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(1) Sub cuventulfi de trailițiune, în sen-
sulă literature! istorice de astădl, se înțelege 
o narațiune despre evenimente și lucruri vechi, 
și care s’a transmisă posterității din generați
une în generațiune prin povestirile omeniloră

N-rii de Dumineoă 2 II. pe ană.
Pentru România și străinătate:

Pe ună ană 40 franol, pe șiae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol.
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poștale din întru și din afară 

și la dd. coleotorl.

Abonamentnlu pentru Brasovâ: 
a administrațiune, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 30 etagiulu 
I.: pe ună ană 10 II., pe săse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or. v. a. 
adu ÎS bani. Atătă abonamen
tele ofttă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 51 Brașovii, Sâmbătă, 6- (18) Martie 1893.

Brașovu, 5 Martie v.
In adunarea generală estraor- 

dinară a comitatului Sălagiu, ți
nută în Zelău la 14 1. c., s’a pe
trecută ună faptă, care aruncă 
multă lumină asupra raporturiloru 
dintre clerulQ romano-catolicu și 
clerulu românu unitu, precum și 
asupra sentimenteloru de carî este 
condusă celu dintâiu față cu celu 
din urmă.

Totdeuna amu admoniatu pe 
preoții români uniți, se fiă cu 
mare băgare de sbmă față cu de
mersurile, tendințele și uneltirile 
clerului romano-catolicu, care ur- 
măresce scopuri diametrala opuse 
intereselor^ de vieță ale biserieei 
române unite, ce este și trebue se 
remână o biserică națională ro- 
mânescă.

In consecență amă combătută 
la tbte ocasiunile cu energiă por
nirile periculose ale unora dintre 
bisericanii români uniți, cărora le 
place a căuta mereu puncte de 
atingere, ba a se identifica chiar 
adeseori cu preoții romano-ca- 
tolici.

Nu numai odată ne amu plânsă 
în contra servilismului umilitoră, 
ce l’au documentată ieî colo preoți 
ai biserieei române unite, față cu 
preoții și episcopii romano-cato- 
licl și amă accentuată că o astfelă 
de purtare nu se potrivesce cu 
demnitatea clerului română unită, 
nici cu interesele biserieei unite.

Nu voimă a reînoi aeji aceste 
plângeri seu a documenta din nou 
tendințele dușmane, ce le nntrescă 
catolicii unguri contra Komâni- 
loru uniți, der în fața espectoră- 
riloră nevrednice ale fbiei biseri
cesc! din Blașiu, care ne insinuă, 
că amă „batjocuri biserica cato
lică, cu care s’a unită o parte 
mare dintre Români", aflămă de 
bine a pune în vederea publicu
lui cetitoră, purtarea preoțiloră 
catolici maghiari cătră colegii loru 

preoți români uniți în adunarea 
amintită comitatensa.

In adunare s’a discutată adecă 
propunerea, ce avea de scopu a 
aproba și susține politica biseri
cescă a guvernului unguroscă. 
Preoții români uniți s’au ridicată 
unulă după altulă și au vorbită 
în contra acestei propuneri, ară- 
tându câtă de periculbsă este pro
grama bisericescă politică a gu
vernului și pentru naționalități.

Datoria preoțiloră catolici ma
ghiari, cari erau de față în mare 
numără, pretindea, ca să spriji- 
nescă protestulă preoțiloră români 
uniți. Nimeni nu le-ar fi luată în 
nume de reu, decă ară fi adausă, 
că o facă acesta numai din punctă 
de vedere alu intereseloră loră 
bisericesci, er nu cu privire la 
naționalități.

Inse ce făcură preoții catolici 
maghiari? Ca se nu voteze cumva 
împreună cu preoții români con
tra propunerei, ei au preferitu mai 
bine a nu vota de locu, nici pro nici 
contra.

Faptulu acesta n’are lipsă de 
comentară, elă ilustreză în de 
ajunsă lealitatea acestoră preoți 
față cu colegii loră români.

E întrebare acuma decă și în 
fața unoră astfelă de sentimente 
nu se voră sfii unii de a merge 
în curtenirea preoțimei catolice 
pănă la absurdă? Printr’o atitu
dine ca acesta adevărată, că nu 
se va „batjocuri biserica catolică“, 
der nici biserieei române unite nu 
i-se va face onăre.

CRONICA POLITICA.
—.5 (17) Martie

Din Zelau se oomunioă, că la 14 
Martie c. s’a ținuta acolo adunarea ge
nerală extra-ordinară a comitatului Sălagiu, 
în care s’a pusă în disousiune politica 
bisericăscă a guvernului. Propunerea, de 
a i-ee vota guvernului înoredere, a fostă 

primită, după oum li-se telegrafieză foi- 
loră unguresol, cu frenetioe strigări de 
„eljen". O scurtă disousiune s’a încins*',  
în deoursulă căreia „singură represen- 
tanții preoțimei valahe au vorbită în con
tra propunerei și în contra politicei bi
sericesci a guvernului, în oare ei vădă 
ună [nou atacă în contra naționabtă- 
țiloro. Toți preoții maghiari romano-cato- 
lid, văcjendci, că drășl nisoe valahi au 
lua ă poeițiă în contra propunerei de-a 
’i se vota guvernului încredere, n’au vo
ită nici mă cară să voteze împreună cu a- 
ceștia, oi b’su retrasă și n’au votată nici 
pentru, nici în oontra propunerei1 11. — 
Așa sună din vorbă în vorbă raportulă, 
ce li-se comunică foiloră unguresol din 
Zelau. Guvernului ’i s’a votată în oele 
din urmă înoredere, cu 102 voturi con
tra 20, —sceste din urmă, se cjioe, că au 
fostă în oea mai mare part voturi de
al e preoțiloră români.

*

„Budapesti Hirlap" dela 16 Martie 
se ooupă într’ună primă artioulă de „po
litica bisericescă națională" și între al
tele cjioe următârele : „Dorimă oele mai 
bune raporturi cu tdte biserioele din Un
garia. Cu catolicii, cu protestanții, ou u- 
nitarii și mosaicii, ou ortodoxii șerbi și 
„valachl". Episoopii, preoții și învățăto
rii loră să fiă apostolii statului maghiară 
în orașe și sate și propagatorii zeloși ai 
culturei maghiare, nu însă agitatori oon
tra Maghiariloră și a statului maghiară. 
Asta însă nu vomă ajunge-o, dăcă îi 
perseouțămă pentru oonviegerile loră re
ligiose, ori ddcă îi despoiemă de influ- 
ința și venitele loră. Să nu ne uitămă, 
oă în provinoiă și în mijloculă poporu
lui ei oompună oea mai frumdsă parte a 
inteligenții. Statuia maghiară, prin o pc- 
litioă înțelăptă în biserioă, să șl apro
prieze mijldoele cele mai influente în po
litica națională, ună avantagiu acesta, pe 
oare guvernele liBerule niol odată n’au 
sciută să-lă esploateze, fiindcă n’au fă- 
oută politică națională, er politioa bise
ricescă au negles’o. Biserica și șcăla con
fesională au lăsat’o agitatoriloră națio- 
nalitățiloră, oarl au prioepută mai bine 

