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Brașovil, 2 Martie v.
RecunoscG din când în când 

și contrarii noștri, că actuala stare 
de lucruri nu este bună și nu este 
favorabilă desvoltărei interiore a 
organismului statului; vedu și ei, 
că retragerea de pe teremulCi vie- 
ței publice a unui poporO de trei 
milibne și jumătate, cum este po- 
porulu nostru românescu. numai 
corespuDfletbre adeverateloru in
terese ale statului nu pote fi.

Pe lângă tbte aceste constatări 
însâ vedemu, că „patrioții“ ma
ghiari își continuă calea nenoro
cită, pe care au apucată, și nu 
voru nici măcaru se audă de a- 
deveratele cause, cari au prici
nuită acestă îngrijitbre și anor
mală stare de lucruri, și a căroră 
delăturare este cu urgență recla
mată de interesele bine pricepute 
ale statului.

Tocmai acum este la ordinea 
flilei în camera ungară votarea bu
getului ministeriului de culte și 
instrucțiune publică. Se tracteză 
aici de câteva milidne menite pen
tru scopurile culturale ale popo- 
rațiunei statului.

Cine ar pute crede, că pe Ro
mâni acestă lucru nu i ar privi 
întru nimică ? Nu suntă 6re și 
Românii cetățeni ai statului și nu 
au și ei a se lupta cu cele mai 
mari neajunsuri materiale pe tote 
tărâmurile vieții și desvoltării loră ?

Mimstrulu Csaky se pregătesce 
se presenteze în curendă dietei 
proiectulu de lege pentru îmbu
nătățirea lefei învețătoriloră. Der 
îngrijitu-s’a elu, ca din bugetulă 
resortului său să pună la disposi- 
țiunea confesiuniloru nostre și suma 
necesară pentru îmbunătățirea le
fei învețătoriloră dela scălele năs- 
tre confesionale?

Legiuitorii unguri stăruescti, 
ca din bugetulă statului se se în
ființeze o a treia universitate un- 
gurescă la Dobrițină. Der pentru 
cultura și înaintarea poporului ro
mână ei nu se gândescu nici mă-

cară la înființarea unei șcăle po
porale cu limba de propunere ro
mână, necum se vrea se țină semă 
de vechile postulate ale Români- 
loră, de-a ave și ei academii și 
universitate!

In astfelă de împrejurări, este 
ună sfruntată cinismu, o adevă
rată obrăzniciă, când adversarii 
noștii maghiari ne împută, că nu 
luămă parte la viâța publică și 
că nu ne înrolămu în tabera nici 
uneia dintre partidele politice ma
ghiare . Cari dintre partidele ma
ghiare au manifestată vre-odată 
celă mai mică interesă față de 
dreptele postulate ale poporului ro
mână? Cari dintre aceste au dată 
vre-odată fiă măcaru și numai cel u 
mai mică semnă de sinceră bună
voință față de căușele de ori ce 
soiu ale poporului nostru?

Este fbrte adevărată, că e ne
naturală starea lucruriloră dela 
noi în timpulă de față; der decă 
urzitorii acestei stări de lucruri 
nefirescl, ba monstruose chiar, 
continuă și voru continua încă în 
direcția loră nenorocită de pănă 
acum, abisulă între ei și între noi 
va cresce veflându cu ochii.

Și nu suntemă noi singuri ne
mulțumiți și amărîțl de cele ce 
se petrecă și trebue se le espe- 
riămu. Ci cu noi suntă tote na
țiunile nemaghiare, cari ori câtă 
silință și-ar da biroulu statistică 
ungurescă de a-le escamota, totu 
formeză la olaltă majoritatea pre- 
cumpănitore a poporațiunei sta
tului.

Cum flicea numai deunăflile 
deputatulă maghiară conte La- 
dislau Szapary?— „Noi Maghiarii 
prin nisuințele nbstre de maghia- 
risare ne-amu înstrăinată naționa
litățile!“

Nu înțelegă odată guvernanții 
ce va se c|.ică, când unu Btată își 
înstrăineză partea cea mai mare 
a poporațiunei sale? — Decă nici 
acum nu voru să ’nțelegă, cu atâtu 
mai rău pentru ei!

y Grig orie T. Brătianu.
Brașovu, 2 (14) Martie v.

AstăflI frații noștri, amici ai 
culturei și ai prosperărei nemului 
românescu, se voru aduna din tbte 
părțile în giurulu coștiugului multu 
regretatului Grigorie T. Brătianu, 
așeflatu în biserica s-lui Gheorge, 
spre a-i da ultima onbre.

Grrigorie T, Brătianu, președin
tele comitetului centralu alu Li- 
gei culturale, era iubitu de toți 
pentru zelulu seu esemplaru, cu 
care își împlinea chiămarea sa, 
pentru însuflețirea cu care a îmbră
țișată causa sfântă a românismu
lui, pentru tactulu și consciențio- 
sitatea, cu care se străduia a îna
inta mărețulu și nobilulă scopă 
alu Ligei culturale: „de a apera 
naționalitatea română în contra 
tuturoru persecuțiiloru străine se
cuiului și moravuriloru europene.“*)

Dela înființarea Ligei în Ia
nuarie 1891 pănă la mbrtea sa 
Grigorie T. Brătianu a fostă unulă 
din cei mai activi membri ai co
mitetului ei. Dela începută elu a 
luată asuprășl postulă de încre
dere, ca cassară, și în calitatea 
acesta a adusă mari servicii nouei 
asociațiunl. In vera anului trecută 
după repășirea venerabilului pre
ședinte alu Ligei, a fostului rec
torii universitarii Al. Orescu, Gri- 
gorie T. Brătianu fu alesu preșe
dinte alu comitetului centralii 
instituită de congresulh Ligei din 
Maiu 1892 pentru tbtă țera.

Și în calitatea sa ca președinte 
a condușii, la rugarea generală, 
mai departe agendele de cassaru, 
luându astfelu asuprășl o sarcină 
îndoită de grea, căreia a căutată 
a i satisface în tbte privințele.

Scimu cu câtă interesă caldă 
Grigorie Brătianu a luată', față cu 
pressa străină, apărarea causei 
Româniloră asupriți, și cu câtă 
dragoste a îmbrățișată mai alesă

*) Manifestulă Ligei dela 24 Ianuarie 1891.

nisuințele nobile românescl ale 
junimei române.

Pierderea acestui bărbată de
votată binelui națională fi-va der 
adâncă sîmțită în tbte părțile lo
cuite de Români și doliulă gene
rală va înălța în modă estraordi- 
nară splendorea ceremoniei fune- 
brale, ce se va săvîrși afli în bi
serica s-lui Gheorge.

Incungiurată de simpatiile tu- 
turoră Româniloră Grigorie T. 
Brătianu își face drumulă celă din 
urmă la mormântulă părințiloră 
sei, vrednici luptători ai nemului 
românescă, ca și elă. Pătrunși de 
durere și de întristare îlă acom- 
paniămă și noi cu spiritulă și îi 
flicemă: Dormi în pace sufletă 
nobilă!

