
Mactlunea, AMnistiatiues 
și Tipografla: ' 

VRASOVUj piața mare, Tflrgulfi 
Inului Nr. 30.

3r-v*orf  ne frâncede nw te primucu. 
Manuscripte nu te retrimit*.

Birourile de ameliri: 
•raiovu, piața mare, TfirgulQ 

Inului Nr. 30.

Inserate mai prime8ou în Vîana 
R. Mosse, Haosenstein & Vogler (Otto 
Maas), S. Schalek, Alois Hcrndel, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapeita: A. 7. Goldbergs?, Eck
stein Bemat: In Frankfurt: G. L.
Daubs; In Ham bury: .4. Steiner. 

Preț-ulă insertiumloru: o Baria 
aarmond po o colAnă 8 cr. ni 
80 or. timbra pentru o publi- 
oaro. Publicări mad dose dupfi 

tarifa și învoială.
Reclame pe pagina a HI-» o 

senă 10 or. v. a. b6u 80 bani.

KT TT L TT X/TTX.

n Gazeta” ese în flă-carefli 

Abonamente pentru Ansiio-Maria. 
Pe un ană 12 fl., pe țâao luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană.

Pentru România șl străinătate: 
Pe unu ană 40 franol, pe țiae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 frânai. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu țentru Brasorfi: 
a administrațiuno, piața mare, 
TSrgulă Inului Nr. 30 otaglnlâ 
I.: pe uni ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu In casă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună eaemplară 6 or. v. a. 
bău 15 bani. Atfttu abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a se plăti Înainte.

Nr. 59. Brașovii, Lunl-Marțl, 16 (28) Martie 1893.
Brașovii, 15 Martie v.

După cum este prevejutu în 
circulara Consistoriulu archi-die- 
cesanu din Blașiu, sinddele proto- 
popesci chiămate de a alege câte 
doi deputați din fiă-care tractu 
protopopescfi la sinodulâ electo- 
ralu, se voru întruni Joia viitdre, 
în 18 (30) Martie.

Nu mai trebue se spunemQ, 
câtă de importante suntd pentru 
viitdrea alegere de Metropolitu a- 
ceste sindde protopopescî.

Când preoții adunați în sindde 
voru înălța rugăciuni câtră ceriu, 
„cerendti darulu lui Dumnejeu, ca 
sâ lumineze mințile și se îndrepte 
inimile celoră adunați la acestu 
actQ atâtu de momentuosQ“, pri
virile tuturoru credincioșiloru bi- 
sericei române unite și ale tutu
rora Româniloru bine simțitori 
voru fi îndreptate asupra loru, do- 
rindii, ca ceriulu sS le asculte ru
găciunea.

Preoțimea din archidiecesă nu 
mai puțină ca preoțimea din acele 
protopopiate ale dieceseloru sufra- 
gane unite, cari voru lua parte la 
alegerea de Metropolitu, va trebui 
se aibă înainte de tdte în vedere 
situațiunea gravă în care se află 
biserica română unită, când îșl va 
da votulu pentru aceia, cari voră 
fi chiămațl a-o representa la ale
gerea de Metropolis în 16 Aprilie 
st. n. 1893.

Voră trebui se țină semă preo
ții români uniți, când voră alege 
pe representanții loru, de faptulă, 
că niciodată dela actul u unirei în- 
coce n’au fostă mai periclitate in
teresele de viață ale bisericei ro
mâne unite, niciodată independența 
ei, așecfămintele ei răsăritene și 
caracterulă ei națională română 
n’au fostă mai multă amenințate 
ca acuma.

Voră trebui se-șl aducă aminte 
preoții uniți de marile postulate 
formulate în sinbdele electorale 
dela 1852 și j 868 și că aceste 
postulate în partea loră cea mai 

esențială nu s’au împlinită, ba au 
fostă chiar desconsiderate și de- 
savuate prin hotărîrile aduse în 
așa numitulă conciliu provincială 
din 1872 țînută cu ușile închise, 
hotărîrl ce s’au tăinuită aprâpa 
16 ani și prin cari se sgudue din 
fundamentă basele constitutive ale 
bisericei naționale și autocefale a 
Româniloră uniți.

Voră trebui se aibă în vedere 
preoții uniți uneltirile catoliciloru 
unguri pentru contopirea bisericei 
române unite cu biserica catolică 
unguresoă.

Cei ce voră fi însărcinați a re
presenta interesele clerului și ale 
poporului la viitdrea alegere de 
Metropolitu în Blașiu, se fiă băr
bați pătrunși de spiritulă de sine 
stătătoră ală mariloră și neuita- 
țiloră luptători pentru drepturile 
bisericei române unite, cari, ca 
Claină și ca Maioră, au suferită 
mai bine închisdrea și esiliulă, de- 
câtă să cedeze ceva din acele drep
turi, său să-și vedă biserica umi
lită ori chiar batjocurită.

Este lipsă der ca preoțimea 
din sinodele protopopescî să ’șl 
dea votulă celoră mai indepen
denți și de caracteru bărbați din 
sînulă seu, cari să nu șovăescă 
nici ună momentă în împlinirea 
datoriei loră, să nu lase a fi con
duși nici de vorbe și promisiuni 
amăgitdre, nici de interese ordinare 
vremelnice, seu de ambițiuni per
sonale, nici să nu se intimideze 
de amenințările celoră cu influință 
și puternici.

Preoțiloră, ce se voră întruni 
Joi pentru a severși însemnatulă 
actă ală alegerei membriloră si
nodului electorală, le cficemQ: 
Mare este răspunderea văstră 
înaintea celoră de față și viitori, 
desbrăcați-vă der de ori-ce inte
rese și patime și aveți în vedere 
numai și numai sfânta causă a 
bisericei primejduite!

GrrijițI înainte de tăte ca bărbații, 
pe cari îi veți trimite la Blașiu, 

ca se vă representeze la alegere, 
se fiă cu trupă și sufletă devotați 
vechiloră așe4ăminte și mareloră 
interese naționale ale bisericei ră
săritene unite !

CRONICA POLITICA.
— 15 (27) Martie

Este la ordinea d’lei oestiunea ocu- 
păreiscaunului metropolitană din Agram. 
Se asiguri, oă noulă metropolis va fi 
numita în persdna episcopului Stadler 
dela Sarajovo. O parte din foile ungu- 
resol privesoă în acesta unu mare fiasco 
ală ministrului ungurescă de culte Gsaky, 
despre oare se 4ic®, oă multă a stăruită 
pentru numirea canonicului din Agramă 
Stef. Vucetich, oare a fosta totă-odată 
oandidatulft banului croată și pe oare 
ministrulă Csaky l’a reoomandatfi la lo
cuiți primă; de-asemenea n’a reușită mi- 
nistrulă Csaky nici cu alțl doi oandidațl 
recomandați de elfi, dintre cari unulă 
era și favoritului primatelui. „Budapest! 
Hirlap“ vede în aoesta o mare „slăbi- 
oiune“ a ministrului de culte și atribue 
reușita lui Stadter „inriurinței anti-ma- 
gbiare a lui Strossmayer“, apoi oardi- 
nalului Rampolla și „reacțiunii curții 
din Viena“. Candidarea epieoopului din 
Sarajevo, adeoă a lui Stadler, n’a pro
venită din inițiativa guvernului ungu
resoă și, după cum asigură mai departe 
fdia unguresoă, Csaky multă timpă s’a 
ferită de a-șl da consensulă pentru nu
mirea acestuia, din oare oausă oouparea 
scaunului metropolitană din Agramă a 
trebuită să se amâne timpă de doi ani. 
După aoesta „Bud Hirl.“ ooutinuă ast- 
felă : „Cum este ou putință, ca acum to- 
toșl aulioulă, dâr pan’alavistulă Stadler, 
învățăoelulă politicei biserioesol a șcdlei 
lui Strossmayer, oare niol nu este mem
bru ală biserioei oatolice maghiare, s6 
oâștige palliulă și după elă aoușa și ran- 
gulă de cardinală ? Raporturile interne 
de politică biserioescă au slăbită guver- 
nulă unguresoă și de aoeetă slăbioiune 
profită cei oe vcesoă să rupă ou totulă 
biserioa catolică oroată de oea maghiară, 
pentru oa apoi să facă ou ea o propa
gandă slavă. Croații voră fi mulțumiți 

cu Stadler și se gândesoă aoum la anexa
rea Bosniei. Noi, Maghiarii, perdemă o 
posițiă însămnată, pe oare o oedămă 
oontrariloră noștri.“

