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„(?areta“ ese In fiă-care4i 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 8., pe ș6se luni 

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

Pentrn România și străinătate: 
Pe ună ană 40 franol,pe sise 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. eoleotori.

Abonamentnln pentru Brascri: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
I.: pe ună ană I' fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă In oasă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or. v, a. 
aâu 16 bani. Atătu abonamen
tele oătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 60. BrașovU, Mercur!, 17 (29) Martie 1893.

Brașevtf, 16 Martie v.
Ori de câte-orl politicii ma

ghiari și pressa ungureacă se ocupă 
cu noi Românii, totdeuna caută 
a ne preaenta ca pe unâ elementu 
periculosă pentru statu și pentru 
națiunea maghiară.

In timpulO din urmă mai aleau 
amu avutu dese ocasiuni de-a ceti 
discursuri și articuli de 4iare> în 
cari într’unu modu totQ mai bă
tătorii la ochi se dă espresiune 
îngrijirei, de care ar fi cuprinși 
politicii uDgurl din causa atitudi- 
nei „amenințătdre“, cum ejiefi e’> 
a Româniloru.

Și e cu atâtfi. mai bătetdre la 
ochi acesta perfidă manieră a con- 
trarilortî noștri, fiind-eă cu câtfi 
mai multu ei se întărescu și cu 
câtă mai multu, de altă parte, pe 
noi ne strîmtoreză în drepturile 
și libertățile nostre, cu atâtă se 
arată a fi mai îngrijiți și cu atâtu 
caută mai multe pretexte de a 
ne presenta ca pe unu elemente 
periculosQ.

Când dintr’o parte, când diu- 
tr’alta. aucțimu ridicându-se glasuri 
împotriva ndstră, că amu fi pio- 
nerii primejdioși ai daco-românis- 
mului, că amu urmări scopuri duș- 
măndse statului și esistenții sale, 
amu urc|i planuri secrete în contra 
națiunei maghiare și altele de a- 
cestea, așa că ceea ce chiar și 
încă pe timpulu celui mai decla
rat adversară alu naționalităților^, 
a fostului ministru-președinte Co- 
lomanu Tisza, trecea ca unu lu
cru admisibilă, astăcți e caracte- 
risatu ca o crimă în contra sta
tului, cum de esemplu adunările 
ndstre culturale și de alegători, 
cari nici-odată n’au fostă atâtu de 
prigonite, ca acuma.

Era veditu, precum amtt ac
centuată de multe-ori, că scopulă 
acestei sistematice acțiuni a ad- 
versariloră noștri de-a ne presenta 
ca unu elementă primejdiosă nu 

putea fi altulă, decâtă ca pe de-o 
parte se-și mascheze înaintea lu- 
mei din afară volniciile și ilegali
tățile comise față de noi Românii, și 
pe de altă parte să găsescă noue 
pretexte, ca se-șl pdtă ligitima 
nouele atentate, ce le plănuescu și 
măsurile totu mai aspre și mai 
restrictive ce le iau în contra 
ndstră.

Nu este decâtă numai unu 
ecou ală amintitei acțiuni siste
matice contra ndstră, ceea ce se 
scrie într’unu articulă din „Buda- 
pesti Hirlap“, ală căruia cuprinsă 
îlu reasumămu mai josă în cro
nica cțilei.

După ce înșiră o mulțime de 
fapte sevîrșite din partea Româ- 
nilorO, cari dovedescă esistența 
unoră „aspirațiunl deosebite na
ționale ale loră“ (sic!) și după ce 
esprimă bănuelă, că „ceea ce lucră 
Românii în ascunsu“, ca sobolii, 
trebue să întrecă de cjece-ori ceea 
ce facă ei pe față, ajunge la nisce 
conclusiuni, cari ilustrăză viu ten
dința reutăcidsă, de care suntă 
conduși șoviniștii maghiari.

Românii ne provdcă, eb
să intervenim ă noi, conducătorii 
politici, cu dietă cu totă, ca se 
întroducemă reforme față cubiseri- 
cele, față cu șcălele, cum și 
pe teremulu administrativă din 
punctă de vedere națională ma
ghiară. Mai cu semă însă se 
stăruimă, ca se se ștergă „naivi
tățile legei de naționalitate“ din 
cartea legiloru unguresc!.

De ce atâta vorbă, când se 
putea spune, cu câteva cuvinte, 
care este dorința cea mai ferbinte 
a celoră dela „Budapesti Hirlap*?

Se se ștergă și legea de na
ționalitate, ca nici pe hârtia să 
nu mai rămână urmă de-o îndrep
tățire câtă de neînsemnată a nos- 
tră ca naționalitate deosebită!