CRONICA POLITICA.
— 2 (14) Martie

piarulă germanii „Gegenwart“ din 
Berlintî se ocupă într’unil articolfl cu 
stările maghiare. „In dieta maghiar&“ 
— se flice în artioulă — n?®dh scriitori 
de fliare, der vai de acela, care traduoe 
în publică într’o limbă europenă oeva 
ce ar strica MaghiarilorO, ce oe li-ar 
etrioa nimbulă liberalismului lori). De 
repețite ori a cerută parlamentul!) în 
contra acestora „aplicarea severă a le- 
giloră“. Pressa germană este servită de 
biroulti de pressă ministerială, cea libe
rală primesce bucuroși) ce i-se trimite, 
fimd-oă vine dela liberali; conservativii 
primescă, fiind-că suntă scirl ofioibse. 
Cine se și raporteze despre stările ma
ghiare? Cei câțiva corespondenți din 
Budapesta suntă ounoscuțl și potă fi con
trolați. Ei ’șl perdă terenulă, decă vorfi 
agita în contra „națiunei“ domnitbre. 
Decă voră ÎDjura guvernulă, seu opo- 
siția, acesta li-se va erta — numai în- 
tr'u cestiune nu trebue a trăda limba 
secretă, (adecă cea maghiară, pe care 
numai puțini o înțelegă) : In cestiunea 
naționalitățiloră. Și domnii se pricepă 
să „clarifice14 și se „instruescă“ streină- 
tatea asupra luoruriloră, cari se petrecă. 
Nici o națiune nu e așa simțitdre, oa cea

FOTLETONULU „GAZ TRAN8.“ frică, cu voce înădușită striga: „Lidio! 
Lidio !“ și bătu în păretele oamerei. Li
dia nu răspunse ; der Aureliană sări din 
pată întrebândă cu compătimire pe bol
navă, că ce doresce. Acesta îlă privi 
mirată ou ochii săi întunecoșl și’lă rugă 
să-i dea ț61e mai calde și oeva de băută, 
căci limba i-se lipea de cerulă gurei ; 
mai înainte de tdte dorea pe Lidia.

Aureliană își luâ țolele sale de lână 
și acoperi pe profesoră, îi dete apă, se 
îmbrăcă repede și bătu la ușa oamerei. 
Nici ună răspunsă. Elă bătu și mai tare 
— nu se mișca nimică. Cu o nerăbdare 
febrilă se sveroolea bolnavulă. „Bate cu 
pumnulă!“ strigă elă cu vooe răgușită 
și Aureliană, pentru ca să-lă liniștâsoă, 
făou o larmă, înoâtă consilierulă sări 
spăriată din pată și în beția sa de somnă 
începu o vehementă Filipică în contra 
răutăcioșiloră terțianl.

„Dumnezeule, de ce nu aude ea?“ 
strigă Aureliană plină de temă.

„Ea e asasinată11, sbierâ profesorulă, 
sări din pată oa ună nebună și smânci 
ușa. Ună biletă fâlfăi în ourentulă pro-

dusă prin deschiderea ferestri și a ușei, 
der bărbații nu’lă observară. Privirile 
loră erau ațintite asupra patului, care 
încă nu era atinsă.

Unde dispăruse Lidia? Pe ușe nu 
eșise nimenea în timpulă nopții, ao^sta 
o soia profesorul!), oare nu durmise niol 
ună momenta. P6te să fi eșită pe te
restră, dăr aoesta da spre ună abisă 
amețitorii.

„Lidia mea, Lidia mea !“ striga pro
fesorală oopleșită de durere și se năpusti 
asupra patului ei golii. Degetele sale, 
oarl slăbiseră ou totulă, se înoleștară în 
perinl, pe când elă se tânguia cu vooe 
sfășiitdre și se aonsa pe elă însuși. Nu
mai elă era de vină la aoâstă neno- 
rooire.

Elă mânase la morte pe fiica sa, 
oare era totulă pentru elă, pentru care 
lucrase și se luptase elă. Elă era călăulă 
fiicei sale I La cuvintele aceste, pe cari 
le (fi80 Pe grecesce, se înfuria, își rupse 
hainele și putu fi îmblâncjită numai de 
oarabinerl, oarl audindă larma, alerga
seră înebee, puseră mâna pe bolnavii și

’lă așecțafă în patulă Lidiei, unde aco
perită cu țble, începu să tremure de 
frigă, Aureliană îi da ceaiu ferbinte, oa 
să bea.

„Afurisite friguri14, flise ună gendarmă 
ou capulă legată.

„Corpo di Madona\ borborosi bri- 
gadirulă, scărpinându-se după urechiă, 
„afurisită glumă! Astăfll ar fi trebuită 
să fimă în Terracina, și pasărea cea mai 
minunată a sburată !“

„Nu vei fi decorată, fărtate14, ob
servă celălaltă.

Brigadirulă răspunse numai prin o 
înjurătură, der plină de bunătate trimise 
ună curieră după mediculă din Piperno.

Aureliană desfășură o aotivitate 
demnă de admirată. Era, oa și când 
vorbele Lidiei avură ună efeotă fărme- 
cătoră asupra lui; căol savantulă, dealt- 
mintrelea atâtă de stângaciu, făcea ser- 
viciulă pe lângă bolnavă, ca și o soră 
d9 caritate. Elă porunoea să se încăl- 
flescă petrii în fooă, le învăluia în lână 
și le punea sub picidrele bolnavului ; elă 
pregătea beuturl calde, le da bolnavului

Briganții din Sonnino.
Nuvelă de Otto Rose.

(10) (Urmare.)
V.

Iu camera de durmită, care fu des
tinată pentru prisonierl, petrecu profe- 
sorulă erășl o ndpte înfricoșată. Deși 
put6 fi liniștitei de sdrtea sa și a fiicei 
sale, totuși îlă cuprinse o mare temere. 
CapulQ îi era greu și visuri îlu chinuiau, 
ohiar și atunci când deschidea ochii, în 
cari simțea o durere străpungătdre. In 
spre dimineță ’i treceau fiori reci dela 
capfi prin spinare și prin membre; înțe
penită de frigă se ghemuia sub pla- 
pomă și tremura atâta de tare, înoâtă 
patulfi de feră zîngănia și consilierulb, 
turburata în somuulă său de dimineță, 
se întdrse și borborosi câteva cuvinte; 
toomai visase, că terțianii făi au erășl 
de lucru eu profesorulă lorh de franoesă 
și că bata do ba pe soba olassei.

Bietulă profesoră nu mai pute de
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maghiară, și adeoă față de imputarea, 
oă-i lipsesce liberalismulă, deâreoe nici 
o „națiune“ nu esploateză în modă atâta 
de obraznioăi liberalismulă, pentru ca să 
acopere tirania. La ei însemnă a fi libe
rală când ții Ja lucruri rele, numai să 
asigură puterea1*....

*) La subscrierile episcopiloră din memo- 
randulă adresată monarchului, obvine de două 
ori numele episcopului Paul Szmrecsany, ca 
episcopă de Zipsu. și ca representantă ală ar- 
chiepiscopului de Agria, Samassa, care este 
bolnavă. Aceste din urmă cuvinte au fostă 
omise în Nr. de erl.