*
piarulă „Pester Lloyd“, vorbindă 

într’unulă din numerii treouțl despre de
cadența parlamentarismului în Ungaria, 
se plâuge, oă maioritatea și guvernulă 
trăiesoă din grația teroriștiloră radioall 
(stânga estremă), că miniștri nu potă 
vorbi, fără oa să fiă atacați vehementă 
de deputății eetreml, oă în fine parla- 
mentsrismulă în Ungaria e în decadență. 
„Politik“ din Praga faoe la acesta arti
cula ală fdiei guvernamentale pestane, 
următdrele observațiunl: „Der ou oe 
dreptă organulă guvernului oritioă pro- 
oederea opoaiției estreme ? Nu guvernulă 
însuși prin politioa sa, da arme în mâna 
aoeloră elemente? Da, guvernulă ungu
resoă a .. fostă aoela, oare a oul ti vată 
și Întărită acăstă oposițiune și ministe
rială lui Coloman Tisza, a oărui ooohe- 
tăriă cu entusiastii lui Kossuth e ună 
faptă ounosoută, a procurată partidei e- 
pigoniloră diotatorului ună numără mare 
di mandate. Ei, cine sâmănă ventă, se
ceră furtună11.

*
Impresiunea oe a făcută în opiniu- 

nea publică din Parisă, yerdictulu jura- 
țiloru în prooesulă Panama este diferită. 
Drâpta e fdrte nemulțămită ou aoestă ver
dict. ț)iarul „Soleil14 sorie : Dreptatea dme- 
niloră a vorbită. Noi creștinii oredemă, 
oă peste aoâsca este dreptatea lui Dum- 
nscjeu. Ea arată ca pe adevărațl crimi
nali, nu pe aousațl, oi pe martorii, cari 
au apărută înaintea jurațiloră. Verdic- 
tulă s’a pronunțată sub influință atotpu
ternică a jidovismului și a francmasone
riei. „Gaulois“ 4i°e> oă aoeetă verdiotă 
este o palmă aplicată guvernului, de- 
dreoe acesta a vestită nevinovăția par- 
lameutariloră. Și foile moderate ifioă, 
că aoeetă verdiotă e în oontra guver
nului. „Matin“ scrie : „Aoum guvernulă 
să declare parlamentului și țării, de ce 
a înoercată Bă desonoreze 4®oe repre- 
sentanțl ai poporului, dintre oerl trei au 
venită pănă la judele de instruoțiune, pa
tru pănă la camera de punere sub acusa-

FOILETONULtf „GAZ TRANS.“

In gura chițiloru.
Novelă de A. Oscar Klaussmavn.

(3) (Urmare.)

2.

Carol Angermann avu o ndpte ne
liniștită. Elă putu să petrâoă năptea pe 
bordă ou permisiunea oficerului de gardă, 
In portă se permite bucurosă matrosi- 
loră a durmi pe bordă, dedreoe în în
căperile de josă este prea caldă. Decă 
oorabia să află in mersă, atunol și în 
decuraulă nopții, jumătate din matrosl 
suntă de gardă, pe când ceilalți dormă. 
In ohipulă aoesta matrosii au mai multă 
looă liberă unde dormă. In portă garda 
de pe bordă în cursulă nopții e mică, 
prin urmare matrosii din oamerile de 
durmită ar fi prea îndesuițl, ddcă n’ar 
durmi oineva și pe bordă.

Ceea oe văcjuse Angermann în oasa 
unohiului său, ’lă uimise ou totulă. Elă 

ținuse pe unchiulă său de omă bogată, 
der nu-șl făcu nici o ideiă despre mă
rimea oolosală a afacerei sale. Totă ase
menea altfelă ’șl închipuise pe verisâra 
sa Lizzia. Când unchiulă soriea despre 
„mica Lizzia “, atunci Carol ’șl închipuia 
ună oopilă, er nu o damă tenără, după 
cum o aflase în adevără. Elă se hotărî, 
ca deja a doua 4> să folosescă ooasiunea, 
oa să desorie mamei sale impresiunile, 
oe le-a avută la prima visită, ce a fă- 
cut’o unchiului său.

Cătră 4‘uă în fine adurrni Carol An
germann, dâr în ourendă fu deșteptată, 
pentru ca să între în gardă și adecă în 
aceea, care se ținea pănă la răsăritulă 
sdrelui. Elă sta oa sentinelă în partea 
de dinainte a oorabiei și privea spre 
orașulă Boston, care se ridica în modă 
pitoresoă printre coline și printre numă- 
râsele sînurl de mare.

La 7 ore fură chiămațl matrosii să 
curețe bordulă, după aoeea apăruși pri
mula ofioeră și după zîmbetulă său, se 
vedea, că e bine dispusă.

Tocmai când suna 8 6re, când adeoă 

se schimba garda, apăru și căpitanală pe 
bordă și la densulă se vedea oă e ou 
multă mai bine dispusă, ca în 4>lele din 
urmă. Ii făou mare buouriă, oă primulă 
conoediu avuse sfârșită atâtă de favo
rabilă.

E'ă se întreținu cu primulă ofioeră 
în privința servioiului și-i spuse apoi, oă 
după dejună va merge la usoată, de- 
drece are mai multe afaceri cu oon- 
sultdă.

Primulă ofioeră chiămâ pe matrosii, 
oarl aveau să vesleze luntrea că
pitanului. Unulă dintre ei lipsea. Cu 
câteva 4'1® mai înainte ’șl sdrelise mâna 
și aoum nu putea să vesleze. Primulă 
oficeră privi matrosii și ochiulă său oă4u 
asupra lui Angermann.

Loootenentulă Winter se apropia de 
oăpitană și vorbi mai multă vreme cu 
aoesta. In fine severulă oomandantă ală 
oorabiei făou ună semnă aprobătoră și 
oâteva momente mai târ4iu Carol An
germann se afla între vâslași. Looote
nentulă Winter ’lă admoniâ înoă-odată, 
oa să distingă prin purtare bună și Ca

rol Angermann era fdrte reounosoătoră 
amabilului ofioeră, oăol elă soia, oă pos
tulă aoesta i l’a proourată, oa să-i dea 
mai multă ooasiune a merge pe us
cată.