valdrea loră. In fine pentru ună Iuoru 
bagatelă au adusă statuia maghiară în 
neînțelegere și oertă ou tdte biserioele. 
Oredemă însă, oă ună guvernă viitoră 
va afla oalea ooreotă și modulă, prin oare 
va deslega, pe oale paolnică, politioa re- 
ligionară ou conservarea drepturilor^ sta
tului". — Din potrivă, noi îlă asigurămă 
pe „Budapesti Hirlap", oă nici odată ună 
guvernă unguresoă nu va avă norooirea 
să realiseze o astfelă de de politioă, oâtă 
vreme elă va purcede din punctulă gre
șită ca „episoopii și preoții naționalită- 
țiloră să fiă apostolii culturei maghiare". 
Nu, episoopii, preoții și învățătorii na- 
ționalitățiloră nemaghiare au altă ohiă- 
mare mai sfântă: ohiămarea de-a pro
mova și de-a susține cu tăriă interesele 
de cultură și progresă ale pnporului din 
oare facă ei parte. Altoum ei voră fi 
oonsiderațl totdeuna oa nisoe dușmani 
și vemjătorl ai poporului loră oredinoiosă. 
Să și o ÎDsemne aodsca jupânii dela fdia 
ungurdscă.

*
Foile unguresol publică mereu soiri 

despre mișcarea Slovacilor^. In foile ce 
le-amă primită acjl din Budapesta oetimă, 
oă alegătorii oeroului eleotorală Turoțulă 
de susă au ținută o adunare, în care au 
luată o reeoluțiune identică ou oea dela 
Tisolc, adecă în potriva politicei biseri- 
oesol a guvernului unguresoă și pentru 
aplicarea legei de naționalitate. Resoluția 
aoesta, motivată în tetă forma, au tri- 
mis’o și monarchului. S’a mai propusă oa 
resoluția să se trimită și deputatului die- 
tală alo respectivului cercă, George Just. 
In oomitatulă Hont încă circuleză o de- 
larațiă a naționaliștiloră slovaol, în care 
se cjice, oă Slovaoii din comitatulă Hont 
se alătură și primescă de a loră resoluțiile 
adunăriloră din Turoță-St.-Mărtină, Ti- 
solo și Modor.

Academia română de sciințe.
Dela Academia sciințeloră din Ro

mânia ne veniră unele soiri și informa- 
țiunl, cari oredemă, oă merită oa să a- 
jungâ și la cunoștința sooietății române 
de dinodoe. Corespondenții noștri presu-

FOILETONULU „GAZ TRANS."

CESTIUNARÎ&,
despre tradițiunile istorice și anticitățile țlriloră 
locuite de Români, de Nic. Densușianu. Partea I. 
Epoca pănă la a. 600 după Chr., b° mare 54 
pag.; a apărută în dilele aceste în BucurescI, 
Tipog. Carol G6bl. In numorulu de Luni vomă 
reveni mai pe largă asupra acestui interesantă 
și importantă. Cestiunariă istorică. Pănă atunci 
publicămă aici introducerea ce i-o face antorulă

Despre tradițiunile istorice ale poporului 
românii.

Incomperta et vulgaria traditio rei 
non exploratae.

Auli Gelli, Noctes Atticae, lib. XVI c. 5. 
O semă de cuvinte, ce suntă au

rite din om fi în omă, de omeni vechi 
și bătrâni, și în letopisețe nu suntă scrise.

OronicariulH Ionii Neculce.

Id casa țăranului română există încă 
până astădl o mulțime de suvenirl isto
rice din secule depărtate, ună felă de 
istoriă nescrisă despre originea sa, despre 
vechile sale credințe și instituțiunl, cum 
și despre evenimentele, prin cari a tre- 
oută poporulă română.

Fiă-care sată, fiă-care munte, fiă-care 

vale, fiă-care cetate își are legendele și 
tradițiunile sale istorioe.

Tdte colțurile țârei, totă pămentulă, 
ce a formată odată teritoriulă veohii 
Dacie, este plină de auticitățl și plină 
de tradițiunl din epoca romană, din epooa 
ante-romană și medievală.

Țăranulă română, care ară astăcjl 
peste vechile troiane ale Daciei ; păsto- 
riulă, care își pasoe turmele sale pe rui
nele vechiloră cetăți romane, fiă oare 
povestesoă în casele loră, ori în oolibile 
loră, tradițiunl despre poporele, ce au locu
ită o-dată în țările acestea mai înainte de 
Români, fiă-care spună legende despre îm
părații vechi, cari au purtată resbele pe 
pămentulă acestoră țări.

Așa, că o parte însemnată din isto
ria ndstră națională trăesce numai în 
formă de legende și de tradițiunl istorice, 
povestite din gură în gură, din genera- 
țiune în generațiune, lângă căminulă ță
ranului română (1).

Călătoriile mele prin diferite părți ale 
Transilvaniei, prin Țera-romândsoă și 
Moldova; cercetările, ce le-am făcută 
eu însu-ml în casele țăraniloră, și în co
libele păstoriloră, m’au oonvinsă jpe de
plină, că în poporulă nostru există încă 
o mulțime vastă de reminisoențe istorice 
din o epooă fdrte depărtată.

Pănă astăcfl am adunată noi înși-ne 
din gura poporului o mulțime de tradi
țiunl istorice, cari se referă la trei epoce 

bătrâni. Tradițiunile așa der suntă narațiuni 
despre lucruri vechi, cari s’au conservată 
nu prin scrisă, ci prin simpla povestire a 6me- 
niloră bătrâni. Decă tradițiunile se referă la 
persdne și la evenimente istorice, atunci se nu 
mescă tradițiunl istorice.

Legendele de altă parte suntă narațiuni 
scurte, aid căroră fondă este mai multă fabu- 
losă; er’ în literatura bisericescă creștină sub 
legende se înțelegă narațiunile scurte despre 
faptele sfințiloră.

Poporulă italiană face deosebire între fiabe 
și tradizioni; Francesii între contes și recits ; 
er Germanii între Mărchen și Sagen. Sub fiabe, 
contes și Mărchen se înțelegă narațiunile, pe 
cari noi le numimă povești seu basme; er’ sub 
tradizioni, recits și Sagen se înțelegă tradițiu
nile născute în poporă cu fondă istorică său 
cu fondă imaginară. 

principale: la epoca dacă, la epooa do- 
minațiunei romane, precum și la timpulă 
invasiunei barbariloră.

Și în specială amă aflată în poporulă 
nostru țărână tradițiunl importante isto
rico despre poporulă Daciloră și despre 
sortea loră definitivă; tradițiunl despre 
Traiană,oa împărată, oadomnă și ca uriașă 
despre podulu său de peste Dunăre, despre 
luptelesale cu Dacii și despre colonisarea 
acestoră țări.

Mai multă, amă aflată în poporulă 
țărână tradițiunl vechi, cari se referă nu 
numai la țările aceste, der cari se ra- 
pdrtă și la țările-mame, de unde au ve
nită coloniile romane; tradițiunl, cari mergă 
mai departe dă epooa oolonisărei Daoiei 
și potă cjioe chiar pănă în epoca primi
lor» regi ai Romei.