*
Privitoră la alegerile serbesci se te- 

legrafiază din Belgradă, ou data de 10 
Martie, că partida liberală a câștigată o 
mulțime de mandate, mai alesă în pro
vincia. Se dă ou soootela, că liberalii 
voră ave o maioritate de 85, âr 'radi
calii 45. Dintre 31 orașe 20 au alesă li
berali, 9 radicali. In Pirot și în Claclak 
se voră faoe balotagii. Corifeii radioali- 
loră Pasiol, și Tausanoviol, au eșită învin
gători în Belgradă și Alexinao. După o 
telegramă din 11 Martie guvernulă D’are 
deoâtă o majoritate de 9 voturi și abia 
deoă va mai primi 4—5 voturi. Resul- 
tatulă alegeriloră este: dintre 134 man
date 70 liberale, 60 radioale și 4 pro
gresiste.

*
Se telegrafiază din Dublină, oă la 

10 Martie n. Parnelliții au ținută aoolo 
o mare adunare, disoutândă asupra pro
iectului home rule. Partida a primită 
ună proieotă de resoluțiune îd care de
clară, că poporulă irlandesă nu pote 
primi definitivă și satisfăcătoră niol ună 
plană home rule, oare n’ar corăspunde 
oondițiuniioră, pe cari le-a pusă Parnell 
în oonventulă națională ținută în Iunie 
1891. — O altă telegramă din Londra 
aduce soirea, că Salisbury, Balfour și 
Churchill, primindă o deputațiă a oo- 
meroianțiloră de frunte din Irlanda, con- 
duoătorulă acesteia le a oetită o adresă 
în oare se arată, că proieotulă home-rule, 
deoă s’ar primi, ar aduoe mari pagube 
bunăstărei înfioritâre a Irlandei. Salis
bury a asigurat deputăția despre simpatiile 
oe-i nutresce și a sfătuit’o să nu șl pârdă 
curagiulă, aooentuândă totodată, oă semne 
îmbucurătâre se ivesou, cari arată, că 
mișcarea publică în oontra bilului ho
me-rule, este în crescere în Anglia. — 
Inimioii liberalului Gladstone mișoă tâte 
pietrile. numai ca să i facă piedecl și să 
zădărnicescă marea și umanitara lui re
formă.

Memorandele episcopatu
lui catolicii.*)

II.
Damă, în estrasu, și textulu 

memorandului adresata guvernului 
ungurescu.

„înaltă ministeriu reg. ung.! Eveni
mentele trecutului apropiată, pacea reli- 
gidsă turburată, au adusă cu sine, oă 
fiă-oare oetățenă ală patriei privesoe cu 
viu interesă la programulă, pe care, în 
numele înaltului guvernă, d lă miuistru- 
președinte l’a așternută dietei in 21 No
vembre a. tr. Der cestiunile biserioesci 
puse în acestă programă nu numai oă 
n’au liniștită, der mai vîrtosă au ațîțată 
și mai multă spiritele și așa destulă de 
neliniștite11.

Corulă episoopesoă stabilesoe 
dreptă vătămare împrejurarea, oă sub 
pretextulă modifioărei legei din 1868 și 
a ordinațiunei din Februarie, să plă- 
nuesoe introducerea matriculei oivile ge
nerale, recepțiunea religiunei mosaice, 
liberulă esercitiu religionară și căsătoria 
civilă obligătâre. Față de acesta memo- 
randulă asemănă starea de pănă aoum 
cu planulă guvernului. Pune întrebarea, 
oa de ce nu se delătură ordinațiunea 
vătămătore, oare se referesoe la legea 
din 1868. printr’o compensațiune ? și de 
oe în locă de aoesta guvernulă oaută 
alte reforme? Episoopatulă, luândă la 
esaminare aceste patru proieote ale gu
vernului, le-a aflată păgubitâre atâtă pen
tru biserică câtă și pentru patriă.

I. Confesiunea copiiloră născuți din 
căsătorii mixte. In obieotuiă aoesta pur- 
oede memorandulă dela ordinațiunea din 
Februarie. „Aoesta este Gestiunea pro
pria a a oărei resolvare formeză o
necesitate publică și care, năsoută inde
pendentă de ori oe altă oestiune, inde
pendentă este și acjl față de oelelalte 
proieote ale noului programă. Cine est? 
pătrunsă de nisuința seriâsă, oa pe lângă 
asigurarea intereselor^ statului, să res- 
tabilesoă în patria nostră liniștea și paoea 
religionară, aoela înainte detâte trebue 
să limpecjescă acestă veohiă oestiune. 
Ordinațiunea din Februarie dispune cu
rată în oestiune religiosă, adeoă de aoeea, 
oă la oare confesiune aparțină copiii năs 
ouțl din căsătorii mestecate și a fostă 
esmisă ou scopulă directă, de a aduce 
la valâre art. de lege 53 din 1868, ca 
a unei legi imperative și oogente. Atâtă 
art. de lege 53 din 1868, câtă și ordi
națiunea din Februarie, oare s’a esmisă 
în favorulă legii din 1868, ohiar ca lege și 
oa ordiDațiune luate, aduse în oestiune 
religiâsă, au pășită peste marginea puterii 
statului și suntă vătămătâre pentru bi- 
serioa nâstră. Dâr grea este și aoea vă 
tămare, oare se prioinuesoe bieerioei nâs- 
tre și dreptului oredinoioșiloră noștri 
garantată prin oonstituțiă, și prin dis- 
posițiunea concretă a acelei ordinațiunl 
și legi.

„Sfânta biserică catolioă, nicl-odată 
n’a aprobată oăsătoria mestecată, ba dia 
potrivă i s’a opusă, s’a silită a o îm- 
pedeoa, și din cause însemnate și sub 
oondițiunl cari asigureză principiile de 
credință, permite căsătoria mestecată, âr 

una dintre aoeste condiții este, oa copiii 
de ambele sexe năsouțl diu oăsătoriile 
mixte să fiă crescuți in credința catolică. 
Dela oondițiile acestea nu se pâte abate; 
numai pe lângă aoeste oondițiunl per
mite și binecuvântă căsătoria mixtă a 
oredinoioșiloră ei... Deoă art. de lege 
53 din 1868 și ordinațiunea din 26 Fe- 
bruare 1890 rămână în vigdre, atunol 
disposițiunile aceste despoie pe oredin- 
ciosulă oatolioă de libertatea îndreptă
țită și nepresoriptibilă, de-a urma unei 
dintre oele mai însemnate fapte a vieții, 
adeoă de-a ține oredința și legea bise- 
rioei sale. Față ou aoSstă grea vătămare 
nu dorimă, deoâtă să li-se dea credin- 
oioșiloră catolici din Ungaria liber
tatea, de a trăi în religiunea sfântă 
câștigată, în semnă de moșteuire, dela 
regele nostru aloătuitoră de patriă, Sf. 
Ștefană, să aibă libertatea neîmpedeoată 
de a hotărî, f iță de oousoții loră de re
ligii diverse, oa oopiil să fiă cresouțl toți 
în oredința oatolică: pentru aoâsta ce 
remă, oa ordinațiunea din 26 Febraurie 
1890 să fiă anulată, âr art. de lege 53 
din 1868 să se modifice așa, oa religia 
oopiiloră născuți din căsătorii mestecate, 
s’o hotărescă tatălă“.