După aoeea vâslașii se îmbrăcară în 
hainele loră albe și ourate, cu gulerulă 
albastru. Cătră 9 dre porni barca, oare 
era oârmuită de însuși oăpitanulă. Cei 
optă vâslași, lucrau cu putere. Ei se 
opriră la looulă de debaroare. Căpita- 
nulft era bine dispusă, înoată (fae suri- 
4ândă : „V’ațl purtată bine, feoiorl, dațl 
baroa gardei portului și preumblați-vă 
prin orașă. Cătră 12 dre, sâu mai bine 
4isă, la douespre4®oe dre fără ună sfertă, 
sâ fiți erășl aici, pentru ca sâ mă du
ceți înapoi“.

Căpitanulă se departâ după aoeea 
salutândă, 6r matrosii se folosiră ime
diată de timpulă liberă.

Cumoă Angermann se grăbi îndată 
la Pearlstreet, se înțelege de sine. Im
presiunea, oe ’i făcu astădl fabrica, fu 
și mai mare ca erl. Astădl, când mași- 
nele lucrau, când sute de luorătorl um 



Pag 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 59—1893.

țiune și tr»i au fosta achitații de oătră 
jurați. Oportuniștii și radioalii suntă mul- 
țămițl. „Republique Fran9aise“ speră, oă 
oamera va vede în fine, că țâra e ou- 
prinsă de scârbă din oausa acestei is
torii.

— 15 (27)2Martie.

t Augustimî Laday, jude la curia r. 
u. în pensiune, cavalerii ala ordinului 
Leopoldină ș. a. a răposata în 20 Martie 
n. o. la proprietatea sa din Petrisată, de 
lângă Blașiu. Răposatulă a fosta mai în- 
tâiu teologa în Blașiu, după aoeea a 
mersa la Clușiu și a studiata drepturile 
cu multă suocesă, ceea oe dovedesce și 
frumâsa sa oarieră. In anii I860, pe 
oând încă comiții supremi conduoeau în 
părțile locuite de Români „maroalișu- 
rileu, adecă adunările oomitatense, nu nu
mai în limba maghiară, oi și în limba 
română, ajunsese Laday oomite supremă ; 
peste puțind însă a trecuta dela admi
nistrația în justițiă, unde a avansată pănă 
la rangulă de septemviră. Densulă a 
avută tot-dâuna la inimă causa română 
și a rămasă întotdeuna ună oredinciosă 
fiu ală națiunei sale, deși din fire era 
ună omă fârte paclnică și oonciliantă. 
Dovadă viuă despre sentimentele sale ro
mânesc! este și testamentulă său, prm 
oare aprâpe totă averea sa, oare e fârte 
rumâsă, o puse la disposiția capitulului 
metropolitană din Blașiu, ca o prea fro- 
mâsă fundațiune pentru cresoerea tine- 
rimei române. Numele lui va rămânâ 
neuitata pentru noi Românii.

—x —
Dela Ligă. Comitetulă oentrală ese- 

cutiva, întrunită în ședință Marți, 9 
Martie, orele 8 sera, a fixată c}iua COn 
greșului Ligei pentru 16, 17 și 18 Main 
a. o. Deși mandatulă acestui oomitetă 
nu espiră de oâtă in Maiu anulă 1894, 
elă va dimisiona întregă în 4'1010 con
gresului. Pănă la alegerea noului comi- 
tetă, looulă de președinte provisoriu îlă 
va țină D. 9. G. Bursan, âr luorările 
le va săvârși, în oalitate de seoretara, 
d. I. Lupulescu. Casieria centrală a foste 
înoredințată, pănă la alegerea noului oo- 
mitetă, d-lui censoră St. Periețenu Buzeu, 
unde urmeză a se trimite banii desti
nați Ligei. Tote seoțiunile Ligei, în nu
mără de 53, au primită de la oomitetulă 
centrală ciroulare, dânduli-se instrucțiu
nile necesare pentru oongresă. Oongre- 
sulă se ține în Buourescl.

—x —
Convențiunea comercială cu România. 

Pertractările privitdre la încheierea oon- 
vențiunei comerciale ou România voră 
reînoepe, probabilă, în săptămâna aoăsta 
și se voră fiualisa în curendu. Este cu- 
nosoută. că negocierile între amândouă 
statele interesate au trebuită să fiă în 
trerupte, fiindcă delegatulă României, 
d-lă Papiniu, pleoase la BucureBoI în 
soopulă primirei unoră instrucțiuni nouă. 
D-lă Papiniu se află acum în Berlină, 
unde are să finaliseze tractatulă oomer- 
oială ou Germania și peste oâte-va cp0 

este așteptată în Viena. Foile vienese 
oomunioă înoă următârele amănunte : In 
cercurile guvernului română se orede, că 
înțelegerea dorită se va stabili în ou- 
rendă pe basa propuneriloră făoute de 
monarohia ndstră și oomunioate guver
nului regatului română din partea dele
gatului său. Chiar doi funoționarl m»i 
înalțl ai României și au esprimată pă
rerea, că avemă să ne așteptămă la o 
grabnioă resolvire a oestiunei privitâre 
la traotatulă oomeroială.

— x—
In cestiunea matriculelorfi. civile. Pro- 

ieotulă de lege privitoră la întroduoerea 
matrioulelore oivile obligătâre s’a și pre- 
seutată deja Maiestății Sale pentru prea
labilă aprobare. După oum se anunță 
din Pesta, ministrulă de interne Hie- 
ronymi înoă va merge la Viena cp0!0 
acestea, — probabilă să fi plecată chiar 
adl, — pentru a-i face Maiestății Sale 
ună raportă verbală în oestiunea acesta.

—x—
Cum va fi drept ulii matrimonialii ? In 

ședința dela 24 Martie dieta a începută 
desbaterea asupra budgetului justiției. 
Deputatulă I. Veszter a întrebată pe mi
nistrulă Szilagyi, oum va fi dreptulă ma 
trimonială făcută pe basa prinoipiiloră 
căsătoriei oivile? Ministrulă respunse ast 
felă : După oe guvernulă a deolarată, oă 
dreptulă matrimonială va fi regulată așa 
ca să se estindă asupra tuturoră oetățe- 
niloră, elă nu va onnâsce niol o piedecă 
matrimonială de natură oonfesională, niol 
nu va cuprinde piedeol matrimoniale din 
oausa diversității religiuuei. Prin drep- 
1110 matrimoniala nou se va dispune, oa 
asupra validității să judeoe singură nu
mai judecătorii de stată.

—x—
Noua lege privitore la îmbunătățirea 

lefiloră funcționariloră de stată (art. IV 
din 1893) va întră în vigâre la 1 Aprilie 
o., dela care dată înoepândă, funcționarii 
îșl voră primi lefile după reguiamentulă 
oelă nou.

—x —
Corii de ștudențl. Simțindu-se de 

multă vreme lipsa unui ooră ală studen- 
șiloră universitari din Buourescl, pun 
oare să se dea o mai mare importanță 
diferiteloră manifestații studențesol, ună 
grupă de studențl întrunindu se în sera 
de 10 Martie au pusă basele unei aso- 
oiațiunl de «semenea natură.

—x—
La înmormântarea lui Jules Ferry. 

Papa a interzisă să se faoă ceremoniă 
religiosă lui lules Ferry, din oausă că 
acesta nu s’a căsătorită biserioesoe și a 
făcută legile în oontra clerului. Testa- 
mentulă lui lules Ferry se sferșesce cu 
următorele ouvinte: „Dorescă să fiu în
mormântată la Saint-Die lângă tatălă și 
sorea mea și în oimiterulă acela de unde 
înoepe linia szuriă a Vogesiloră și de 
unde inima mea oredinciâsă va aucfi 
tânguirile celoră biruițl.“

—x—
Din armata românâ. Timpulu scrie: „M. 