In fine, amă găsită în poporulă 
nostru tradițiunl din oi ciulă legendelor ă 
veohl italioe, cari au servită de basă lui 
Virgiliu la nemuritdrea sa poemă despre 
originea poporului romană.

Așa, că în faptă noi suntemă ÎDcun- 
jurați de tdte părțile de o mulțime de 
fragmente din legendele și tradițiunile 
vechi ietorioe, în câtă putemă cjice, că 
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pună ou dreptă ouvântă, oă după des
chiderea sesiunei anuale întâmplată Marți 
în 7 Martie (Februarie 23) au primită și 
fiarele române politice și literare din 
Brașovă, Sibiiu, Timișdra etc. atâtă ra- 
portulă seoretarului generală asupra lu- 
orăriloră anului 1892—1893, oâtă și pro- 
gramulă lucrăriloră prevâcjute pentru se
siunea din anulă acesta, oare ea și al
tele din alțl ani, are să dureze 25 pănă 
oelă multă 28 de 4^® în sensulă statu- 
teloră.

Cele mai multe puncte aJe progra
mei suntă dreșloum Btereotipe, ounosoute 
din trecută, însă modulă resolvirei lord 
difere multă, după oum diferă împreju
rările dintr’ună ană într’altulă, 6r la u- 
nele întîmpină dificultăți oonsiderabile 
Academia română, oa și alte aoademii de 
soiințe multă mai vechi și mai deprinse 
în tratarea afaoeriloră proprii. Intr’aoeea 
mai vârtosă două lucrări academice suntă 
mai totdâuna împreunate ou încordări 
ale spiritului și ou perdere detimpC pre- 
țiosă, anume premiarea opuriloră intrate 
la oonoursă și alegerea membriloră noi 
în Aoademiă.

Censurarea opuriloră intrate la 
concursă, — ni se sorie — încredin
țată comiBiunei de 9 membri aleși, 
câte trei din fiăcare secțiune, în
tîmpină dificultăți ou atâtă mai mari, ou 
câtă se presentă conouranțl mai mulțl 
cu opuri mai variate, și ou oâtă premiile 
suntă mai oonsiderabile, preoum suntă 
în adevără ale Aoademiei] și cele două 
ale statului în comparațiune cu ale al- 
toră aoademii. In anulă aoesta ar fi să 
se voteze și premiulă oelă mare ală fe
ricitului generală Năsturelul Eerescu de 12 
mii lei noi (în val. aust. peste 5000 fi.) 
cum și premiulă statului supranumită ală 
lui Eliad de 5000 lei noi, apoi totă pre
miulă statului de 5000 lei noi, numită 
Lazar, în memoria lui. La alte două pre
mii, de câte 1500 lei n., nu s’a presen- 
tată nici ună oonoursă, preoum nici la ală 
lui A. Ioană Ousa. Pentru premiulă de 
12 mii lei. n. au oonourată șâse scriitori; 
pentru oelă de 5000 1. n., 9 inși. Deoă 
unii din aoei 15 concurențl ar fi oitită 
ou luare aminte oondițiunile oategorioe 
de oonoursă ouprinse în testamentul1! lui 
Năsturelă-Heresou, preoum și cele pu- 
blioate în Anale,* 1 2 3 * 5 6 *)  ]ni-se pare, că ar fi scu
tită pe comisiunea de 9 dela cetirea u- 
noră oărțl de valâre atâtă de problema
tică. In testamentă suntă specificate vre-o 
nouă stere de activitate pentru toți Ro
mânii literațl, câți au voiă să între în 
conourență ou productele talentului loră; 
istoria peste totă, însă ou preferință is-

Titlulă cărților» distribuite.
1. Prima carte de oetire de C. 

Meissner și V. Dogară.
2. învățătura oreștinescă de I. Ste- 

fanelli.
3. Manuală de geografia de N. Mi- 

hăilesou.
4 Gramatica română de I. Manliu.
5. Istoria română de Gr. G. Tooi- 

lesou.
6. Manuală de învățămentă religiosă 

partea I-IV de D. Petresou.

*) De altmintrelea chiar și tradițiunile îm
brăcate în formă poetică formeză unii prețiosă 
materială în istoria desvoltărei omenimei, și 
istoricule va sci totă-deuna să deosebescă fon
dulă reală de forma poetică.

*) Vec|I Analele Academiei romane pe anii 
1888—1889 Seria II tom XI pag. 205 pănă la 
209 și în alte publicațiunl, cari ar merita ca să 
fiă bine cunoscute de cătră toți Hterații Ro
mânii oră.

toria Româniloră și auxiliarele ei, scrieri 
religiâse și de morală practioă, oum și 
filosofia; sciințele politioe și de eoono- 
mia sooială; soiințe esaotematematice și 
fisice cu aplioerea loră ; soiințe enoiolo- 
pedioe, cum ar fi d. e. dioționare deoon- 
versațiune, dicționare în limba română 
pentru alte câteva limbi mai alesă cla
sice, apoi mai multă oa ori oare altele, 
pura literatură română, poeme, drame, 
oomedii seriâse, er nu bălăcării, niol 
scrieri pessimiste îndemnătore la sinuci
deri ; în sourta „subiecte naționale și ori 
ce alte opere de înaltă literatură11, preoum 
ține anunțiulă Aoademiei. Peste aoestea 
se cere oa ori oe opă, oe se pune la oou- 
oursă să stea oelă puțină din400pagine 
formată 8° de dimensiuni mijlooii, âr nu 
miniatură, nici ou litere mari și rare, o» 
cele oirile din Buoâvnele de înainte ou 
100 de ani.

De mai mulțl ani înodoe Academia 
punendă la oonoursă câteva subiecte 
alese înadinsă, a dată hterațiloră să în- 
țelegă, că oe scrieri doresoe ea să vedă 
întrândă la concursă și să merite pre
miu, adeoă sorierl la cari cineva luoră 
mai bine de 10—15 — 20 de ani, sâu și 
mai multă. La „Istoria Româniloră dela 
Aureliană pănă la fondsrea PriDoipate- 
loră române“ se lucră mai bine de 12 
ani, premiulă îi este ridioată la 10 mii 
lei noi și la oonoursă încă nu a putută 
întră. Profesorulă Vas. Al. Ureohiă, pe 
lângă alte producte ale spiritului său, 
a munoită 31 de ani la adunarea de 
documente pentru Istoria Româniloră 
și la scrierea ei, așa precum ceră nece
sitățile generațiuniloră actuale din 
punctă de vedere ală consolidării națio
nale și ală seourității statului, însă abia 
astăcjl suntemă fariciți să avemă la mână 
două tomuri pântecose formată 4° mare 
și celelalte se așteptă. Seoretarulă ge
nerală Dimitrie A. Sturdza, după oe adu
nase îu vre-o douădecl de aul câte-va 
mii de documente chiar și de prin ar- 
ohivele staturiloră străine închise „cu 
șepte lăoațlu, și după ce tâte acelea 
arunoă lumină neașteptată peste istoria 
regenerării statului română și a națiunei 
române, nsipindă negura și întunecimea, 
demascândă și cele mai periculose in 
trige țăsute sprestingerea acestui poporă 
și stată, totă dânsulă luâ asupră-șl sar
cina colosală, ca să ie publice îu optă 
volume de câte 60—70 de oble, din cari 
5’/2 s'au și tipărită ou spese de pest6 
50 mii lei noi.