Asta-i dorința loră. N’au de
câtă să încerce a-o realisa, căci 

cu câtă ei voră crede a înainta 
mai multă pe acestă cărare pră- 
păstidsă, cu atâtă mai aprăpe voră

URONIBA POLITICA.
— 16 (28) Martie

„Deutsches Volksblatt*  cjioe, oă svo 
nurile despre dimisiunea contelui Taaffe 
se adevereseă. „Se vorbesoe în oerourile 
politice — dioe numita foiă — despre 
retragerea contelui Taaffe nu numai oa 
de ună eveniment!! îndepărtată, oi forte 
apropiată. Este ună seoretă publioă, oă 
alegerea noului președinte ală camerei 
deputațiloră nu a stârnită aplausele con
telui Taaffe, totă așa de ounoscută este 
și antipatia contelui Taaffe față de br. 
Clumeoky. Se vorbesce prin cercurile po
litice despre o scădere a influinței con
telui Taaffe asupra afaoeriloră guvernu
lui. Sub ademenea împrejurări merită oea 
mai mare atențiune apropierea, ce se în
tâmplă între liberali și olubulă polonă 
și neînțelegerile, oe s’au ivită între acesta 
și olubulă Hohenwart, de ore-oe o coa- 
lițiunea între liberali și Poloni, ar forma 
o basă sigură pentru oonstituirea unui 
regime liberală-polonă*.

*
Foile unguresci anunță, oă va apăre 

cât mui ourendă, în limba maghiară, o 
broșură anonimă, întitulată. Daco-româ 
nismulu și cultura maghiară*.  Broșura, 
oare are de soopă de-a dovedi Unguri- 
loră, oă „în tendințele, oe le urmăresoe 
daco-românismulă, se cuprinde ună pe- 
rioulă pentru patria maghiară,*  pe câtă 
oredemă noi este deja ounosoută cetito- 
riloră noștri, oăol ea nupote fi alta, de- 
oâtă o reproduoere a articuliloră, oe 
i-am publicată și noi după „Egyetârtes*.  
Din inoidentulă aparițiunei aoestei bro
șuri, „Budapesti Hirlap*  dela 25 Martie 
publioă ună artioulă de fonda fdrte oa- 
racteristioă. Din oapulă looului constată 
foia ungurâsoă, oă Maghiarii și-au gre
șită pașulă în ceea oe privesoe „resol- 
varta cestiunei de naționalitate într’ună 
modă oorăspunZătoră ou interesele de 

viâță ale acestei țări*.  Când a fostă 
vorba de reformarea, ori aducerea vre
unei legi, ei totă-deuna au avută în ve
dere iubirea de libertate și presupunerea 
oă oei, pentru oarl ei au adusă legile, 
suntă dmenl de bună oredință. In acâstă 
presupunere însă s’au înșelată domnia- 
loră și „trista esperiență de 25 de ani 
începe să-i faoă pe omeni, oa să șl re- 
oundsoă greșâla și să între în oalea cea 
adevărată*.  Pe-lângă t6tă aoâstă „deș
teptare a Ițiră însă, jupânii dela „Bud. 
Hirl.“ n’ar avă nimioă de emisii, dâoă și 
pentru viitoră li-s’ar da popdreloră ne
maghiare din patriă libertate oâtă le 
trebue, oum — din grația Jidaniloră dela 
„Bud. Hirl.“—li-s’a dată întot-dăuna, nu
mai oâtă oă alta este buba: libertatea, 
oe li-s’a dată pănă aoum popdreloră ne
maghiare din patriă a fostă nu numai 
libertate, ci ohiar „privilegiu*,  de drece 
domnia-loră nu. numai oă s’au milosti
vită de-a ne îngădui ne desvoltămă 
în tignă și Bă putemă trăi în posesiunea 
sigură a bunuriloră ndstre morale și ma
teriale*,  der ni-au mai dată înoă și na- 
sulă, de-a pută manifesta „aspirațiunl 
naționale deosebitei

Vecjl, aoesta este „privilegiul^*,  oe 
pănă aoum li-s’a dată Nemaghiariloră 
din partea „generdsei*  stăpâniri ungu- 
resol*.  Am putută fi stăpâni peste mo
șiile nostre și am putută avă aspirațiunl 
naționale „deosebite*  de-ale Maghiariloră, 
— aoeste suntă în adevără două „pri
vilegii*  ne mai pomenite — între săi- 
batiol. Dedreoe însă Nemaghiarii „au 
abusată*  de acestă grâzuioă mariuimiă a 
Maghiariloră, foia UDguresoă provdoă pe 
cei din fruntea statului, oa să pășesoă 
fără întârejiare la aduoerea unoră nouă 
reforme, după oarl „nici o biserică să 
nu mai pdtă primi în servioiulă său per- 
sone, cârl nu soiu unguresoe și nu suntă 
oualifioate în oultura unguresoă*.  O ase
menea reformă oere foia unguresoă și pe 
tăremulă șoolară și administrativă, er 
legea de naționalitate să se ștârgă din 
codicele unguresoă. In looulă aoestora, 
foia unguresoă oere Introducerea unei 
„politice oulturale intensive și oonsoie de

FOTLETONULt „GAZ. TRANS.*

In gura chițilorii.
Novelă de A. Osca*  Klaussmann.

(4) (Urmare.)