S. Regele României a binevoită a aproba 
raportulă d-lui generală I. Lahovâri, mi
nistrulă de resbelă, cu privire la primi
rea în armată, ou gradulă de sublooo- 
tenentă, a d lui Traiană Moșoiu, fostă 
sublocotenentă în armata austriaoă“. D-lă 

Moșoiu e originală din Tohanulă-nou, 
oomitatulă Făgărașului, și-a servită 3 ani 
ca sublocotenentă în armata nâstră 
comună.

—x —
Bismarck bolnavii. Despre Bismarck 

HOsesoă scirl triste. Se 4loe> că exoan- 
oelarulă este greu bolnavă; elă sufere 
de insomniă și de nervositate. Figura im- 
posantă a exoanoelarului e diformată de 
totă. O telegramă din Hamburg aduce 
soirea, oă aoolo nu se soie nimioă de 
starea de bblă a lui Bismarck.

—x—
Gerulii În Rusia. Din Varșovia se 

scrie, oă întregă guvernamentulă Kluga 
e bântuită grozavă de viscole oontinue 
și că pe acolo gerulă e grozavă. Săr
manii loouitorl, ohinu’țl și de fomete, 
nu mai sciu oe să facă. Mulțl au luată 
lumea în oapă și s’au strămutată în alte 
părți. Alții amenință cu revoltă. Deja în 
trei rânduri, țăranii s’au încercată să 
oprescă trenurile de marfă și să le je- 
fuesoă. Totă d’auna însă au fostă res
pinși, bătuți și înohișl de milițiă. In to
tală au înghețată în aoelă guvernamentă 
45 de âmenl cu familia. In deosebi au 
suferită multă ținuturile Maszalks și Kos- 
eelsk. Populația e emoționată grozavă 
din oausa urmfttârei întâmplări tragice: 
O mulțime de copii din Kaluga au fostă 
cuprinși de ună viforă grozavă pe drumă; 
15 diutre ei au fostă găsiți a doua 4> 
clae p^ste grămadă înghețați ca lemnulă.

—x —
Necrology. Sâmoătă a înoetată 

din vieță losifA Popii Gerendi, jude în 
pensiune, domiciliată aid în Brașo 0, 
unulă dintre cei mai consciențioșl și 
harnici fuuoționarl români.

ErI, Dumineoă a răposată uuulă 
dintre oei mai vechi oomercianțl ai Bra
șovului, IoanA Manole, tatălă d-lui Dia- 
mandi Manole, în frumâsa etate de 94 
de ani. Răposatulă a fostă uuulă dintre 
cei mai vrednici memb-i ai comeroiului 
levantină și de ani îndelungați epitropă 
ală bisericei Sf. Nioolae.

Adresămă condoleuțele nâstre întris- 
tateloră familii.

Grigorie T. Brătianu
și.studenții români din Viena.

Din incidentulă morții multă 
regretatului G r i g o r i e T. Brâ- 
t i a n u, studenții români din Viena, 
întrunindu-se într’o ședință festivă 
convocată de unu comitetu anume 
pentru acestă scopu, unde după 
ce câte-unurepresentantă din Tran
silvania, Bucovina și România au 
vorbită adencă emoționați, au dată 
espresiune durerii și condolenței 
loră, prin următorea adresă;
La mormeniulu lui Grigorie T. Brătianu.

Plângă amară și voră jeli toți câți 
din apropiere și din depărtare au ou- 
noscută pe acostă omă rară și ou ade
vărată apostolă. Oștea falnică a orucia- 
țiloră voră acoperi în doliu semDulă 
cruoii, căci s’a stinsă pentru totdeuna 
din fruntea loră oelă mai integru gene

rală din marea oampaniă a lupteloră pen
tru eliberarea scumpului tesaură ală 
neamului românescă. Ună singură pasă 
ală sorții făcu să se cutremure miliânele 
de pepturl, din cari într’o olasioă ar
monia răsuna puterniculă eoou ală „uni
tății oulturale0. O aiugură lovitură a 
năprasnioei eeourl făcu, să oadă oelă mai 
frumosă ștejară cu orengile și ou frun- 
4 ele lui învelite.

Falnioulă Carpată îșl pleoă încre- 
țita-i frunte, petrele Domnei se outre- 
mură, Hotinulă și Baloanulă seoulară se 
îmbracă în doliu. Nici câud doina n’a 
răsunată mai jalnică, ca la mormeutulă, 
unde zaoă muie de speranțe ce erau 
legate de nobilulă spirită,', talentă și de- 
votamentă ală unui omă genială.

Rară mormântă udată de atâtea la- 
oriml și acoperită de atâtea flori, ca acestă 
înfiorătoră și negru looă de eternă odihnă. 
De pe elă se exală doliulă unei fruntașe 
familii pentru scumpulă ei membru, do
liulă unei țări pentru distinsulă cetățenă 
și mai pret-usă de tote doliulă unui nâmă 
mare pentru oelă mai iubită fiu ală său.

Tigven’, looă sfântă și de eternă 
aducere aminte!

Binecuvântată vei fi de frații de 
aoelașl sâDge, cari toți: bătrâni și tineri, 
în tine șl au concentrată prin laoriml 
de durere tâtă puterea simțământului 
loră celui mai curată!

Și decă în acestă vale a plângeriloră 
și în adenoa nâstră durere ne este per
misă a ave o oonsolare, aoâeta este spe
ranța firmă in ajungerea mărețului ideală, 
oătră oare ni a demonstrată și ușurată 
oalea adoratulă și marele nostru defunctă 
Eternă și viu va fi numele lui în ini
mile nâstre — Astfelă asociindu-ne do
liului generală, trimetemă afeotuâsele nâs- 
tre condolențe jalnicei familii a ilus- 
triloră Brătieul, precum și comitetului 
centrală ală Ligii pentru unitatea cultu
rală a tuturoru Româniloră.

Tinerimea română din Viena.
Totă din incidentulă acesta, 

tinerii români universitari au luată, 
cu unanimitate, hotărîrea de-a e- 
ternisa memoria fostului preșe
dinte ală Ligei prin o cunună e- 
ternă, adecă prin înființarea unei 
fundațiuni, care se pbrte numele 
lui Grigorie T. Brătianu.

Dela Reuniunea fenieilorrt române din 
Brașovâ și Săcele pentru ajutorarea 

veduveloru serace.
Amă publicată în Nr. 29 din ăstă 

ană ală „Gaz. Trans“ o dare de semă 
despre suprasolvirile și oontribuirile fă
cute înj favoruiă Reuniunii nâstre din 
incidentulă petrecerii dela anulă uou.

S’a arătată ou aoelu prilegiu, că a 
inoursă peste totă suma de 416 fl. 85 
cr. In aoestă sumă au intrată, s’au ad
ministrată și socotită și suprasolvirile

blau înoâce și înoolo, se vedea în de- 
ajunsă, oâtă de mare e acesta afacere.

Iu comtoară ședea unchiulă Beh
rendt, și aici ftou ounoBoință Auger- 
mann cu purtătorulă de afaoerl Teodor 
Lang. Era ună bărbată în vârstă, ou pă- 
rulă și barba înohisă, în oare se ames
tecau câte-va fire albe. Părea, oă e o 
natură forte energică, care și era de 
lipsa, pentru a păzi și a îngriji de nu- 
mă’oșii lucrători. înfățișarea sa nu 
prea era amicală, dâr față de nepo- 
tulă stăpânului său se purta forte pre- 
venitoră.