In sesiunea din anulă 1892 membrii 
academiei, prin deoisiunea luată diu pro- 
priulă îndemnă, se lipsiră de dreptulă 
loră de a mai participa la concursă pen
tru premiile academice, pentru oa să lip 
sescă în viitoră chiar și umbra de par- 
tiditate seu așa (jisa cameraderiă, să aibă 
fiăcare mână liberă la votulă său. Tocma 

pentru acesta resultatele voturiloră se 
așteptă ou multă interesă.

Candidările la cele cinol locuri va
cante în oorpulă aoademioă încă ocupă 
multă spiritele. Conformă legii candidarea 
pentru fiăoare looă vacantă se face mai 
întâiu in secțiunea respectivă prin vo
tare secretă, pentru fiăoare looă vaoantă, 
după oare apoi seoțiunile, venindă în 
ședința plenară, reoomaudă oum soiu mai 
bine pe candidații loră spre a-le oâștiga 
2/3-imI ale voturiloră. După cum sun
temă informați și din altă parte, con- 
dițiunile de califioațiune speoifioate în 
statute și în regulamentă se voră aplica 
ad literam astădată mai exactă decâtă 
în treoutulă mai depărtată, se înțelege 
de sine, oă despre uuă oandidată pentru 
ună institută soiențifioă, preoum este și 
Academia, se presupune, oa avendă tdte 
calitățile morale și intelectuale superiors. 
Mulțămită ceriului, oă națiunea română 
are astăcjl destui bărbați, cari ajungă la 
aoea măsură; se mai ceră însă și alte 
calități și anume: să fiăRomâni adevă- 
rațl în totă înțelesulă, să oundsoă, să 
vorbâsoă și să sorie limba româuă per- 
feotă, așa preoum se află ea în stadiulă 
de astăcjl ală desvoltării sale, să nă și 
publicată în aoestă limbă vre-ună opă 
de valâre și gustată de cătră publioulă 
oetitoră; îu fiue să se și oblige a să 
presentă regulată iu fiăcare auă la se
siunea generală și să lucreze în oele 
patru săptămâni atâtă în seoțiuul, oâtă 
și în ședințele plenare, prin urmare să 
fiă ou totulă independentă, să nu stea 
nici la grația ministrului și a președin
telui, niol la a vre-unui archiereu, ori 
consistoriu.

Fără respeotarea oondițiunei din 
urmă s’ar pute întâmpla oa Academia 
să fiă împedeoată îu luorările sale, pre 
oum uneori s’a și iutâmplată în utia din 
BeoțiunI, și se oâ toți funcționarii
statului, preoum și ai dieoest-loră, înoă 
și pensiouani se aflau îu aoea posițiuna 
sinistră. Intr’aoeea secțiunile au frumosa 
datină oa să întrebe pe bărbații, oarl se 
distingă în oultivaree soiințeloră, pen
tru ca să nu fiă supuși mai târcjiu la și- 
oane, seu ohiar opriți. Se pdte că doră 
în aoestă privință situațiunea se va lim
pezi după două ședințe pubiioe, oarl se 
voră ține.

Din lucrările câte se făcură în oele 
8 4'1® relevămă pentru scurțimea tim
pului și spațiului numai una în adevără 
filantropică, adeoă; împărțirea de cărți la 
școlari săraci. Se soie, oă unulă dintre 
nemuritorii fundatori, Ioană Fittu, a lăsată 
Aoademiei în realități (fabnoa) și in efeote 
o valora de peste 200.000 fr. n. din oare 
venitulă curată pe a. 1893 va fi peste 
13 mii lei noi. Aoelă venită se împarte, 
oonformă testamentului, de cinol ani în- 
oâce în patru părți neegale și anume: 

văduvei renta anuală pe viață 3000 l. 
n.; 15°/0 prelevați pentru administrarea 
fondului; la fondulă generală a 5-cea 
parte; îu fiue diu suma ce prisosesoe se 
oumpără cărți soolastioe aprobate de 
oătră ministeriulă oulteloră și se impartă 
îu fiăoare ană grat'să. Suma ou oare se 
voră oumpără oărțl soolastioe pe anulă 
1893/4 se orede, oă .după oe venitulă a 
mai oresoută, va ajunge la 7000 (șepte 
mii) lei noi.

Pentru oa să avemă și noi ou ună 
esemplu de imitațiune mai multă, alătu- 
rămă aici ună conspectă ală oărțiloră 
oumpărate și împărțite pănă aoum în 
optă districte seu județe, parte muutene, 
parte moldovene. Se înțelege, oă noi 
aid când amă dispune de ună fondă 
cum este acela ală Aoademiei, amă pută 
oumpără și împărți numai oărțl aprobate 
de oătră autoritățile acestei țări.

Tablou de oarțile distribuite din 
Fondulă I. Fătu.

00 1O o
Ol co L-
CM
00 s 1O

,<X>

1O

[>-

i
t- iO OT
CO OJ <-l t-
r-i r—{ CN v—<

în poporulă română țărână se gAsesce 
astă4l mai multă istoria vechiă națio
nală, povestită de bătrâni, de câtă se 
propune în tdte șoolele nostre.

Și lucrulă este fdrte naturală.
Nici nu se pote, ca poporulă ro

mână atâtă de avută în credințe mito- 
logioe, în culturi vechi italice și în obi
ceiuri vechi romane, să fiă elă săraoă, 
lipsită de tradițiunl istorice, din epoca 
dinainte de 1290.

Ar fi așa-ddr o negligență din par
tea istoricului, care se ocupă cu antici- 
tatea poporului română, ca să lase ne- 
considerată și nestudiată acesta impor
tantă fântână istorică, aoestă tesaură 
vastă de legende și anticitățl, ce-lă în- 
tâmpinămă la totă pasulă pe pământulă 
țăriloră locuite de Români.

Nu este looulă aici să arătămă oe 
valâre reală au în studiulă istoriei na
ționale tradițiunile istorice poporale.

Atâtă însă putemă spune, fără târnă 
de a fi oombătuțl vre-odată, oă pentru 
soiința istorică, în sensulă modernă și în 
sensulă direcțiunii positive a viitorului, 
tradițiunile istorioe suntă ună nepre
țuita materială ; oă o narațiune istorică din 

gura poporului, și ajunsă pănă la noi, are 
mai multă fondu științifică decâtă tote ipo- 
tesele învețațiloră, fiă ele câtă de in- 
geniose.

Și apoi să nu perdemă din vedere 
ună lucru. Nu tote tradițiunile poporale 
suntă tradițiunl poetice.

Se sfiă, ce e dreptă, în poporă po
vestiri seu narațiuni îmbrăcate într’o formă 
poetică, oarl vorbescă despre lucruri mi- 
raoulose, fantastice și supranaturale, oum 
suntă d. e baladele (sâu bucățile în ver
suri) și poveștile seu basmele*)  Der se 
află și tradițiunl fără nici o formă poe
tică, tradițiunl adevărate, seu verisimile, cari 
nu au nirnioă miraculosă, și oarl suntă 
numai simple narațiuni de evenimente 
petrecute.