Pe basa prinoipiului reoiprocității, 
memorandulă urgitâză deplina esercitare 
liberă a religiunei oatolioe.

„Aoâstă apărara a dreptului și liber
tății pnvesoe pe stată, âr nu aoeea, oa 
elă să stabilesoă oriterii deosebite în ju
decarea oestiuniloră biserioesci, oe se i- 
vescă. Peste măsura aoesta însă a tre- 
oută ordinațiunea din Februarie și de- 
aoeea, naturală, ea a trebuită să provooe 
turburare, și înouroătură. Și cu tote, că 
ună membru competentă ală înaltului 
guvernă a recunoscută pe față în dietă, 
că prin ordinațiune preoții catoliol au 
venită în coflictă ou datorințele loră o- 
ficiose, totuși ea înoă este în vigdre și 
acjl, ba pe basa ei mai mulțl dintre preo
ții catoliol suntă espușl șioaneloră și pe- 
depseloră11.

După memorandă, răulă aoesta se 
putea delătură prin revisuirea legii din 
1868.

„E luoru lămurită, oă inducerea în 
matrioulă este numai o oonseoență a a- 
parținerei de outare rel'giă și ori oe oor- 
porațiune religidsă nu pdte insorie în ma- 
triculă, decâtă pe aoela, oare] s’a alătu
rată lui oa membru confesională. Fiind 
însă oă ordinațiunea din Februarie a 
dispusă în privința împlerii matricule- 
loră. natura vătămătdre a criteriului o 
pdte forma numai învățătura singurati- 
oeloră corporațiunl, cari circumscriu sus- 
oeperea. Lfgea civilă nu pdte însorie pe 
nime ca membru ală biserioei oatolice, 
seu ală altei corporațiunl religidse, deoă 
aoela, respective oorporațiunea, nu-lă pri- 
v^sce, oonformă învățăturiloră sale, oa 
membru ală ei“.

Memorandulă aocentueză aici, oă 

pretensiunea oatolioiloră nu este de na" 
tură a faoe silă morală asupra libertății 
oonsciinței altoră creștini.

„Scie tdtă ',lumea, că dâcă spoi-sii 
promită, oă-șl voră cresoe oopiil în oato- 
lioismă, se împărtășescă de solemis assis- 
tentia; dâcă nu atunol de passiva assis- 
tentîa; dâcă nu se îndestulesoă nici cu 
aoesta, atunol și căsătoria loră încheiată 
înaintea preotului protestantă o ținemu de 
validă. De aiol urmâză, că sponsii, toc
mai așa cum se potă hotărî pe partea 
ndstră, se potă hotărî totă așa, ca toți 
copiii ce i voră nasce să și-i orâscă în 
religia protestantă. Atărnă dela ei. Și 
deși hotărîrea sposniloră nu ne privesoe 
pe noi, totuși oeremă, oa să se codifioe 
libera loră hotărîre față de religia și 
oreBoerea oopiiloră loră, fiindcă stă lim
pede înaintea ndstră adevărulă, oă nu
mai în aBtfelă de modă putemă asigura 
libertatea îndreptățită a oredinoioșiloră 
noștri de-a urma religiei loră11,

Memorandulă se provocă apoi la 
proieotulă episoopatului așternută oame
rei magnațiloră în 4 Iunie an. tr., oare 
oonsideră legea din 1868 nu oa pe-o 
dispoBițiune imperativă, ci numai declara
tivă și totă odată a oerută modifioarea 
ei în iuieresulă libertății tuturoră con- 
frsiuniloro reeepte. De astă-dată încă 
oere dâră, ea ordinațiunea din Februa
rie să fiă retrasă, âr legea din 1868 său 
modifioată, seu interpretată in modulă 
arătată.

II Matricolele civile. „Nu tragemă 
la îndoială, că statulă are dreptă de-a 
purta matricule proprii, prin organele 
sale proprii, asupra nasoeriloră, decese- 
loră și căsătoriiloră ; der de mult*  ori, 
preoum în aoeste, așa și în alte afaoerl 
însemnate, pentru noi nu este norma
tivă quid iuris, ci quid consilii. Din punctă 
de vedere oivilă disposifiutiea aoâsta este 
ou desăvârșire de prisosă ; oăcl din ma
triculele civile totă aoeeașl soie statulă, 
oe a sciută și pănă acum din matricu
lele biserioesol, ba îuoă pănă aoum a 
soiută fără de-a fi avută oheltuell, pe 
oând întroducendu-se matriculele civile, 
aoeste voră oosta pe stată mari ohel- 
tuie'I. Pe lângă aoâsta este mare între
bare, decă potă fi organele oivile persâne 
destulă de încredere, oarl oa martori ou 
esperiență mijlooită (testis ooulatus) nu 
voră purcede în funoțiunea loră, cum 
puroedă preoții. De altfelă oumpănirea 
aoesforă lucruri este treba statului; din 
punctă de vedere biserioesoă, noi avemă 
observarea, oă voră rămâne mai mulțl 
oopii nebotezați și oă acâstă matrioulă 
oivilă se presentă oa antemergătbrea că
sătoriei oivile.“

Spune apoi memorandulă, oă preoții 
catolici totă așa de puțină voră pute sa
tisface aceloră pretensiuul din vorbirea- 
programă a ministrului președinte, oarl 
ar obliga pe preoți să arate religia co
pilului năsoută, cum cjio© legea, la oeea

și-i ridica capulă aoestuia pe perinl, cu 
o îugrijire delicată. Elă frecă cu flanelă 
membrele înțepenite ale paoientului și-și 
îndeplinea servioiulă ca și o femeiă

De unde soia elă seoretele îngrijirei 
de bolnavi, deâreoe elă nu le eseroitase 
niciodată? Amorulă ou racjele sale bine
cuvântate îșl arunoase în inima învățatu
lui sămânța, care începu să înoolțescă...

Elă oăutâ prin vorbe dulol să insufle 
ouragiu bolnavului. Elă îlă mângăiă în 
privința sorții Lidiei, oare de sigură 
fugise, ca să esopereze eliberarea. Au- 
reliană era însuși chinuită de îndoiâlă; 
elă se apropiase de ferâstră și privi cu 
groză abisulă. Unde oăcjuse Lidia? Inima 
i-se strînse, elă tremură și se retrase dela 
ferestră. Der nu! Sortea nu pute fi atâtă 
de orudă față de amorulă său! —

Bolnavulă zăcea obosită și murmura 
din când în când câte o vorbă neînțe- 
leăă. In fine se păru, că înțepenirea sa 
descresoea: elă da să înțelegă, că pioiâ 
rele sale suntă înoălcjite. Aureliană ră
suflă ușurată, dâr o aparițiune mai rea 
îlă înfricoșa. Profesorulă înoepu să se 

vaiete de călduri mari; pulsulă său, oare 
mai înainte păru stinsă, înoepu să bată 
repede și ou putere. Frigurile îlă sbi 
oiuiau pe nenorocită, oare aoum îșl a- 
runcâ plapoma, se ridică din așternută 
și abia se lăsâ a fi ținută de îngrijito- 
rulă său. Fața îi ardea, striga, oă ’lă 
dore capulă și tindea mâna după vasulă 
de băută, pe oare Aureliană i-lă da ne
contenită. Totdeodată începură și fan
tasiile de friguri. Elă vorbea de răpo
sata sa soțiă, se aousa de disparițiunea 
Lidiei, blestăma pe Virgilă și pe Horață 
și apoi isbuoDÎ în strigătulă sfășiitoră: 
„Călăulă propriei mele fiioe !“ După aoeea 
cătju Pe patfij îșl acoperi ochii ou ma
nile sale, și privi spăriosă împrejură, 
ca și când s’ar fi temută de fantome.