William Behrendt luă pe nepotulă 
sâu să-i arate fabrioa, în timnulă lucru
lui. Ei visitară fabrica mai bine de o 
6ră, apoi merseră la dejună, la care luâ 
parte nu numai Lizzia, ci și Teodor 
Lang. Aoesta însă se depărta în ourândă. 
pentru oa sâ mergă în comtoâr.

Cu atâtă mai negenațl erau Lizzia, 
Angermann și William Behrendt, căci 
puteau conversa după pofta inimei. Un- 
ohiulă se bucura de aoeea, oă Anger
mann va ave de mai multe-orl ocasiune 

să vină pe uscată. Corveta putea să fiă 
gata îu cinci seu șâse 4'1® ȘÎ timpulă 
aoesta trebuea folosită după putință. Un- 
ohiulă William regreta, oă nu pite sâ 
arangitza câteva esoursiunl, deârece tim- 
pulă de care dispunea Carol Angermann, 
era neliotărîtă.

Carolă se despărți ou inima mai în
greunată, ca în 4ia& preoedentă și venea 
pe drumă, supărată, din oausa Bfielei 
ce o arătase față de Lizzia. Părea, oă 
vesela verișâră simte o deosebită plă
cere eS’lft năcăjesoă, și Angermann se 
supăra acum, oă de ce n’a fostă în stare 
să răspundă bine la glumele Lizziei.

După amia4l oătră cinci ore oăpi- 
tanulă pled erășl la usoată. Deoreoe 
avea să stea cinci bre, putea eă trimită 
barca in«poi la corabiă, der aoâsta se 
afla departe de portă, și căpitanulă avea 
inimă deslulă de bună, pentru oa să nu 
dea âmeniloră lucru îndoită. Elă îi con
cedia erășl și lui Carol Angermann îi 
păru luoru comică, când se vă4u după 
amie4l ârășl oa 6spe ală unchiului său.

Elă făcu o preumblare în trăsură 

cu unchiulă său și cu Lizzia, cătră par- 
culă orașului, fosta livade comunală, apoi 
oătră suburbiulă Cambrigde și cină sera 
în. casa bătrânului Behrendt,

Și Teodoră Lang ședea cu ei la 
masă. Când se apropii de 9 ore Carol 
se concedia, se oferi Lang, ca să’lă în- 
soțescă. Pe drumă ’lă constrînse să între 
înoă într’ună restaurantă elegantă, pen
tru ca acolo să bea șampaniă și să mă- 
nânoe fruote. Apoi se despărți ou ama
bilitate de Angermann, oare după ce se 
depărta ’șl gândi, oă Lang e oam poso
morită, der omă bună.

Deoă Angermann n’ar fi fostă obo
sită de atâta voalată, ar fi durmită pâte 
și mai rău, oa în nâptea trecută. Elă 
durmi bine, der spiritulă său lucra mai 
departe și în visuri se ocupa cu unohiulă 
său și cu Teodor Lang, der mai multă 
cu Lizzia.

Și în cailele următbre află Carol An
germann ocasiune să visiteze casa un
chiului său. Căpitanulă mergea aprâpe 
de două ori în fiă oare 4i la uscată și 
totdeuna da âmeniloră săi concediu de 

mai multe âre. In 4llia a treia oăpătâ 
Carol, din bunăvoința locotenentului 
Winter, oonoediu dela amia4l pănă sera, 
împreună ou alțl matrosl de pe „Freya.“ 
De sine se înțelege, că visitâ pe un
ohiulă său. Der în după prân4a aoâsta 
fu singură cu Lizzia și după ce âre în
tregi ’șl petrecură bine cu glume și mu- 
sioă, sera erau atâtă de confidențiali, oa 
și când s’ar fi cunoscută de ani de 
4ile.

Câud sâra Carol se întârse erășl la 
portă, ’lă împiedeoa presența lui Lang, 
de a se cufunda într’o disposițiune du- 
iâsă. Probabilă, oă în două 4H® se ter
mina fericirea sa, și viâța oe o duoea 
Carol Angermann, îi părea atâtă de in
teresantă și frumâsă, oa ună visă, din 
oare n’ar fi voită buourosă să se tre- 
zesoă.

| Va urma.] 
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dela: D 10 Victorii v. Maurer 4 fi.; 
Dămnele: Elena A. PopovicI, Zoe Pe- 
tricO si Sara CâmpeanO ; d-nii Dr. A. 
Mureșianu, Gr. Na vrea, D. Pasou, Dr. D. 
Popă, N. Budințeanu, I03. Pușcariu, A. 
Perșinariu, St. Chioombană, N. Bogdană 
și Sim. Teodorii câte 1 fi. și Tib. Ere- 
miă 50 cr.. ale cărora nume din greșâlă 
nu 8’au publicata în darea de sâaiă,des- 
pre oare a fostă susă vorba.

După aceea amO mai primită prin 
d-na Catinca Bârseanu dela d-na Valeria 
Moroianu (Bucuresol) 30 franol.

Esprimămă pe aoestă cale sinceră 
mulțămită aoestoră binevoitori și spriji
nitori ai oausei Reuniunei nostre.

Brașovă, 14 Martie 1893.
Pentru oomitetulă Reuniunii:

Maria Popea m. p. Dr. Iosifu Blaga, m. p.

ACADEMIA ROMANA.
Sesiunea generală din anulii 1893.

Raportulă secretarului generală asupra 
lucrărilor^ făcute în anulu 1892—93.

(Urmare și fine.)

Concursurile Premieloru.

Jn sesiunea acestui ană Academia are 
a aoorda două premii pentru opere pu- 
blioate și trei pentru lucrări presentate 
în manuBcriptă asupra unoră subiecte 
puse la oonoursă. Pentru aceste premii 
s’au preBentată următdrele publioațiuul 
și lucrări:

1. La conoursulă Marelui Premiu
Năsturelă, de 12,000 lei, destinată celei 
mai bune cărți scrise în limba română 
ou oonținută de orl-oe natură, tipărită 
dela 1 Ianuarie 1889 pănă la 31 Deoem- 
vre 1892, s’au presentată următorele 
publcațiunl:

Căpitanu Dymolescu. Arta în coman
dament, Târgoviște 1892. 1 voi. în 4° 
mioă.

Oăpitană Dymolesou, Desarmare. Târ
goviște 1892. 1 voi. în. 4°. mioă.

Oăpitană Dymolesou, Idealulă ar
matei române. Studii oritioe. Buouresol
1891. 1 voi, în-8°.

M. Gaster, Chrestomatie română. 
Leipzig, Buouresol 1891. 2 voi. în-8°.

Th. P. lerebie Funoționarii. Buou
resol 1891. 1 voi. în-8°.

G. G. Tocilescu, Cursă de Prooedura 
Civilă. Iași, Buouresol 1889, 1893. 2 voi. 
în 8°.

Ionu Slavici, Novels. Vol. I. Bu- 
curescl 1892 1 vol. îa 8°.

A. D. Xenopolă, Istoria Ro mâniloră 
Iași 1888-1892. 5 voi. în-8°.

2. La ooncursulă Premiului Statului 
fEliade-Rădulescu de 5.000 lei, ce este a 
se da unei oărțl în limba română ou 
.oonținută literară, oare se va judeca mai 
meritoriă printre oele puălioate dela 1 
Ianuarie 1891 pănă la 31 Deoemvre
1892, s’au presentată următârele:

Theochară Alexi, Parnasulă română. 
.•Culegere de poesii. Brașovă 1892. 1 voi. 
în-8°.

G- Th. Avinianu, Tratată despre 
expropriațiune pentru oausă de utilitate 
publică. Buouresol 1892. 1 voi. în 8°.