0 mică urmă, o mioă brazdă aflată 
în tradițiunile poporale, ne pune adese
ori în posițiune să descoperimă adevă
ruri, pentru oarl alții au disputată sute 
de ani.

De multe ori sub forma unoră le 
gende despre nisoe eroi, seu despre 
ruine ore-oarl, se transmită posterității 
evenimente de o mare însemnătate.

De altă parte însă, oercetarea tradi- 
țiuniloră năstre istorioe ni-se impune cu 
atâtă mai multă, ou câtă epooa vieței 
nâstre istorioe pănă la 1290 a rămasă 
fără scriitori. Mulțime imensă de eve
nimente petreoute pe teritoriulă Daoiei 
Traiane dela primulă oontactă ală Ro- 
mâniloră cu Daoii și pănă la a. 1290 au 
rămasă nesorise. Ne lipsescă cronioile, 
ne lipsesoă chrisdvele. Au perită și s’au 
distrusă monumentele ridicate, au pe
rită chiar și popotele, ce le-au distrusă 
și oarl treouse ou o furiă sălbatioă peste 
oâmpiile lucrate și sămănate de oolonulă 
romană.

Și în fine, ohiar deoă amă avâ fân
tâni scrise câtă de multe din epooa dela 
oolonisarea Daoiei și pănă la a. 1290, 
totuși în sensulă istoriei positive a viito
rului, noi nu suntemă liberați de obli- 
gământulă, oa să oeroetămă tdte remi
niscențele râmase în casa țăranului ro
mân, a acestui colonă venit și așe4&t aiol 
în timpii oei mai frumoși ai vitejiei romane.

Timpulă este așa-der venită, să dămă 
tdtă atențiunea nostră tradițiuniloră is
torioe ale poporului română, să oer- 
cămă a salva totă oe putemă, pănă oâud 
instituțiunile oulturei moderne, și litera
tura ușdră, nu voră șterge cu totulă din 
memoria țăranului română veohile tra- 
dițiunl ale seouleloră treoute.

Din parte-ne, soimă fârte bine, oă 
nu fiă-oare referentă, oărui i-se va adresa 
cestionarulă de față, va pute să ne de 
răspunsuri positive la tâte întrebările, oa 
suntă ouprinse înbr’ânsulă.

Der la aoâsta mărturisimă, că nici 
nu ne așteptămă.

Epoca istorioă, oe o urmărimă noi 
ast&4î pe tote terenele, este depărtată 
de noi nu ou sute, oi ou mii de ani. Și 
ori oâtă de tenace este memoria țăra
nului română, dâr timpulă, invasiunile, 
resbelele, neliniștea și schimbările de lo- 
ouințe aducă cu sine perderea trudi
ți uniloră.

Noi, din contră, vomă fi pe depliuă 
mulțămițl, deoă dorințele și intențiunile 
nâstre pe acestă terenă se voră realisa 
numai în parte; dâoă diu vastulă ma
terială ală tradițiuniloră istorice, oe esistă
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SOIRILE QILEI.
— 5 (17) Martie.

Cualiflcațiunea notariloră. Ministrulă 
ung. de interne intenționeză presentarea 
unui proiectă de lege, prin oare tinde 
la modificarea artieulului I aid legei din 
1873, privitorii la oualificațiunea notari- 
loră de oercă și oomunall. Până aoum 
au foștii de ajunsii 6 clase gimnaaiale 
pentru a se pută presenta la depunerea 
esamenului notarialii. Prin noulfi proieotă 
însă se pretinde absolvirea gimnasiului 
completă, sâu a altură școli de aceeași 
oategoriă. De odată ou acâată disposi- 
țiune, ministrulă are de gândii să dea- 
obidă „oursurl administrative oomunale“ 
la Budapesta, Dobrițină, Cașovia, Clușiu, 
Sigetulă-Marmației, Beclchereoulă mare, 
Cinci-biseriol și Sâmbăta. Cursurile voră 
dura dela 1 Septemvre pănă la 30 Iunie 
și voră ,ave de soopii câștigarea oualifi- 
oațiunei reoerute pentru notari. Primiți 
la aceste oursurl voră pută fi numai in
divizi, .nari au absolvată gimnasiulă su 
periorO, seu altă șodlă de aoeeașl cate
goria, er după absolvare au praotisatO 
oelă puțină ună ană la vre-o autoritate 
administrativă, fiă ca ooncip’ștl, fiă ca 
practieanțl de drepturi, ori oa notari. 
După absolvafl-ea cursului, voră fi admiși 
la depunerea unui esamenă de stată, 
soripturistică și verbală. Pe basa esa 
meneloră, li-se voră da apoi elevilorO 
diplome, cu cari voră pute ooupa postă 
■de notară în ori ce parte a țărei.

— X —
OpQSÎția CTO.atâ unită a arangiată ună 

banohetă în 12 Martie în Agram, la care 
a luată parte ună publioă numărosă. 
Postulă primară Amrus (partida Stross- 
mayer) toasta pentru bătrânulă Starce- 
vid, Folnegoviol (drepta) pentru Srtoss- 
mayer. Afară de aceea s’au mai ținută 
Coaste pentru (Cehii tineri și pentru Slavii 
din Dalmația și Istria. Conduoătoriloră 
partideloră li s’au făoută mari ovațiunl. 
S’a trimisă o telegramă de felicitare e- 
pisoopului Strossmayer și o deputațiune 
la bătrânulă Starcevicl.

—x—
Kossuțh în America. Ungurii diD Ame

rica și-au pusă de gândă să eterniseze 
și dincolo de oceană memoria revoluțio 
narului Kossuth, aotualminte la Torino, 
fiarele maghiare aducă soirea, că Un
gurii din Statele-Unite au hotărîtă să 
ndioe, ou ocasia serbării de 1000 de ani 
dela sosirea loră în Europa, adecă în 
Ungaria, o statuă a iui Kossuth în New- 
York. Statua va costa 500,000 de fro., 
.cari voră fi adunați prin subscripția pu
blioă.

—x—
Aniversarea morții lui Mazzini. So- 

oietatea „Revoluția nouă“ din Spezia a 
serbată la 27 Februarie ou mare pompă 
aniversarea morții marelui filosofă și 
bărbate politică Giuseppe Mazzini. In- 
tregă orașulu s’a dusă la cimitirulfl Bos- 
ohetti, unde e ridicată monumentulă lui 
.Mazzini. Tote asooiațiunile populare au 
luată parte la aeestă serbare cu stindar
dele loră, ou musiol și fanfare. Afară de 
aceea au venită din o mulțime de orașe 
ale Italiei delegațiuuile sooietățiloră re 
publioane și demooratioe. er din jurulă 

astăzi în faptă, împrăsoiată în fiă care 
satO, în fiă care cătună, și în fiă-care 
casă țărănescâ, vomă pută să adunămă, 
cu ajutorulă âmeniloră de bine, celă pu
țină câte-va suvenir! prinoipale din tim- 
pulă vieței Daoiloră, din timpulă domi- 
națiunei Romaniloră și din timpulă in- 
vasiunei popdreloră barbare*)

*) Noi punemă aici cu deosebire pondă pe 
tradițiunile istorice culese din gura poporului 
țeranti. In orașe populațiunea este supusă la 
prea multe schimbări și prefaceri; de altă parte 
contactul!! dilnicu ală orășenilor!! cu diferiți 
<5menl de origine străină, precum și influențele 
literaturei scrise, micșoreză forte multă valorea 
[tradițigniloră culese în orașe.