In pausele, oarl urmară după astfelă 
de isbuonirl, se aucjia în odaia laterală, 
cum consilierulă se plimba repede în sus 
și în josă. Dânsulă era totă atâtă de 
iritată, ca și bolnavulă de friguri. Elă 
se încerca a-șl face ouragiu reoitândă 
maxime antioe, der filosofia antioiloră 
nu putu să-i restaureze eohilibrulă său 

sufletesoă, ce-lă perduse prin apropierea 
oelui greu bolnavă. Elă recita mecanică 
se «ințele, oăol gândulă său nu era la 
uu'1 in tele reci ale înțelepoiunei. Ore fos- 
tulă său amică nu se lupta alături ou 
frigurile mortale ? Și elă, consilierulă, nu 
făoea nimioă, oa să ușureze sortea nefe
ricitului. Elementulă predominantă în oa- 
raoterulă consilierului era o inimă bună 
și simțitdre. Plină de oompătimire se 
apropia de ușa oamerei și privî înlăuntru. 
Totuși bolnavulă, oare era legată la oapă, 
îlă privi ou nisce ochi arcjâtorl așa, în
oată oonsilierulă înoremeni de spaimă, 
se trase înapoi și se preumblă din nou 
prin odaiă nHeu! heu 1 guantum mutatus/“ 
Vai! Vai, câtă s’a schimbată. Elă cre
dea, oă vede deja în fața oolegului său 
urmele morții.

Aureliană nu mai cunosoea grdza. 
Cu resignațiune îșl împlinea servioiulă 
de bolnavi. Cu oredință sta elă la pa- 
tulă bolnavului și era o privelisoe miș- 
oătdre să vecjl cum tenărulă savantă 
ajuta pe bătrânulă colegă, îi da de băută 
și-i așecja perinile.

Intr’aceea treoea pe via Appia, oare 
tae în linia drâptă mocirlele, trăsura 
poștei ou trei oai spre Veletri. Clopoțeii 
dela cai sunau veselă și în sdrele de di- - 
mineță străluoea pulberea de pe drumă 
ca aurulă și argintulă. Pe oapră și în 
interiorulă trăsurei ședeau neguțători de 
pome, de vinuri și de vite din Terra di 
Lavoro, oarl fumau și oonversau. Intregă 
sooietate se mira, că locurile oele mai 
soumpe ale diligenței erau ocupate de 
femei dela munte, oarl de altmintrelea 
erau forte sgâroite.

Aoele, cari ședeau pe perinl, nu erau 
oerșitâre: oea mai bătrână, o femeă 
mândră, avea ună lanță de aură la gâtă 
și oercei scumpi în urechi. Cea mai tâ
nără avea trăsuri fine și ținută elegantă.

Aceste persâne, oarl stârniseră ou- 
riositatea celorlalți, erau Lidia și ospă- 
tărâsa.

Cum veniră ele aiol?
Lidia ou o cp mai înainte se gân

dise multă, oum să micșoreze prinsorea 
loră. Epistola, oe-o scrisese Aureliană
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■ce nu s’a ajuusă niol prin ordinațiunea 
■din Februarie.

„Ordinațiunea din Februarie a pusă 
în reliefă esența vătămărei, ca adeoă 
statuia Pă hotăresoă de ce religiă să se 
țină copilulă. Vătămarea acâsta însă ar 
Buata în tâtă deplinătatea ei, ori se va 
folosi statulă de matrioula confesională, 
ori de cea civilă și tocmai pentru aceea 
matricula civilă, nu pâte duce la reata 
bilirea păcii religionare“.

(Va urma).

SCmsLE PILEI.
— 2 (14) Martie.

Agitațiunile in favorea guvernului ou 
privire la politioa sa biserioesoă se oon- 
tinuă în tâte munioipiile loouite de Ma
ghiari. Interesante suotă enunoiațiunile, 
oe lefaoă. Astfelă representanții orașului 
Debrețină cfi°ă, nu numai, că aprobă 
politioa bisericâ-mă a guvernului, oi aș- 
tâptă, ca față ou mișcarea contrară, gu- 
vernulă și dieta să întroduoă matrioulele 
civile, oăsâtoria civilă obligătâre, liber
tatea religionară și deplina reciprocitate 
a oonfesiuniloră in interesulă unității și alu 
liberei desvoltărl a statului unitară națio
nalii maghiarii. — Va să fiică de aoâstă 
unitate e vorba, și nu de aoeea, oe este 
în interesulă 
popâreleloră 
stată.

biue înțelese ale 
și confesiunilor!!

tuturora 
acestui

—x—
parochialu gr. or. din oe- 

în anulă 
b i s e ■

Sinodul!! 
tatea Brașovului a hotărîtă ca 
aoesta să înoâpă cu zidirea 
rioei, pentru oare se întreprinsese o 
coleotă încă înainte cu oâțlva ani. Ease 
va zidi după modelulă biserioei ortodoese 
din Viena, în piața Brașovului (tergulă 
grâului) unde se afla astăzi casa pato- 
chială; frontulă ou turnulă va fi spre 
piață, er biserioa in curte.

—x —
La universitatea Francisco-Iosefină din 

Cernăuți în semestrulă de ârnă au fostă 
însoriși de totă 305 studenți, între cari 
91 Români. La facultatea teologică au 
fostă însoriși 60 studenți ord. și 1 extra- 
ord., între oarl 47 stud. ord. Româol; 
la facultatea iuridică 177 ord. și 18 ex- 
traord., dintre cari 37 stud. ord. 14 
ex*raord.  Români; la facultatea filoso 
fică au fostă 15 stud. ord. și 14 extra- 
ord. 2 stud. ord. și 1 extraord. Români; 
la oursurile farmaoeutice 
între 20 stud. 1 Română.

_ x_
Curs'd pentru notari, 

interne, după cum oetimă

gramă: Revisuirea constituției, desfiin
țarea senatului și a președinției repu- 
blioei; miniștrii să aibă dreptulă de a 
face parte din cameră, autonomia comu
nală, despărțirea biserioai de siată; ma
gistratura electivă și justiția gratuită, 
impositulă progresive, reducerea prin 
lege a âre'oră de lucru la 8 pe c|i, na- 
ționalisarea băncii Franoiei, a mineloră 
și a căiloră ferate.

—x—
Sfăntulă mormentă in flăcări. O te

legramă aduce soirea, că în biserica sfân
tului mormântă din Ieruaalimă a isbuo 
nită fooă Sâmbăta trecută. Coperișulă 
biserioei a arsă de totă.