Ionu Bogdană, Veohile Cronioe Mol- 
zdovenesol păuă la Ureohiă. Texte slave 
ou ștudiu, traduceri și note. Buouresol 
1891. 1 voi. în-4°.

Burbu St. Delvrancea, Paraziții. Bu
curosul 1893. 1 voi. în-8°.

Bonifaciu Florescu. Ritmuri și Rime. 
Buouresol 1892. 1 voi, în-8°.

Lot Col. P. V. Năsturelă, Stema 
României. Studiu oritioă din punotulă de 
vedere eraldică. Buouresol 1892. 1 voi. 
■în-8°

N. Petrașcu, Mihailă Eminesou. Stu- 
.diu critică. Buouresol 1892. 1 voi. în 8°.

Dem. 1. PopUianu. Diotionară latină 
română. Craiova 1892. 1 vol. în 8°.

L. Șdineanu, Istoria filologiei române. 
;Studii oritioe. Buouresol 1891.1 vol.în-80.

D. Stăncescu, Basme culese din gura 
poporului. Buouresol 1893. 1 voi. în-8°.

Notă. — Pentru aoeste două premii 
:s’a mai presentată și următdrea oarte 
fără arătare la oare anume premiu oon- 
oureză:

lână Popescu, Pedagogia. Ed. II. 
Sibiiu 1892. 1 voi. în-8°.

Aoâstă luorare rămâne a fi esolusă 
dela concursă, conformă hotărîrei Aoa- 
demiei din 31 Martie 1892 (că oonouren- 
ții sunt obligații a arăta anume premiulă 
la care concurezi.)

3. La oonourBulă Premiului Statului 
Lazâră, de 5.000 lei, pentru oare a fostă 
publicată subiectulă: (Studiulă vinuriloră 
din România din punctulu de vedere econo
mică și ală composițiunii loră chimice,) s’a 
presentată ună manuscripte cu devisa: 
(Incetulă cu înectulă se face oțetulu. Cu 
timpulă se face agurida miere.)

4. Niol o luorare nu s’a presentată 
la concursulă Premiului G. San Marină, 
de 1.500 lei, pentru care a fostă publi
cată subiectulă: Considerațiunl asupra 
Comerciului României cu țârile străine a 
tâtă la Orient*  câtă și la Occidentu, înce- 
pendu cu secolulu ală XVI lea pană 1860.)

5. Asemenea nu s’a presentată nici 
o luorare la concursulă Premiului Neu- 
schotz, de 1500 lei, pentru care a fostă 
publicată subieotulă .• (Compendiu istorică 
asupra desvoltăreî industriale la Români 
până în 1875.)

*j Rugămă pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminarea t.pteloru mari și strălucite 
ale străbunilor^ noștri, și anume, rugămă pe 
toți bărbații noștri literațl, advocațl, preoți, 
profesori și învățători să binevoiescă a ne tri
mite răspunsurile sale la Cestionariulă de față 
îndată ce o personă pdte să ne răspundă chiar 
și numai la 2 său la 3 întrebări va face forte 
bine să pună pe hârtiă informațiunile aceste și 
să ni le trimită cu poșta. In modulă acesta 
memoria multoră evenimente și fapte mari va 
trece și la posteritatea nostră.

Tote publicațiunile și manuscriptele 
presentate la concursă, în terminulă ho- 
tărîtă și publicată de Aoa iemie, au fostă 
trimese la timpă spre studiare comisiu- 
niloră alese pentru aoestă soopă în se
siunea trecută.

Seoretară Generală, D. Stlll'dza.

Convocare.
Subscrișii, în numele comitetului clu

bului electorală ală partidului națională 
română pentru cerourile eleotorale Re- 
ghină-Gernesigu, în conțelegere ou șefii 
tracteloră protopopescl, de asemenea 
subsorișl, îșl iau voiă a oonvooa pe toți 
alegătorii români aderenți ai partidului 
națională din aoeste cerourl, la o adu
nare publică, ce se va ține Joi în 1/13 
Aprile a. o. la 11 Ore a. m. în sala șoO- 
lei gr. cat. diu Reghină.

Ordinea de c/i va fi:
1) DeBohiderea și oon^tituirea adu- 

nărei;
2) Discuțiune asupra proieoteloră de 

lege biserioesol, preoum și 3) a oelui 
pentru salarisarea învățătoriloră și reoep- 
țiunea ovreiloră.

4) încheierea adunărei.—
Reghină, 20 Martie 1893.
P. Barbu

preș. club, elect. 
Dp. Ioană Popă sen. 
secretarial club, elect.

Galaction Șagău
Protopresb. gr. or.

Petru Uilăcanu 
protopopă gr. cat

Gestionarii! istoricii*)
de

Nic. Densușianu.
(Urmare).

V.
114. Se află onmva în ținutulă de- 

aoolo vre-ună drumă vechiu părăsită, aș
ternută ou bolovani, ou table de pietră, 
ou pi trișă măruntă, ori ou pămentă arsă, 
și cum se numesoe drumulă aoesta?

115. Câtă eite de largă drumulă a- 
cesta ?

— deoă este oeva mai ridioată peste 
suprafața pământului?

— și decă are șanțuri pe margine ?
116. De unde vine drumulă aoesta, 

și prin oe comune treoe?
117. Se află ournva îu ținutulă de 

acolo vre-ună drumă vechiu numită:
— troisnă ? — drumă împărătesoă?
— drumulă oătaneloră ? — dru-
— mulă păgâniloră? — drumulă 
de piâtră? — drumulă uriașiloră?
— drumulă împietrită? —oalea îm
pietrită? — calea albă? — drumulă

poftei ? — drumulă împărătesei Irina?
— drumulă Lupianului? —drumulă 
lui Rujană? — drumulă (calea) Tă- 
tariloră? — drumulă Sașiloră ? — 
drumulă Huniloră ? — drumulă Ru
sului? — drumulă Leșului? — dru
mulă Olacului?—drumulă Popiloră?
— drumulă marmurei? — drumulă 
sarei ? — drumulă oiei ? —oalea oe- 
loră frumOse? — oaldărâmă?
118. Pe oe f-elă de locuri suntă fă- 

oute drumurile aceste ?
— pe sesă ?
— pe vaie?
— pe oOste, ori pe muohia deluri- 

loră ?
— dâcă drumurile aoeste mergă în 

liniă dreptâ, treoândă peste deluri și pe 
marginea prăpăstiiloră, ori decă încun 
jură cumva delurile și locurile mai rele?

119. Ce spune poporulă despre dru
murile aoeste, oine le a făontă și pentru 
ce soopă anume?

120. Se află ournva în munții de a 
oolo urme de drumă veohiu taiată în- 
tregă în stânoă viă?

— ori susținută numai de bârne în 
păreții stâuoiloră?

121. Se află pe-aoolo vre-ună looă 
numită: „La piâtra arsă?4?

— „La piâtra sorisă?“
— ori „La pietra taiată ?“
— și decă suntă aoolo oeva urme de 

drumă veobiu?
122. Se află pe acolo vre-ună drumă 

veohiu numită drumulă Țărigradului ?
— de unde vine drumulă aoesta și 

prin oe oomune trece?
124. Ce se spune, pe unde era în 

vechime drumulă prinoipală de treoere în 
țerile veoine?

124. Cum se numiau în vechime ha
nurile, birturile și conacele, așeejate pe 
drumulă mare, unde rămâneau călătorii 
peste nOpte.