Investigațiunea tradițiuniloră isto
rice este așa dâr într’adevără vastă, și 
noi nu putemă sci, care va fi resulta- 
■tulă positive ală aoeetei explorări a nds- 
tre, In împrejurările puțină favorabile pen 
iru ori-ce lucrare istorică în timpulă de 
astăcțl.

Pentru viitoră însă, oând oultulă is
toriei va fi mai estinsă și mai sacru la 
noi în țâră, noi suntemă siguri, că in
vestigațiunea tradițiuniloră va aduce 
cele mai strălucite resultate pentru is
toria nostră națională.

BUCURESCÎ, 6 Februarie 1893.
Mic. Densușianu.

Speziei au venită delegați din tăte co
munele. La oimitiră au vorbită 5 ora
tori. Orașulă a fostă pavoazată. Săra s’a 
ținută la olubulă republicană o confe 
rință în memoria marelui democrată.

—x —
Căsătoria civilă în Italia. -O telegramă 

trimisă foii „Pol. Corr.“ vestesce din Ro
ma, că comisiunea camerei a primită ou 
mare majoritate proieotulă ministului 
de culte, oa căsătoria eolesiastică să fiă 
precedată de căsătoria civilă.

—x—
Prințulă moștenitorii alil României a 

dăraită 2000 de lei pentru ca să se cum
pere instrumente unui oorpă de musică 
specială la batalionolă 1 de vânători, pe 
oare ilă comandă. Aeestă batalionă va 
țină garnisbuă la Sinaia.

—x—
Doi oflcerl superiori ai Republicei 

Argentine (Aijaerioa) au sosită în Bucu- 
resol pentru a visita stabilimentele mili
tare de aoolo.

—x—
Ședințele socieții geografioe române, 

se voră țină în BuourescI în Zilele 13, 14 
și 15 Martie.

—x—
f Al. Teriachiu, fostă ministru de 

interne în cabinetulă liberală ală Ro 
mâniei dela 1880 și ministru nlenipoten- 
țiară la Atena, a încetată alaltaierl sera 
din viâță, în urma unei grele bOle. Con- 
siliulă de miniștri a decisă ca înmormân
tarea defunctului să se facă ou cheltuela 
statului.

—x—
Mortalitate în Brașoviî. Din 5 pănă 

în 11 Martie au murită îu Brașovă 17 
persone și adeoă: 3 de tifusă, 3 de tu 
berculosă, 1 de catară de intestine, 1 de 
aprindere de plămâni și 9 de alte bdle. 
Prin urmare se vine pe 1000 locuitori 
pe ană: 27.

Alu doilea procesti Panama.
țUrmare.)

Pressa parisiană se ocupă ou espu- 
nerile d-nei Cottu și ale lui Soinoory, 
Zioendă, că ministrulă de justiția Bour
geois e responsabilă pentru prooedura 
lui Sounoury. Și Ribot șl a luată în 
aeestă afacere asupra sa o mare vină, 
dedre în timpulă din urmă i-a înoredin- 
țntă acestuia ună postă importantă, deși 
soia purtarea sa. „Journal des Debatsu 
deolară, că opiniunea publioă e iritată 
și indignată și cere lămuriri neîndoelnioe. 
Ministrulă de justițiă Bourgeois șl-a dată 
dimisiunea, pentru ca să se potă justi- 
fîoa oerândă, ca să fiă ascultată oa mar
toră înaintea ourții de oasație. Densulă 
deolarâ într’o sorisăre cătră Ribot, că 
elă (Bourgeois) nici odată n’a dată o ple- 
nipotență, oa să se facă ună pasă la 
d-na Cottu în privința procesului Pa
nama. Președintele Carnot subsemna de- 
oretulă prin oare numesce . ministru ad 
interim la justițiă pe Develle, ministru 
de esterne. Bourgeois este ună bărbată 
de mare importanță, a cărui onestitate 
n’au contestat’o nici dușmanii săi.

In ședința oamerei francese din 13 
Martie interpelă deputatnlă Desprex asu
pra espuneriloră d-nei Cottu și întrebă, 
oă 6re Soinoury a luorată la însărci
narea ministrului de interne. Bourgeois 
deolarâ, oă îutrega espunere a d-nei Cottu 
e falsă. (Aplause pe tâte băncile stângei, 
întreruperi din partea boulangiștiloru). 
Bourgeois observă mai departe, oă dâcă 
elă ar fi însăroinată pe cineva, să-i faoă 
vre-o promisiune domnei Cottu, atunci 
elă ar fi săvârșită o mișeliă. Elă șl a 
dată dimisiunea, pentru oa să se potă 
justifioa înaintea ourții cu jurați. Elă 
trebue să respingă imputarea, că a să
vârșită o infamiă. Ministrulă președinte 
Ribot declară, că Loubet l’a asigurată, 
că a fostă îusciințată de cătră Seinoury, 
că madame Cottu prin o persână inter
mediară a oerută o oonvorbire ou den
sulă. Ribot adause, oă madame Cottu 
ceru permisiunea, oa să visitese pe so- 
țulă ei și Loubet a împuternicită pe 
Soinoury să o primâscă, Ribot încheiă 
Zioendă, că guvernulă orede că șl-a îm
plinită datoria; p6t.e ar ave guvernulă 
mai puțini dușmani, dână ar fi încheiată 
vre-ună compromisă. Guvernulă apeleză 

la sprijinulă tuturoră republicanilor^. 
(Aplause). Le Prevost (drepta) susține, 
oă guvernulă nu vrea să facă lumină în 
afacerea Panama. Cavaignac ooncede, 
oă în dosulă afaoerei Panama se faoă 
unele manevre, seu oă esistă acte demne 
de mustrare. (Protestări în stânga). Ca- 
vaignao coudamnă slăbiciunea și neaoti- 
tivitatea guvernului. Ministrulă preșe
dinte Ribot asigură, că guvernulă șl-a 
făoută datoria și deolară, oă fostele par
tide n’ar fi avută curagiulă, îndrăsnâla 
și lealitatea partidei republicane (Aplause) 
Camera primi ou 297 oontra 228 urmă- 
tdrea ordine de Zi a lui Rivet, acoep- 
tată de guvernă: Camera fiindă deoisă 
să lase cursă liberă justiței și sâ aducă 
lumină deplină în afacere, aprobă deola- 
rațiunile guvernului și trece la ordinea 
Z'lei.

(Va urma.)

Convocare.
Subeemnații învită pe alegătorii ro

mâni din orașulă și comitatulă Brașovului 
a lua parte la o adunare, ce se va ține 
Vineri în 12 (24) Martie 1893 la drele 
10 înainte de ameZl în sala hotelului 
Centrală Nr. I din locă.

La Ordinea Cestiunea căsă
toriei civile obligătăre și a matriculeloră ci
vile, oe stăpânirea ungurescă voesce și 
stărue a se întroduoe.

