a cutreerată mulțl ani dea- 
rendulă munții, văile și oâmpiile țărei 
pentru oeroetările sale geologice. R6- 
dele aoestoră cercetări se arătau mai 
alesă în cursurile sale dela Universitatea 
din Iași și în alte leețiunl, pe oarl le 
făcea. Diferite studii și note geologice 
publicate de elă în revistele speoiale 
din străinătate i-au câștigată ună nume 
stimată îu soiință.

Cobăloesou a publicată, în vieță fi- 
iudr, o singură luorare de întindere mai 
însemnată, anume Studiă geologică și pa
leontologică asupra unoril tărâmuri terțiare 
din unele părți ale României (1883). Sci
ința și Aoademia l’au perdută toomai 
când înoepuse a pregăti publicarea unoră 
lucrări mari din bogatele materiale soiin- 
țihee adunate de densulă ou atâta zelă 
și iubire, timpă de ună lungă șiră de ani.

George Sionă, dela 1868, când a fostă 
alesă membru ală Aoademiei, și pănă la 
cele din urmă (file ale vieței, a luată 
parte cu celă mai statornică interesă la 
viata aoestei instituțiunl. In anii 1876— 
1878 elă a oondusă lucrările canoelariei, 
oa secretară generală.

Sionă a făcută parte din generațiu- 
nea eroică și ferioită, care a dusă cu 
suooesă străluoită lupta pentru înălțarea 
nățiunei atâtă în situațiunea politică, oâtă 
și în oultură. Elă a făcută parte din 
pleiada scriitoriloră, în fruntea cărora 
strălucea Alecsandri, și oarl timpă de o 
jumătate de secolă s’au inspirată de as- 
pirațiunile națiunei, au oântată gloriile 
nămului nostru, și au luminată și întă
rită sufletele, au înălțată iuimele prin 
sorierile loră.

La 1 Octomvre Sion și-a încheiată 
viața, din oare cea mai însemnată parte 
a fostă dată activității literare. Poesii 
patriotioe, fabule, compuneri dramatioe, 
traduceri în versuri din scriitorii olasicl 
ai poesiei dramatioe francese, traduce

rea din limba grâcă a Borieriloră istorice 
despre Români, și alte multe scrieri mai 
mari și mai miol, originale său traduceri, 
au fostă rodulă neadormitei sale aotivi- 
tâțl literare.

(Va urma.)

Convocare.
Alegătorii români din cercurile elec

torale Alba Iulia, Vințulă de josă,Ighiu 
din odee de dâlulă mare, se convdoă prin 
acesta la o Adunare publică, oe se va 
țină Marți în 21 Martie st. n. la 10 6re 
a. m. în grădina hotelului „la S6reu în 
Alba Iulia.

Obiectele:
1) Desohiderea și constituirea adu- 

nărei.
2) Disouțiunea asupra proiectului de 

lege despre salarisarea în vățătoriloră, in
troducerea matriouleloră de stată, căsă
toria civiiă

3) Luarea resoluțiuniloră.
4) Inchiderea adunărei.
Alba Iulia, la 11 

Sim. Micu m. p.
protop. 

loachim Fulea m. p. 
advocată.

Nic. Florescu m. p.
propr.

Martie 1893.
Nic. Ivan m. p. 

adm. protopr.
F. Filip m. p.

Nic. Barbu m. p.

Imormentarea Iui Gr. T. Brătianu.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.)

Bucurescî, 13 Martie. Imormen
tarea președintelui Ligei pentru 
unitatea culturală a Româniloru, 
Grigorie T. Brătianu, se va face 
mâne, Marți. Corpulii neuitatului 
luptătoru pentru causa românis
mului, a fostO așecjatâ, după au- 
topsiă, în biserica St. George. De 
aici va fi transportatu de-a drep- 
tulu Ia moșia sa, TigvenI, în bi
serica părințiloru săi.

NECROLOG. Din Satulungă (Săoele) 
primimă trista soire, oă zelosulă directori 
ală șcdlei capitala române gr. or. de 
aoolo, Ionii Dorea, a răposată erl sără 
la orele 10*/2. Imormentarea se va faoe 
Marcuri.