125. Se află pe aoolo sate, dâlurl, 
movile, ou numele de Popină, Popeai, 
Grajdiurl, Posta-vechiă, Delulă oailoră ?

— pentru oe portă numele aoesta ?
— și deoă se află acolo oeva urme 

de zidării vechi ?
126. Se află acolo pe lângă drumu

rile bătrâue vre-ună stîjpă veohiu de 
piatră ?

— oe inscripțiune are?
— și pentru oe a fostă pusă stîlpulă 

aoolo ?
127. Se află pe aoolo vre-ună sată, 

îu care sătenii nu aveau în veohime alte 
îndatoriri față de stăpânire, deoâtă să 
păzesoă drumulă celă mare de făcătorii 
de rele?

128. Se află unde-va în ținutulă de 
aoolo urme de ună podă vechiu de 
piâtră ?

129. Cum se numesoe podulă aoesta?
— și oine l’a făcută ?
130. Se găsescu în ruinele podului 

acestuia pietrii oioplite și oărămicjl bă
trâne ?

131. Se află ournva la oapetele aoes- 
tui podă urme de înte rituri vechi, de 
turnuri, castele, seu vre ună drumă aș 
temută ou petră?

132. (întrebare specială pentru Tran
silvania). Se vorbesoe ceva, că în veohime 
ar fi foetă ună podă de pietră peste Mu- 
rășă, și unde anume?

133. Se află cumva pe aoolo vre-ună 
podă tăiată de adreptulă în stânoă viă, 
înoâtă să se pară a fi podă naturală ?

134. Oe spună bătrâni, pe unde era 
în veohime treoătOrea prinoipală peste a- 
pele mari de acolo? D. e. peste Dunăre, 
Tisa, Murășă, Oltă, Prută, Nistru etc.?

135. Se află pe acolo vre-ună drumă 
numită Podulă de pămentă, Podulă bu- 
rioată ?

— oum suntă oonetruite podurile a- 
ceste și pentru oe se numesoă astfelă ?

136. Se vorbesoe ceva pe acolo des
pre ună podă de piele întinsă peste o 
vale său peste ună riu?

(Va urma.)

Literatură.
Revista critică-literară, apare în 

Iași (strada Carolă Nr. 41) la înoeputulă 
fiă-cărei luni și oostă pentru Austro Un
garia 6 fl. la ană. Direotoră: Ar. Den
sușianu. Fascicula 3 pentru luna Martie 
conține: O nouă oronioă românâsoă, de 
Ar. Densușianu; Factorii evoluțiunei ori 
ticei literare, de Ovidiu Densușianu; 
Mirele ou două mirese (novelă originală) 
de I. Corbană ; Omenii ou cOrne (poveste 
pop.) La urmă 4 poesii de Ar. Densu
șianu, Răspunsuri și Bibliografiă.

Au apărată:
încercări în Vocalismulu limbei ro

mâne, de Alesiu Viciu, profesoră în 
Blașiu. Formată 8° de 47 pag, Prețulă 

25 cr. De venejare la Tipografia Semina- 
riului, în Blașiu (Balâzsfalva).

Necrolog u.
Desolații: fii, fioe, nore, gineri, ne- 

pdte și nepoți, strănepdte și străne
poți, pătrunși de oea mai profundă du
rere anunță perderea prea iubitului 
loră tată, socru, bunioă și moșă

Ionu Manole,
în etate de 94 ani, înoetată din viâță 
la 14 (26) Martie o., Orele 7 */ 2 sera, și 
Vă învită să bine-voițl a asista la oe- 
remonia funebră, oare va avâ looă Marți 
în 16 (28) Martie drele 3. p. m. Cor- 
tegiulă va porni dela locuința defunc
tului, Oioorao, Nr. 21, la oimiteriulă din 
GrOveră.

Brașovă, 15 (27) Martie 1893.

— Iosifu Popă Gerendi, jude r. u. 
în pensiune, a încetată din vieță astăcjl 
la orele 6*/ 2 dimineța, după o suferință 
mai îndelungată, în etate de 73 de ani 
și după o viâță conjugală de 44 de ani, 
împărtășită fundă ou St. Taine.

Despre acâstă durerOsă și irepara
bilă perdere, adâncă întristata familie a 
răposatului înounosoiințâză pe tote ru- 
deuiile, amicii și cunosouții.

Rămășițele pământesol ale soumpului 
deoedată se voră ridica din loouința sa, 
Strada Porții (Căldărariloră) Nr. 69 Luni 
în 15 (27) Martie o. la 3 ore p. m. și 
se voră așeija spre veoîuioa odihnă în 
cimiterulă din GrOveră.

Brașovă 13 (25) Martite 1893.
Fiă-i țărîna ușOră și memoria bine- 

ouvântată!
Maria Popă Gerendi năso. Deaoă, oa 

soție; Valeriu și Augustă, oa fiii; Emi
lie Sanciali năso. Gerendi, oa fiioă; An- 
toniu Sanoiali, jud reg. oa ginere; Veturia, 
Aurelă și Traiană, oa nepoți. Ioană Popă 
Gerendi, proprietară oa frate; Dumitru 
Mană, oomeroiantă, și soția Sofia Deaoă, 
ca oumnațl.

DIVERSE.
Frați nepotriYițl. Christian Baoh, 

ună frate ală marelui măiestru Sebastian 
Bach. încă era musioală. Elă oompunea 
iute și ușoră, fără să fi oreată oeva în
semnată. Banii și-i oheltuia totă așa de 
ușoră, preoum îi și câștiga. Când Ore- 
oine îlă mustra pentru viâța lui destră
bălată și-i recomanda ca esemplu de imi
tată pe fratele său renumită, elă răs
punse : „Intre mine și fratele meu esistă 
o diferență mare. Eu oompună pentru 
ca să trăiesoă, elă trăesoe pentru oa să 
compună. — i. g. b.

0 revoltă de elefanți. O răsoOlă 
generală de trompe s’a întâmplată la 
esposiția de ernă din Bridgeport (Con- 
nestiout) unde figureză între alte animale 
și doi-spre-cjeoe elefanți. Ună paznioă, 
anume George Conklin, a avută ideea 
de a întrebuința două din aoeste paohi- 
derme, pe Mandarin și Babe, la trasulă 
vagOneloră pe șine. DeOre-oe însă ningea, 
oei doi elefanți manifestară o viuă ne- 
mulțămire prin strigăte, care fură aurite 
de cei cJece camarad.! ai loră înohișl. 
Unulă din aoeștia din urmă isbuti să 
arupă lnțulă de oare era legată și se 
repecți afară, pe oând oeilalțl nouă îșl 
dau și ei tOtă silința să imiteze aoestă 
esemplu. Conklin ohemâ pe doi oolegl 
ai săi, Modus și Bates, oa să oaute să 
liniștesoă tumultulă. Acești^ însă, oum 
se apropiară de marele elefantu Torn 
Shumb, fură apucați ou tromba și trân
tiți ou atâta putere la pământă, înoâtă 
amețiră și ar fi fostă turtiți negreșită 
eub pioiOre de furiosulă elefantă, deoă 
ună altă gardian, Soott, nu i-ară fi trasă 
imediată ou cârjile de fieră afară din 
grajdă. Afunol îi veni lui Conklin o altă 
ideă mai bună: ou o abundentă distri
buția de moroovl reuși să potolesoă re
volta, și toomai la timpă, căci ea în
cepea a se întinde și la celelalte dobi
toce din menagerie. Ună ipopotamă chiar 
arunoase în bazinulă său pe ună gardiană, 
oare era oâtă p’aoi să se îneoe.