—x—
Din partea Reuniunei pentru ajnto 

rarea văduveloră române sărace din Bra
șovă și Săcele amă publi-ată la timpulă 
său o dare de semă, în oare la înregis
trarea oferteloră s’au străcurată două 
greșeli, ce suntemă rugați a-le rectifica 
în sensulă, că d na Zoe Conțescu din looă 
a contribuită nu 7, ci 10 fl., er ofertulă 
d-lui ldnă Popea din Brăila este de 20 fl., 
și nu de 20 iranol.

—x —
Frați cari se dueleză. In Liittich s’a 

întâmplată (fii0!0 treoute, că doi frați 
s’au duelată. Causa duelului a fostă o 
tîuără și frumâsft fată, pe oare o iubiau 
amândoi frații Și fiindcă fata n’a soiută 
pe care să alâgă din doi, ei s’au hotă 
rîtă să alâgă glonțulă. Der în zadară 
căci nici unulă nu s’a nimerită. Tribu- 
nalulă din Liittioh i a pedepsită cu 
chisore aspră.

în

ACADEMIA ROMÂNA.
Sesiunea generală din anulă 1893.

a participate

Ministrulă de 
în foile ma

ghiare, va deschide în curendă optă 
oursurl pentru calificația notariloră.

—x—
Nunta principelui bulgară. Se sorie 

din Sofia, oa consiliulă comunală a vo
tată 100,000 franci, dreptă sumă de 
oheltuell pentru primirea ce i-se va faoe 
principelui după cununia. După cum 
spune fiiarulă bulgară „Svobodau. cununia 
.se va face în cRfele prime ale lui Aprilie.

—x—
Federațiunea republicană socialistă a 

-Seinei (Froncia) șl-a publicată programa 
pentru viitârele alegeri generale politice. 
jEtă punctele prinoipale din aoestă pro-

Raportulu secretarului generalii asupra 
lucrăriloru făcute în anulu 1892—93.

(Urmare.)

Felix Bamberg, și a făoută de tim
puriu ună nume prin scrierea ea asupra 
Revoluțiunei franoese din 1848, alcătuită 
după aote autentice și convorbiri ou băr 
bații, oarl au luată parte la acesta în
semnata evenimentă istorici!. Aoestil re
nume și l’a mărita prin două scrieri, cari 
tracteză despre transformarea Orientului 
europeană făcută prin Tractatulă de Pa
ris din 1856, oare atinge directă tdtă is
toria modernă a României. Intr’ună vo- 
lumă de șese sute pagine, oare conține 
Istoria Orientului europeană dela Trac- 
tatulă de Paris păuă la Tractatulă de 
Berlin, Regatulă nostru ooupă ună looă 
de onâre. A patra parte a acestui vo- 
lnmă vorbe8ce despre noi și conține is
toria relațiuniloră Prinoipateloră române 
ou Pârta Otomană și ou Rusia, istoria 
mișoărei din 1848 în România și a re- 
sulfateloră dobândite pentru ea prin 
Tractatulă de Paris, oaraoteristioa dom
nie lui Cuza Vodă și relațiunea eveni- 
menteloră, cari s’au suooedată până la 
isbuonirea răsboiului din 1876, acțiunea 
română-rusă dinaintea Plevnei și așeejă 
mentulă făcută din Traotatulă din Ber
lină din 1878. Dela Colson, Neigebaur

și Ubicini nici ună scriitoră străină nu 
a tractată cu cunoscințe mai -amănunte 
și cu mai multă căldură afacerile româ 
neecl, decâtă Bamberg. Espunerea lui e 
superiârft printr’ună imensă materială do- 
oumentală, pe care se spriginesoe, prin- 
tr’o esperiență dobândită într’o activi
tate politică de patru-fiecl de ani, și 
printr’ună talentă, care i a asigurată o 
posițiunea din oele mai marcante prin
tre istoricii timpuriloră moderne.

Academia a fostă representată prin 
delegațiuni de membri la tristele cere
monii ale îmormentării celoră trei re 
gretațl colegi decedați în țeră.

O representare de aceeași natură a 
făcută Academia, prin însărcinarea dată 
d-lui N. Ionescu, la înmormântarea ma
relui oetățâuă Dumitru Brătianu, oare nu 
a fostă membru ală Aoademiei, dâr a 
fostă ministru ală Instrucțiunei publioe 
la 1867 și în aoestă calitate a preeidată 
ședința de inaugurare a Academiei și a 
patronata constituirea și înoeputulă ac
tivității sale. In amintirea aoestorft fapte 
Academia s’a crezută datâre a fiioe ou’ 
vântulă său de reounoscință cătră me
moria patriotului ilustru.

Academia a participată în anulă 
trecută la serbarea unui evenimentă 
atâtă de îmbucurătoră pe oâtă este de 
rară. Venerabilulă nostru 
Barițiu. privită de întregă nemulă ro 
mânesoă ou cea mai înaltă 
pentru munca sa neobosită de șâse de
cenii în luminarea și înălțarea națiunei. 
a împlinită, la 12 Mai trecută, 80 de 
ari ai vieței sale. Academia, care a fostă 
fericită a număra dela a ei înființare pe 
d lă Barițiu între membrii săi, a luată 
parte la serbarea, care s’a făcută ou 
aoestă ooasiune la Sibiiu. Colegii noștri 
d nil V. A. Urechiă, Gr, Stefănesou, Gr. 
G. Tocileseu, P. Poni și I. Vuloană au 
representată Academia, înmânândă Nes- 
torului scriitoriloră români o adresă de 
felicitare a Academiei.

Asoultândă relațiunea d loră colegi 
V. A. Urechiă și Gr. Toc.ilesou despre 
serbarea dela Sibiiu, precum și sorisârea 
de mulțămire a d lui G. Barițiu, Acade
mia — în ședința dela 29 Maiu — a 
deoisă a publioa într’ună volumă o ou- 
legere din sorierile oele mai oaracteris- 
tioe eșite din oondeiulă d lui Barițiu în 
deoursulă lungei sala aotivitftțl literare și 
politice începâudă dela 1838. Cu ale
gerea și coordonarea scrieriloră, oarl 
voră forma acâstă publioațiune, s'a în
sărcinată o comisiune compusă din d -nii 
D. Sturdza, Gr. G. Tocileseu și Nic. 
Densușianu.

colegii,

pe

G

venerațiune

(Va urma.)

ca-

ambasadei germane din Roma o păstra 
ea la sine, în locă să o trimetă pe poștă. 
Ea oonferi multă vreme ou ospătăresa; 
aoesta, oa femeiă ou minte, era la înce
pută în contra planului Lidiei, der după 
oe primi oăte-va monede aură, se învoi. 
Li dia se îmbrăca cu hainele fiicei ei. 
Luorurile merseră de minune. In
mera posomorită cei trei savanțl și ca- 
j’abinerii, ținură pe Lidia de Catarina.

După ce se odihniră puțină în os- 
-teriă plecară amândouă la lumina lunei 
spre Posta de Mesa, unde în <4°rl de (fi 
avea sâ plece posta la Veletri.

Când răsări sârele, amândouă șe
deau în diligențfi și plecau pe drumulă 
printre mocirle.