Brașovă, 16 Martie 1893.
loanu Petrică, Bart. Balulescu,

protopopul!! Brașovului. protopopă.
Victorii Popescu, Radu Popea, Al. Verzea. 

advocată. parochă. parochă.
losiffl Comanescu. Ioană Stinghe.

Procesulu preotului Suciu.
(Telegr. part, a „Gaz. Trans.u)

Turda, 16 Martie, (predată la 
3 bre p. m., primită la 6'/2 sera 
după espedarea foii.) Procesulu 
preotului Suciu s’a începută acjî 
dimineță. Galeriile suntu îndesate 
de publică din locă și din pro- 
vinciă. Tribunalulu a fostuastfelu 
compusă: Szekely, președinte; Soly- 
moși și Borsovai, juji; Pap Do- 
mokos, procuroru; apărătorii Dr. 
Amosu Frâncu.

După cetirea acuseloru, la in
tervenția apărătorului, se citescu 
și motivele acelora. Procurorulu 
pretinde, că Suciu ar fi agi tatu și 
prin cetirea artieulului din „Tri
buna11 înaintea poporului despre 
brutalitățile șovinismului maghiaru- 
Și aeestă articulă, cu tote, că nici 
când n’a fostă încriminatu, nici 
desmințitu, se citesce în contra 
protesteloru. Aperătorulu cere ce
tirea. „Gazetei Transilvaniei11, prin care 
se confirmă aceleași atentate în 
contra limbei și femeii române, 
despre cari a vorbită acusatulă.

Ascultată Hindu Suciu, în demna 
sa mărturisire, respinge insinua
rea de-a fi agitată de pe amvonu, 
în șcdlă și pe stradă la ură contra 
Unguriloru; arată că procesulu se 
reduce la ura politică a fisolgăbi- 
reului Sandor Janos, care din in- 
cidentulu Memorandului și mer- 
gerei la Viena, l’a amenințată, că 
agi teză și va agita în contra pănă 
ce se va dovedi, că cu cine ține 
poporulă și pănă când preotulu 
va lua lumea în capă. Constată 
apoi, că a luptată totdeuna pen
tru națiunea, biserica și școla ro
mână, și că legea de naționalități 
remâne literă mdrtă. Cu tote a- 
cestea a insistată totdeuna pentru 
pace și concordiă.

La cererea apărătorului se ce- 
tesce o declarațiune a 87 fruntași 
din comuna Căpușiu, care laudă 
virtuțile preotului Suciu. Urmeză 
martorulă principală acusatoră, 
Ciobană George, care la întrebă
rile ce i le-au pusă jucjii și ape- 

rătorulă dă răspunsuri contraZică- 
tbre, revbcă fasiunile făcute în 
instrucțiune sub jurămentu și de
clară, că Suciu chiar din inciden- 
tulă vandalismului dela Turda, a 
îndemnată poporulă nedumerită, 
se aștepte în pace evenimentele. 
Pertractarea continuă.

Turda, 16 Martie. Martorulă 
agravantă Maximă Kaszoni șovâ- 
esce și-și modifică fasiunea; după 
întrebările apărătorului se cons
tată, că la pretorulă, la incuisi- 
țiune și la tribunale a spusă nea
devăruri. Denunciantulă se vede 
pusă la cale. Cinci martori frun
tași, între cari judele destituită, 
pentru-că a mersă la Viena, de
clară lui Ciobană în față, că fău- 
resce neadevăruri, că preotulă a 
insistată pentru liniștita eluptare 
a drepturiloră naționale și cultu
rale și că starea de asediu a co
munei e o flagrantă violare de le
ge, fiindu-că convețuirea paclnică 
nici ună momentă nu a fostă tu- 
tur burată.

Telcjr. part, a „ta. tas."
-radii, 16 Martie (sosită în 17 

dim.) Adunarea de astăcjî a alege- 
toriloră din cercurile Baia de 
Crișiu și Bradă, care a decursă în 
cea mai bună ordine, a fostă 
peste așteptare cercetată de ună 
numără mare de inteligenți și po- 
poră. însuflețire mare. S’au pro
testată contra tuturbră proiecte- 
loră de politică bisericescă a gu
vernului, s’a trimisă o telegramă 
Maj. Sale monarchului.

DIVERSE.
Iepuri întrebuințați ca factori poș

tali. Adevgratâ că, Amerioanii suntfi 6- 
menl hazlii, întreprinzători și exoentriol. 
Der oa dotnnulil Churohil nu s’a mai vâ- 
Zutti. Omulii ăsta are vre-o 30 de iepuri 
de casă și pe toți i-a învățată să fie ou- 
rierl poștali. Elă mergea în fie-care Zi, la 
postă (în Boston) ca să-și ia Z’arel0 ȘÎ 
scrisorile. De obiceiă ducea cu elă oâte 
ună iepure. AdI unulă, mâDe altulă.. ie
purii au înhățată de la o vreme drumulă 
poștei și acum excentrioulă Churchill în 
locă să mergă elă la poștă îșl trimite în 
fie-care Z*  cat® UQ& iepure. Dobitooulă 
ee duce dreptă la ghișeu sucesce din 
mustăți și funoționarulă cum îlă vede îi 
dă gazetele și Zorele lui Churehil. le- 
purile le ia în gură și fuga... aoasă. In
teresantă e, oă amerioanulă trimite în 
fie-oare Zi al^ iepure. Nimenea nu se 
atinge de ei pe stradă, fiind-că tdtă lu
mea oundsce pe Churohil. Nu s’au mai 
văZută pănă acum iepuri așa de bine 
domesticiți și nici nu se oredea, că lighi- 
6nele astea să se potă domestioi așa de 
bine. Casulă acesta s’a oomunioată aoa- 
demiei de soiință din Boston și fisiolo- 
giștii suntă acum în fața unei enigme 
cam greu de deslegată, adecă în ,fața în- 
țelepciunei iepurescl.

Corsffîlo pâețeii S&h'&țtârou

PrOPrifitarD I>r. Aurel Wureșiasîu.

Redactors. rcsponsaSild: <ăreg®>riu maioru.

din 17 Martie 1893.

Bancnote românescl On mp. 9 52 Vend. 9.55
Argintă romănascâ - 0 9.48 H 9.53
Napoleon-d’orI - - n 9.58 B 9.62
GalbinI ..... n 5 58 n 5.63
Ruble rusoscl ■ - u M fl
Mărci germane 11 68.80 K 59.10
Lire turcascl ■■ - n B —.—
Seris. tone. „â.lbinau B

n >, 'o n — n
Imperiali - - •s n
Discontulu 8—8% pe ană.
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Unu culegătorii-tipografii 
român, aptu atât în culesulă CU- 
rentu câtu și în acsidenție se caută 
pentru Tipogr. Carol Orendi 
în Bistriță. Atari, cari posedu 
și vre-o limbă streina (limba ger
mană seu maghiară) suutfi prefe
rați. Ofertele se se trimită la susS 
amintita Tipografie. Condițiunea 
e plăcută și durabilă.