DIVERSE.
Maxime. Ună înțeleptă și ună nebună 

se înțelegi! mai lesne, deoâtă doi înțe
lepți. G. — Omulă oare e conoentrată 
în sinee brusoă și îndărătnioă, — oine pdte 
pătrunde în inima lui ? Hippel. — Nu 
vădă oomițendu-se erore, pe oare eu să 
nu o fi oomisă. Gothe. Ună superioră să 
se ferâsoă mai multă de aoei omeni, cari 
i să aruncă pdte în brațe și oarl se în
tindă după fiăoare putere nouă, pentru 
ca înșiși să eseroiteze putere, — aoeia 
suntă oei dintâiu, pentru-că suntă oei 
mai necredincioși, oarl nimicescă pe ună 
direotoră. Lud. Speidel. — Vanitatea e 
și rămâne ună motoră. Unulă jjo lasă să 
scârțâie negenată, celălaltă o unge cu 
modestie, ca să nu o au(jă nici cea mai 
fină ureăhe. La oare 6re din aceștia funo- 
ționeză ea mai tare? A. Botthcer. — Vo
ința să Jdesvdltă în umbra resemnărei. 
Viața înfloresce în lumina sdrelăi ferioi- 
rei. — Bărbatulă are lipsă de o femeiă 
oare să’lă întrebe oând reintră în casă, 
oă ce a vorbită, oe a făcută și dâoă și 
nu spune totă-deuna adevărulă, totuși 
simte oă esista o ființă oare, să îngrijesoe 
de elă. F. de Girardin. — Cuvintele ne
tede și precise, representante ale ideiloră 
clare, suntă mortea orl-cărei disousiunl. 
Eugenă Despois. — Oând o femeiă e ore- 
dinciosă e admirată; însă suntă femei 
modeste, cari nu au vanitatea de a voi 
să fiă admirate. Marivaux.—Mărițișiulă nu 
e adesea, decâtă trebuința de a sfirși și 
dorința de a înoepe, care să întelnesoă 
laolaltă. M-me Ackermann. — Culese și 
traduse de Oamil B...

PrOpriGlirll Mr. Aurel J^ureșimnu. 

RBlaGtOril reSJOUSatlilfi.î tirejțorlu iVlaiuru.
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Concursul
pentru ocuparea posturiloru de COinjltallilu și de cas- 
sarii la înființândulă institutu de creditu și economii 

„Lipovana“ în Lipova.
Salariuln anuală este:

a. ) Pentru comptabilă: 700 fl. v. a.
b. Pentru cassară: 400 fl. v. a.

er dovedmdu activitate și zelu în oficiu, li se pune în pros
pectă, atâtă remunerațiune anuală ulteriără, câtă și ridi
carea salarului din tirnpă în timpă.

Cassarulu va fi îndatorată a depune ca cauțiune în 
bani numerar!, ori în hârtii de valdre, ori în realități o 
sumă îndoită de mare de cum îi este salariulă.

Confirmarea aleșiloru pdte urma numai după ună ană 
de serviciu.

Dela recurențl se recere se posedă în scrisă și în vor
bire limbile: română, maghiară și germană; recurenții cu 
studii academice comerciale și cei ce voră arăta, că au fă-~ 
cută praxă la vre-ună institută de bani, voră fi preferiți.'

Recursele adjustate cu documentele ce le posedă re
curenții, se se trimită la adresa subscrisului în Lipova 
(B.-Lippa.)

Terminulă concursului se fixeză pănă la 31 Martie 
st. n. a. c.

Lipova, 4 Martie 1893.
Pentru Direcțiunea institutului:

60. 2-3.
Voicu Hamsea,

Bir.

%

Szâm 983—1892 tkv.
r

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A. fogarasi kir. jbirosâg mint talekkonyvi hatosâg kozhire teszi, hogy 

Demian Simion iigyvâd vegrehajtatdnak Garun George al. Toma vegrehajtâst 
f^z^nvedo elleni, 40 fr. — kr. t8ke kovetel^s es jâruleikai irânti vegrehajtâsi 
iigyeben a brassoi kir. torvenyszek d. fogarasi kir. jbir6s<âg teruleten levo Dri- 
diff kozs6g hatarân fek''o a Dridifi 5 sz. tjkben foglat 6/1 hrsz. iogatlan.

A 143 sz. tj kbeu fdglalt:
456 hrsz. iugtlau 35 fr. 462 hrsz. ingtlan 21 fr. 486/3 hrsz. ingtlan 3 fr. 

693 hrsz. ingtlan 14 fr. 1045 hrsz. ingtlan 1 fr. 1157 hrsz. 10 fr. 1034 hrsz. 
ingtlan 15 fr. 1573 hrsz. ingtlan 3 fr. 1417 hrsz. ingtlan 16 fr. 1610 hrsz ing- 
t.an 14 fr, 1628 hrsz. ingtlan 16 fr. 1986 hrsz ingtlan 11 fr. 2140 hrsz. ingtlan 
8 fr. 2652 hrsz ingtlan 4 fr. 2653 hrsz ingtlan 4 fr. 2697 hrsz. ingtlan 15 fr. 
2722 hrsz. ingtlan 15 fr. 2848 hrsz. ingtlan 14 fr. 4745 hrsz. ingtlan 8 fr. 4916 
hrsz. ingtlan 12 fr. 5116 hrsz. ingtlan 2 fr. 5117 hrsz. ingtlan 3 fr. 5118 hrsz. 
ingtlan 2 fr. 5119 hrsz. ingtlan 2 fr. 5152 hrsz. ingtlan 12 fr. 5153 hrsz. ingtlan 
12 fr. 5154 hrsz. ingtlan 12 fr. 5371 hrsz. ingtlan 1 fr. 6169 hrsz. ingatlan 19 fr. 
6279 hrsz. ingtlan 19 fr. 6460 hrsz. ingtlan 13 fr. 6522 hrsz. ingtlan 11 fr. 
6631 hrsz. ingtlan 9 fr. 6848 hrsz. ingtlan 26 fr.