Proprietaill ■>«•. Aurel 51ui-eșianu. 
RtlUfitOrll- I'ESJOnSlllilQ. Greg^rlu iVIuloru.
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Cursul la bursa din Viena. i Nr. 
I fDin 24 Martie 1892.

Renta ung. de aurO 4% . • . 115.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 95.65

n n » „ argint 472% 122.65
Oblig. n n „ de ost. I. emis. 101.75

n n n [Tn ii n » 120.35
<1 n n n n n IR n —.—

Bonuri runale ungare ....
n n croato-slav. . . . 96.—

Despăgubirea dijmei de vin . .
Imprum. ung. ou premii. . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghed.

97.50
154 75

n 
n

♦
imp.

Renta de hârtie austr. . . . . 144.75
n » argint „ ... . 98.85
» » aurO „ ... . 98.70

LosurI din 1860 ................... . 117.20
Aoții de-ale Bănoei austro-ung . 149 50

„ ung. de oredit. 984.—
„ aust. de credit.

n
7)

Argint
Galbeni
NapoleondorI • . . .
Mărci imp. germ. . . .
London (lire sterlings) . 
Rente de cordne austr.

n „ „ UDgară

419.-
355.50

5.72
9.65 

. 59.3772 
. 12135 
. 96 90
. 95.20

Cursul pieței Brașov

Din 27 Martie 1893.

Bancnote rom. Cump. 9.55 Vend. 9.58
Arginte român. „ 9.48 „ 9.52
Napoleon-d’orl „ 9.60 „ 9.64
Galbeni „ 558 „ 5.63
Ruble rusescl „ 1.2672 „
Mărci germane „ 58.60 „ 59.20
Lire turcesol n ■ r
Scrisuri fonc. Alb. 6% 101.- „ —.—

„ n n 5% • n

A C TIV
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PUBLICAȚIUNE.
Se areimlezâ din nou pe cale 
ofertede

ȘCOLA ORĂȘENESCĂ DE INNOTAT 
din Blumena, 

pe timpulii din 1 Iunie 1S93 
până 31 Vlaiu 1896.

Referitârea pertractare de oferte are 
locti Vineri în 1 Aprile a. c. în 
ofioinlQ orășenesc economio și 
anume la 10 rtre a. m. Reflectantă au de 
a și așcerne până la ora și diua amintită 
ofertele scripturistice, sigilate, provenite 
ou vadiul de 10°/0 din suma amintita în 
cifre și litere oferata anual minte, precum 
și cu dechierațiunea, oă oferențilorfl ’li 
suntO onnosoute condițiunile și că se 
supunfi lorO.

Condițiunile de oferte și acele con
tractuale se află până în amintită (fi la 
oficiulG orășenesc economic în decursulă 
drelorfl oficidse spre examinarea din par
tea fie-oărui.

Brașov®, 18 Martie 1893. 
79 2-2. IWagistratiMO o-ășenescii.

o o o o o o o 
Annncinri 

(inserțiuni și reclame)
Suntti a se adresa subscri

sei adminâstrațiunY. In casuld 
publicării unui anunciu mai 
mult de odată se face scățle- 
mentu, care cresce cu câtă 
publicarea se fece mai de 
multe-ori.

Administrații! n ea
„GAZETEI TRANSILVANIEI/ 

OOOOOOOO

Q&

!! Rară ocasiune pentru dame!!

Dela cea mai mare și renumită firmă de Confecțiune

Ignacz Weinberger din Budapesta
Amă on6re a anunța onor, publică, că vendă 

piața de aici, tergulu inului Nr. 28, în

depositulu meu,
Jachete, Paletots, Don Juans, totu JTelulo 
Rolniany, Cap și Hlantale largi, precumă 
Costume gata

Cvu prețurile cele xxia.1 eftizxe ale fabrice!.

Cu distinsă stimă:

în

de
Și

i 
!
V8

□

,,.r I

Mexanc0 61,8-12. 1 dma nix.

A V B S U!
Premimerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și 

reînoi ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
a arăta în deosebi, când vo- 
stilulă nou.
s6 binevoiască a scrie adresa

Domnii abonați se binevoiască 
iescă ca espedarea se li-se facă după 

Domnii, ce se aboneză din nou, 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Administrat „Gaz. Trans.“

•0
cassă de economii, societate pe acțiuni în Făgărașu.

Oontulu ZBila.xz-tuLl’vii.
9

E
Cassa în numerariu .......................................
Cambii escomptate............................................
împrumuturi pe obligațiuni cu cavenți . . .
împrumuturi pe hipotecă..................................
Efecte....................................................................
Realități casa societății..................................
Depuneri spre fructificare la alte institute .
Diverse conturi debitbre
Mobiliariu...................

după amortisare de
. . 627 fl. 15 cr.
. . 62 „71 „

fl. cr. PASIVE.
Capitală socială (300 acțiuni â fl. 100) ....
Fondulă de reservă............................................
Fondulă de pensiune ală funcționariloră .
Depuneri spre fructificare.......................................
Interese transitbre anticipate pe 1893 ....
Dividendă neridicată............................................
Diverse conturi creditbre.......................................
Profită curată ..........................................................

fl. cr.

23.722
394,188

18,112
581
554

9,650
30,784

515

564

05
80
80

88
90
82
41

44

30,000
23,735

525
405,639

4,605
10

3,574
10,585

12

48
45

66
39

478,675 10 478,675 10

OonsLtvLl-uu proz&t-o-l-uiî. si perd exilor<i

E Ș I R I.
Interese: pentru depuneri spre fructificare . .
Spese: salare, imprimate, porto, 

remunerațiuni, diverse .
Maree de presență........................

2488 fl. 86 cr.
824 fl. — cr.

Contribuțiune: directă , , . 1125 fl. 13 cr.
10% dare la interesele depuneri-

loru spre fructificare și compe- 
tință de timbru........................ 1946 fl. 11 cr.

Amortisațiune: 10% din mobiliară
Profită curată.......................................

♦ •

Făgărașu, în 31 Decemvre 1892.
Basiliu Rațiu m. p., 

președinte.
Nicolae Cosgarea m. p.,

membru alti direcțiunei.

Subsemnatul^ comitetă am esaminată bilanțulu

Basiliu Stanciu m. p., 
membru alU direcțiunei.

fi. or. V E A I T U R I.
17,156

3,312

3,071
62

10,585
34,188

48

86

24
71
39
68

Interese: dela cambii escomptate 30,604 fl. 33 cr. 
dela împrumuturi pe 
obligațiuni cu cavenți 

dela împrumuturi hi- 
potecare ....................

Tacse pentru transcrieri de acțiuni
Chirie dela
ProvisiunI

5Î

a

casele societății

i

53 fl. 11 cr.

959 fi. 05 cr.

fl. or.

31,616 40
20 —

144 —
2,408 19

34,188 68

Ioană Dejenariu, 
comptabilă.

loan Turcu m. p., 
membru alo direcțiunei.

m. p.,

luliu Dană m. p.,
membru alti direcțiunei.

presentu și contulO profitului și perderiloră, și confrontândule cu registrele princi
pale și ausiliare a-le societății ținute în bună regulă le-amă găsită în consonanță cu aceleași și esacte.

Făgărașă, în 31 Decembre 1892.
Comitetulu de supravegliiare:

Dr. Andreiu Micu m. p., Georgiu Aiser m, p., losifu Lissai m. p.

Demetrie Chișereanu m. p., 
membru alti direcțiunei.

81,1-1.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