69,1-1.

oooooooo
Anunciurl

(inserțiuni și reclame) 
Suntu a se adresa subscri

sei administrațiunî. In casulu 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scăde- 
mentu, care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

oooooooo

Apa de Buda
"^/"TO'TOZ^T^.-^uIE5^. SlZZCLSirCl

ește după cum arată cifrele de mai josu 
apa amară cea mai cu efectti și bogată în conțin utulu ei, 

de pe Continente.
Ea conține 5805 gr. părți constitutive solide și cu efectu 
în 1000 grame, o cifră care n’au întrecută nici o apă amară. 

Cumcă Apa-Victoria este cea mai bogată în conți- 
i următbrea analisă oficială.Ouumcii apa 

nutu resultă din

MOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre| 
1 1 cum nu sail mai vedutti până, acum pentru croitori nefrancate.

Eu nu dau rabat de 2‘/3 seu 3'/, fi. pe metru, nici cadouri croitorilorii, cum fac° 
concurența, ci amil numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca iiecare muștiriu 
să cumpere bund și eftinii. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesd a V6 pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și Dosking pentru onoratulii cleru stofe prescrise pentru unifor

mele funcționariloru c. r., ademenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese (le joci), loden obicinuita și impermeabila pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fi. 4—14 etc.

Cine voieace a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână 
curată, er nu sdrențe eftine și nu prețuesca nici câta cusutula croitoriului, se se 
adreseze la

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Manchesteril austriei.)
D cp o situ pei'inanentiî «le postavuri peste millone florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului. declarO că firma mea 
întreține esportula cela mai mare de postavă din Europa fabricație de 
Kamgarn, mănunțișuri pentru croitorie și o mare legatorie de mustre.

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

r*'  Trimiterea numai cu Ramburse. •'W
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,8—24.

Convocare.
„FORTUNA41 institut! de credită și de economii, societate pe acții 
din Rodna veche va ț^e adunarea generală ordinară pentru anulu 

1892 în 25 Martie 1893 la 2 6re p. m. în localulu propriu.

OBIECTELE:
1. Raportulu direcțiunei.
2. Raportulu consiliului de supraveghiare.
3. Pertractarea propuneriloru;
4. Alegerea consiliului de supraveghiare.

La acesta adunare ești și D-ta învitatu a te presenta în persbnă 
seu prin plenipotențiatu.

Când din lipsa voturiloru rrescrise nu s’ar pute ține adunarea 
la terminulu de susu, prin acesta se convbcă pe 1 Aprilu 1893 o 
altă adunare generală la 2 ore p. m. în același locală.

Din ședința direcțiunei Institutului de credită și economii „For
tuna" societate pe acții.

Rodna vechiă, 25 Fauru 1893.
Directorulă: Secretariulfi :

Gerasimu Domule m. p. Titu Pitucii m. p.

Contul! Bilanțului.

Gwrn Domide loan issip&rt^, tidgyVa Mihaly m.p., Titu Pitucti va. p.
ZMZ e rn. brii direcțiunei.

Active. Suma Passive. Suma
fi. cr. fi. or.

1 Capital elocat . . 39179 45 1 Capitală acționariu 20000 - -
2 Interese restante . 1535 35 2 Depuneri . . . 26310 69
3 Capitală acționariu 12000 — 3 Interese după ele. 956 88

Inventariu 214 fi. 98 4 împrumuturi . 7000 —
4 După amortisare 5 Fondu de reservă. 835 24

10% 21 fi. 49 cr. 193 49 6 Interese anticipate 216 64
5 Cassa în numerar 2416 16

Suma . 55319 45 Suma . 55319 45
Rodna-veche, la 31 Decembre 1892.

Dlrectorfi: Oaasar i Oonlfioioirii: Secretarii

Panfiliu Grapini m. p

și bilanțulu și

Zagyva Mihaly m. p., Ștefanii Cardan m. p. ‘i

Subsemnatul consiliu de supravighiare esaminându 
asemenându-le tbte cu cărțile, registrele și

Rc dna veche, la 13 Martie 1893.
AnchidimH Candale m. p.

In o mie grame
suma 

părților!! 
constitutive

conținutuli 
acid Magnesia 
sare amară.

Isvorulu Victoria din Buda.... 3«.3S
„ Rakiczy ........................................... 53 53 28.06
„ Franz Josef ...................................... 62.29 24 78
„ Himyndy Jânos............................. 41.73 18.44
„ Elisabeth........................................... 26 29 8.04

Apă amară de Pdna...................................... 32.72 12.12
Saidschiitzer.................................................... 23.21 10.96

A uĂi-pa-"Victcria se capdtâ in t6te ■bacăzn.iile. A
X Proprietar: IGN. UNGAR și FlU.ty

Q 63,2 -10. Budapesta. Q

A V I S UI
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- 

iescu ca espedarea se li-se facă după stilulu nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Conspectă de circulațiune.
a institutului de creditu și economii „FORTUNA44 socie

tate pre acții în Rodna-veche.

INTRATE Suma EȘITE ■ Suma
(Percepțiunl) fr. <’.r. (Erogațiunl) fi. or.

1 Rest de cassa din 1 Depuneri . . . 6106 98
1891 .... 1289 44 2 împrumuturi:

2 Depuneri . . 19020 67 a) Ipotecare . 6840 —
3 împrumutul!: &) Personale . 10007 42

a) Ipotecare . 1808 60 3 Interese .... 634 68
&) Personale . 2800 65 4 Dividendă . 377 15

4 Interese .... 2152 72 5 Salare, dare etc. . 648 81
5 Provisiune . 538 18 6 Diverse .... 681 30
6 Interese de întâr- 7 Rest de cassa . 2416 16

cjiare .... 49 31
7 Diverse .... 52 93

Suma . 27712 50 Suma . 27712 50
Rodna-veche, la 31 Decembre 1892.

DireotorO : Gassar: Controlori: Seoretariu :
Gerasim Domide m. p., loan Issipum. p.,Zagyva Mihaly m. p., Titu Pitucii m. p.

Contul! profitului și al! perderiloru.

Directori: Cassarii : Controlori: Secretarii:
Gerasim Domide va. p. Ionii Issipu m. p. Zagyva Milialy m. p. Titu Fitucu m. p.

Pr o f i t u.
(Percepțiunl.)

1 Interese ....
2 Provisiune . . .
3 Interese de intâr-

cțiare ....
4 Diverse ....

Suma Pierdere.
(Erogațiunl.)

1 Interese după de
puneri ....

2 Int. după imprum.
3 Dare, aruncurl etc.
4 Salare ....
5 Spese de reorganise

a) Amort, din 126 fi 19 cr. 
din 1891. . 42 fi. 06 cr.

V) Am din 50 fi. 
din 1892. . 10 fi. — cr.

6 Diverse ....
7 Profit curat . .

Suma
fi. or. fi. cr.
2152

538

49
52

72
18

31
93

585
438
226
500

52
165
824

93
95
80

06
11
29

Suma
Rodna-veche,

2793
la 31

14
De

Suma .
cembre 1892.

2793 14

precumconspectulu de circulațiune apoi contulu profitului și alu perderiloră, 
documentele le am aflată în consonanță și esacte.

Leontinu Popu in. p. Lazarti, Avramii m. p.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