Pela amiacjl Lidia urca Capitolulă, 
pentru ca să dea scrisâre la ambasada 
.germană. Ea se rușina din oausa îmbră
cămintei ei. La ambasadă;mu se 'uimiră 
.de plângerea ei. Casulă, că turiști ger
mani erau arestați, oa făcândă parte din 
-internațională, se întâmpla fârte desă. 
Afacerea avea să se pună repede în or-

dine și spre seră Lidia avea să primescă 
răspunsulă.

Der într’aoeea unde să se duoă ea? 
Ospătăresa o luâ ou sine spre Piazza 
MoutaDara, unde intrară într’o

Prea curendă se afla Lidia 
ușei cancelariei. Ea trebui 8ă 
der iritarea o împinse afară pe 
beră înaintea palatului Caffarelli, unde 
se apropia de terasa Capitolului. Sârele 
tocmai apusese în dosulă muntelui Gia- 
nioolo și lumina numai ferestrele vile- 
loră și a colineloră de pini și măslini. 
O aromă plăcută se afla în cetatea e- 
ternă și din amurgulă violetă ală Ti 
brului răsunau olopotele de seră, învi- 
tândă la odihnă.

Și în inima Lidiei, sbuoiumată de 
durere, intră pacea ceresoă. Ea oredea 
în mântuire, biruință și .ferioire și ou 
Ave Maria ală olopoteloră se ridică tot
deodată o rugăciune ferbinte din inima 
ei, spre celă Atotputernioă.

osteriă. 
înaintea 
aștepte; 
piața li-

(Va urma.)

Bordeană împreună au cumpărată două 
oruol de tinichea, cari s’au pusă, pe oo- 
perișulă șcâlei, cu 11 fi. 50 or.

Din Brașovă prin Btăruința paro- 
ohului nostru Ionă Leucrscu, umblândă 
pe acasă, dela următorii Biserica S. Ni- 
colae din Soheiu 50 fi. Filiala Albina 
25 fl. Domnii: Diamandi Manole 10 
fl, lână Petricfl protopresbiteră 5 fl. 
Petraohe Zănesou comero. 5 fl. Tache 
Stănescu comero. 5 fl. lână Lengeru, 
adv. 3 fl. G. G. StefanovicI comero. 3 
fl. N. Șustai 2 fl. I. Dușoiu 2 fl. Mihailă 
Rtisu, not. reg. cerc. 2 fl. A. Bârsană, 
prof. 2 fl. Simeonă Damiană, adv. 2 fl. 
D. Eremiaeă, nepoții 2 fl. G. G. 2 fl. 
I. I Teclu 1 fl. Librăria Ciurcu 1 fl. 
Dumitru I. Pasou 1 fl. Vasile Voina, 
preotă 1 fl. Nicolae Ghjghiniță 1 fl. 
Petru Fara 1 fl. P. P. 1 fl. G. N. 1 fl. 
D. Iarca j., zarafă 1 fl. Florea Pornea, 
zarafă, 1 fl. C. Voiou j. zarafă, 1 fl. 
Teodoră T. Christană, zarafă, 1 fl. lână 
Bratu, birtașă, 1 fl. Teodoră Spuderca, 
cofetară 1 fl. D. Făgărășauă, prof. 1 fl. 
Ootav. Sorescu adv. 1 fl Petru Nemeșă 
notară publică 1 fl. Ștefană Frigătoră, 
oalfă 50 or. Georg Depner, birtașă 1 fl. 
lână Vodă, notară corn. îd Poiana-Mă- 
rului 1 fl. George Prooa, învăț. Reșnovă, 
1 fl. Kope Istv. sen., plugară în Satu- 
lungă 1 fl. N. Mocanu, neguțătoră în 
Cernată 2 fl. Niță Moțioe, economă în 
Cernată, 1 fl. Wilhelm Stener, oomero. 
în Rotbavă, 1 fl, Neagoe Popea, eco
nomă de oi în Satulungă, 1 fl. lână 
Debu, parochă în Vuloană, 1 fl.

(Va urma.)

Scirî telegrafice.
Bucurescî, 14 Martie. T6te so

cietățile din capitală vorti lua parte 
cu drapelele lorii la îruormentarea 
lui Grigorie T. Brătianu. Secțiu
nile Ligei voru fi representate prin 
delegațiuni. Studenții se voru pre- 
senta în corpore.

de

Literatură.
A apăruta: ,
Epistola cătră Diognet, traduoere

1. V. Pașcanii,, catechetă la șcâla de
copile și de băetl din Cernăuți (stada 
Transilvaniei), Nr. 1 din biblioteca socie
tății culturale „Lumina11. Editura socie
tății. Form. 8° de 19 pag. Prețuit! 25 or.

Mulțămîtă publică.
Rotbavă, Ianuarie 1893.*)

Comitetulă parochială ală biserioei 
române gr. or. din Rotbavă, în oomita- 
tulă Brașovului, îșl ține de cea mai sântă 
datorință ca și pe aoestă cale să esprime 
cea mai profundă mulțămită domniloră, 
oarl s’au milostivită a contribui pentru 
efifioarea șcâlei nâstre. Asemenea adu- 
cemă ferbintea nâstră mulțămită respec
tabilului d-nă JDr. Aurel Mureșianu, care 
a bine voită a publica gratis în pre- 
țuitulă filară „Gazeta Transilvaniei14, 
atâtă Licitațiunea pentru codirea șcâlei 
și Apelulă pentru ajutoră, câtă și aoâstă 
Mulțămită publioă. Aducemă mai de
parte profunda nostră mulțămită tuturoră 
aceloră domni, cari în urma „Apelului41 
trimisă de parochulă nostru lână Leu- 
cescu a ooleotată și trimisă ofrande ma- 
rinimâse. Acei p. t. d-nl, cari au oon- 
tribuită, suntă următorii:

Din comuna Rotbavă, la oumpărarea 
teritoriului ourții, unde s’a edificată șcâla, 
paroohulă nostru Ioană Leucescu a dă
ruită frumâsa sumă de 400 florini. George 
Radu sen. 50 fl. lână Bordeană 50 fl. 
Petru Mureșană 5 fl. Maria lână Mo
canu 5 fl. George Radu sen, și lână

DIVERSE.
Superstițiunea în vechime. Pe la 

finea secuiului treoută, ună medioă din 
Munohen, cu numele Sănftl, întrebuința 
ca medicamentă pentru orl-ce bâle o 
ioână a Feoiorei-Maria, pe care bolnavii 
săi trebuiau să o lingă. — In biblioteca 
orașului Heckingen se află o ordinatiuDe 
a Principelui de Hohenzollern, datată 
din 18 Februarie 1725, în care se pro
mite ună premiu de 5 fi. ori cărui lo- 
ouitoră, oare îi va aduce, mortă seu viu, 
trupulă unui vrăjitoră. — In Sevila a 
fostă arsă la 1781 ună strigoiu, despre 
care veoinele susțineau, că ar fi ouată 
âuă. — Când Ludovioă ală XI, regele 
Franoiei, căfiuse într'o bâlă grea, la or- 
dinulă medicului său de ourte, Coctier, 
a trebuită să se soalde timpă de mai 
multe dile în sânge de oopii. — In se- 
cululă ală XV învățații se ooupau multă 
ou aflarea așa numitului „o să ală ne
muri re i“, despre care se oredea, că 
nu pâte să piâră în veol. Se <|iGeai 0& 
acesta „osă ală nemurirei“ este ună 
oorpă fără greutate și că elă formâză 
simburula, din oare se va forma oorpulă 
omenescă după înviere. Mulțl medici 
s’au străduită să găsescă acesta osă, des
pre care cei mai mulțl credeau, că este 
asounsă în corpulă omenescă, numai câtă 
nu-lă potă afla.