A 164 sz. tjkb.m foglalt: 556, 567, 558, 559, 560, 891, 892, 893, 894, 
1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1516, 1517. 1518 1519, 1520, 1549, 1550, 1551, 
1552, 1553, 1751, 1752, 4202, 4203, 4204, 5871/2, 5971/1, 7255/3 hrsz. ingat- 
lauok 40 frt.

A 204 sz. tjkben foglalt: 2078, 2079, 2080, 2138, 6180, 6337,6338 6339, 
6486, 7255/1 hrsz. 1 frt.

A 275 sz. tjkben foglalt: 5618, 5619, 5720, 5621, 5622 hrsz. inagatlanak 
14 frt. az arverest — frt. — ez^nuel megallapitotkikiâltâsi 6rbs»n elrendette es 
hogy fenn-b megjelolt ingatlanok.

Az 1893 ăvi Martius ho 20 d. el 10orakor Dridit kozseg hazânâl meg- 
tartandb nyilvânos ârverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladni fog.

2xrverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanak beosârâdak 10°/0 at vagy 
is — keszpenzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyam- 
mal szâmitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333 sz. a. kalt igazsăgiigy- 
miniszteri rendelet8. §-ăban kijelolt ovadek kepes ertekpapirban a kikiildott keze- 
hez letennii avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben. a bânatpenznek a 
birosâgnâl elb leges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszol- 
gâltatni.

Kelt F o g a r a s, 1892 evi October ho 4 ân.
J

16,1—1, A Fogarasi kir. jărăsblrosăg mini tkv. haiosău.

!! Rară ocasiune pentru dame!!

Dela cea mai mare și renumită firmă de Confecțiune

x Ignacz Weinberger din Budapesta

8
%

Amn onăre a anunța onor, publică, că vendu 
piața de aici, teirguBu înuBuâ Mr. 30, în

d e p o s i tu S u m-e u,
Jachete, Paletots, lihni Juans, totu felulo 
Oohnany, ©ap șâ NIantale largi, precumfi 
Costume gata

C-c. prețxLiile cele xxia.1 eftizie ale fa/bricei.

Cu distinsă stima:

în

de
Și

61,2-12.

Cum se îngrîjesce pelea feței și perul?

g
c
0

Q&
SA\

Farmacia
12012s^wroi_iG-"Z"T

Budapest VI. Szabolcs-utcza 19.

Trimete cu prețu de 15 cr. în mărci poștale ** instl’llC- 
tillEai detailate despre acesta. Acolo se potă cumpăra 
remedii nevătămătare recomandate de autorități specialiste 
contra pistruilor ii și petelorii de sore

Dermolm»ci'eme prețui............................
DermoDin (apă de spăiatu fața) . . 
Dermolin-pudr*ă..........................................
comande se dă instrucția gratis.— Trimiterea cu rambursă. p 

64, 1-8. ___ . £5

75
75
SO

ci*.
cr.
cr.

La

Apa de JESuda
VICTOHIA-21PA

este după cum arată cifrele de mai josă 
apa amară cea mai cu efectti și bogată în conținutulu ei, 

de pe Continents.
Ea conține 58’05 gr. părți constitutive solide și cu efectă 
în 1000 grame, Jo cifră care n’au întrecută nici o apă amară. 

Cumcă Apa-Victoria este cea mai bogată în conți
nută resultă din următbrea analisă oficială.

in o mie grame
conținlitulil 

acid Magnesia 
sare amară.

suma 
pMrțilorti 

constitutive

0

un Uuda.EsworuKu Victoria din Buda.
71

n

n

77
Apă amară de Plina 
Saidschiitzer . . .

RakOczy . 
Franz Josef .
Hunyady Jânos 
Elisabeth .

58.05
53 53
52.29
41 73
26 29
32.72
23.21

23.06
24 78
18.44
8.04

12.12
10.96

ufXpa-xrictoria, se capătă in. tăte băcăniile. 
Proprietar: IGN. UNGAR și FIU.

Budapesta»

AVISO!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și 

reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când vo- 

iescă ca espedarea se li-se facă după stilulă nou.

Domnii, ce se abon&ză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

,*7Î
J,î. 
rt'-\&

p renii atu cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii. 
Beutura de predilecțiă a publicului.

Birou Centralii s Budapest, ECulso văczi-ut 23.
se pete cumpera ori' unde1005,12—20.

, r n
1

’.s /7b ir XZCA.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