PrOPrietarU Dr. Aurel IVjlureșlnnu»
*) întârziată din causa lipsei de spațiu.

— Red. KcâacîorS responsiliilll: Gregoriu Muioru.
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Csarsialii pâețeS i&rașfi^-u
din 11 Martie 1893.

Bancnote românesci Dump. 9 52 Vând. 9 55
Argintă romănesoă - „ 9 48 . 9.53
Napoleon-d'orl r 9.58 » 62.
GalbinI * -■ ,5.58 „ 85 690
Ruble rusescl * n "• n •
Mărci germane - « 58.80 „ 59.10
Discontulă 6—8% pe ană.
Lire turcesc! ■ - „ —.— „
Sens. fonc. „Albina1* 6°/0 —.— „

hum ,,u/o n * n
Imperiali - ■ • . —

Despăgubirea pentru dijma de vină 
ungurescă 98 60

Imprumutulă ou premiulă ungurescă 117 75
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinulni ... 148 50
Renta de argintă austriacă - - • 989.—
Renta de hărtiă austriacă .... 401.50

ooooooooooooooo
^JOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 

cum nu saă mai vedută pănă acum pentru croitori nefrancate.
Eu nu dau rabat de ‘2'1, sâu 31/, fi. pe metru, nici cadouri croitoriloră, cum fac° 

concurența, ci amă numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
să cumpere bună și eftină. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesă a Vă pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

Societate mutuală 
fără acționari.

TotO câștigulă 
să distribue între 

asigurați.

Cursulfl la bursa din Vleua
din 18 Martie 1898

Renta de aur A 4°/n 115.60
Renta de hârtiă 5°/0 ------
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură --------- 122.85 
dto argintă ------- 120.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [prima pmisuno 95 60

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune] 97.50

Amoriisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (8-a emisiune) > - 153. -

Bonuri croato-slavone - - - ... 144.50
Bonuri rurale-ungare - - 98 90

THE MUTUAL
Societate lin New-York ie asigurarea 

asupra vieței 
ou fondulă de 

milione franci
este cea mai mare instituțiune fi
nanciară din lume. Asigură viața 

după tote combinațiunile.
Spre informațiune detailată a se 

adresa la
Direcțiunea generală pentru Ungaria

Budapesta, Bccsi utcza 5. 
24,4—6.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulă ele rd stofe prescrise pentru unifor

mele funcjionariloru c. r., a-emenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocd, loden obicinuită și impermeabilă pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fi. 4—14 etc.

Cine voiesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 
curată, er nu sdrențe eftine și nu prețuescă nici câtă cusutulă croitoriului, să se 
adreseze la

Job. Stikarofsky în Briinn. (Manchester austriei.)
Depositu permanentă de postavuri peste 7? milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declară că firma mea 
întreține esportulă celă mai mare de postavu din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

Spre a ve convinge despre tote aceste invit# pe On. publică a visita localu
rile spațiose a stabilimentului de vendare unde suntă ocupate 150 persone.

so*'  Trimiterea numai cu Ramburse. •'•n
a Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și

„VICTORIA»
Institute de credită și economii, societate pe acții în ARAD.

j; Inchiepea socoteleloru amaim 1892
Contulu ZOilnxxțuLluLi-

A C T I V E.
Cassa în numerariă .... 
Cambii în portofoliu .... 
împrumuturi hipotecari . . .
împrumuturi pe efecte (Lombard) 
Diverse conturi debitdre . .
Efectele proprii........................
Mobiliar

10% amortisare . . . .
1130 fl. 48 cr.
113 n 05 »

T£>

• •

fl. cr. PASIV E. fl. or.

20401 67 Capitală de acții
511093 85 1000 acții ă 100 fl. . 100000 —

Fondulă de reservă................... 17882 67163704 — Fondulă de pensiune . . . . 1500 —
5905 — Depuneri spre fructificare';1. . . 535207 67

14061 54 Deposite de cassă.................... 12546 11
Dividende neridicate................... 222 —

1012 — Interese transitâre anticipate. . 6370 51
Creditori....................................... 26936 43

1017 43 Venituri transpuse din 1891. 267 fl. 25 cr.
Venitulă anului 1892 . . . . 16262 fl. 83 cr. 16530 08

717195 49 717J95 49
Arad, la 31 Decemvre 1892.

Nicolae Oncu, Sava Raicu,
director^ eseoutivO. comptabil.

Pap Ignație m. p., 7, Mangra m. p., Dr. Georgia Vuia m. p., Dr. Petco Lazar m. p., Georgiu Lazar m. p., Dr. Nicolae Ciaclan m. p., 
Aurel Suciu m. p., Anton Karăcsonyi m. p.

Bilanțulă presentă esaminându-se conform legiloru și statuteloră și asemănându-se cu cărțile principale și ausiliare s’a aflată1 
întru tote esactă.

Arad, 9 Martie 1893.
Comitetulu de supravegbiere:

Petru Truța m. p. Vasile Papp m. p. Niculae Marcu m. p.

Con.tuLl“CL și ^per^erilorvzL..

Interese la depuneri....................
Contribuție . .
Chirie ....
Salare . . .
Porto ....
Spese de protest
Competința de timbru.......................................
Pro diverse...............................................................

Spese: Tipărituri, inserțiunl, recuisite de can
celarie, lumină și diverse spese...................

10% amortisare din mobilară . .
Descriere la cambii s , i 
Venitulă transpusă din 1891 
Venită curată

267 fl. 25 cr.
din 1892. . . . 16262 fl. 83 cr.

o

fl. or. VEMITITKi. fl. or.

22220 11 Interese de escompt................................................. 42028 97
4650

384
49 Interese hipotecari................................................. 8804 51

4690 99 Interese de Lombard............................................ 317 58
653

97
21
40 Venitulă efecteloră proprii.................................. 60 —

90
64

59
29

Venitulă transpusă din 1891.................................. 267 25

1467 10
113 05
517 .—

16530 08
51478 31 51478 31

Aradu, 31 Decembre 1893.
Nicolae Oncu

direotoră eseoutivtt
Georgiu Lazaru m. p., 
Ignație Pap m. p.,

Sava Raicu
oomptabilă.

Dr. Petco Lazaru m. p., Georgiu Lazaru m. p., Dr. George Vuia m. p., Dr. Nicolae Ciaclan
președinte. Ignație Pap m. p., Aurelu Suciu m. p.

presentu a profitului și perderiloru esaminându-se conformă legiloră și statuteloră și asemănându-se cu cărțile principale- 
și ausiliare s’a aflată întru tbte esactu.

Arad, 9 Martie 1893.

V. Mangra m. p., Anton Karătsonyi m. p.,

Contulă

(OoxxxitetMl'â. de stipraveghiare:
Petru Truția m. p. Vasilie Papp m. p. Nicolae Marcu m. p.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.