ț)i«a temută sosi cu multă mai iute, 
deoum credfau matrosii. Căpitanulă, oare 
i oia oâtă se pdte de ourendă, să-și con
tinue călătoria la America sudioă, po
runci să se lucre ou energiă și Vineri di- 
mindța fălfăia pe oatartul corvetei „Freya*  
flamura albastră, oare arată, că oorabia 
în oâteva dre va părăsi portulă ; ea pro- 
vdoă pe toți ofioerii și matrosii să se 
reîntărcă pe bordă, totă asemenea ohiamă 
pe liferanții oorabiei pe bordă, ca săîn- 
oheie soootelele.

Căpitanulă pleoese dimineța înoă o- 
dată la usoată, pentru oa să șl ia rămasă 
bună dela oonsulă și o jumătate de dră 
putea elă să oonoedieze pe veslașl.

Carol Angermann alergă la Pearls
treet, ca să-și ia repede rămasă bună. 
Unchiului Behrendt îi curgeau lacrămile 
de emoțiune și nu voia să lase de lângă 

sine pp nepotulă, oare îi era atâtă de 
dragă. Teodor Lang 'șl esprima regre
tele sale asupra grabnioei pleoărl. Lizzia 
era tăcută și tristă. Numai oând Carol 
îi întinse mâna, înoepu să plângă tare. 
Apoi ’șl trase repede mâna și fugi din 
odaiă, pe când tatălă și vărulă ei o pri
veau ou uim’re.

Ei nu observară privirea ciudată, oe 
o arunoâ LaDg asupra Lizziei și pe care 
apoi o fixa ună momenta și asupra lui 
Carol.

Inzadară se împotrivea Carol în oon- 
tra darului n bani, ce voia să i-lă dea 
unchiulă Bău; elă trebui să-lă primesoă 
și apoi alerga spre portă, unde sositoo- 
mai la timpă. Căpitanulă se întdrse la 
bordă.

O jumătate de dră după aoeea se 
depărtară de corabiă o mulțime de bărol 
cu liferanțl, oomercianțl și visitatorl, cari 
fuseră pe bordă. Tunurile oorvetei „Freya*  
salutară pavilionulă nordamerioană, oare 
fâlfăia pe fortăreță, de unde răspunseră 
tunurile americane, salutândă pavilionulă 
germană. Ancora iu r dicată, și cu o pu
tere mare de aburi descrise „Freya*  ună 
semi-oeroă elegantă, pentru ca să iasă 

din portă și o jumătate de dră mai târ- 
<jiu se mai pute vede numai norii de 
aburi, cari se ridioau în orizontă.

3.
Erau două c|ile dela plecarea oor

vetei „Freya*.
In casa fabrioantului Behrendt se 

vorbise numai despre visita lui Carolă. 
Behrendt nu ostenea de looă a vorbi des
pre aoeea, că oe impresiune bună i-a fă- 
oută nepotulă său și în presența fiioei 
sale și a lui Teodor Lang deolarâ elă, 
oă speră, că Depotulă său va fi urmașă 
în stabilimentulă său. Bătrânulă făou a- 
lusiunl, oarl se referau la purtarea ca
racteristică a Lizziei.

Acesta era mai tăcută oa ori când. 
Ea nu arăta niol urmă a veseliei ei de 
mai înainte și era înoă mâhnită de ple- 
oarea lui Carol Angermann. Când o pri
vea William Behrendt, ’șl freoa aoesta 
mânile de buouriă și murmura.- „Se po- 
trivesce de minune ! Esoelentă !“

Elă oredea, că pdte presupune cu 
siguranță, oă între Lizzia și Carol deja 
de aoum esistă o relațiune de amoră. 
După oe Carol ar fi devenită ginerele 
său, ar fi fostă ușoră să-i predea fabrica. 

Timpulă servioiului lui Carol mai era 
înoă de ună ană și ceva; apoi Carol de 
sigură ar fi venito la Boston și pdte oă 
în doi ani de cjile William Behrendt 
s’ar fi putută retrage la odihnă.

Lizzia nu se esprima asupra grab
nioei plecări a vărului ei, der îi plăoea, 
oând ’lă lăudau în presența ei. Dealtmin- 
trelea era tăcută.

Și totă așa de tăcută oa densa era 
Teodor Lang. La prânzurile cjilnioe vor
bea mai numai William Behrendt. Der 
elă vorbea atâtă de buourosă, înoâtă 
niol nu observa, oă vorbea numai elă. 
Când era ou ei, Teodor Lang totdeuna 
arăta o față amicală, dâr oând părăsea 
oasa, pentru oa să se ducă la loouința 
sa, care se afla în aoeeașl stradă, sâu 
oând ședea singură în birou, fața lui se 
schimba.

Elă era de ani de fiile purtă-
toră de afaceri la William Behrendt, și 
posițiunea sa se ameliorase împreună ou 
afaoerea. Elă nu numai oă primea o lefă 
bună, ci și o tantiemă mare, și aoâsta o 
merita, oăol era neapărată de lipsă pen
tru Behrendt.

Nisuința lui Teodor Lang și ambi- 
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sine1*.  — Acestea suntă „modestele1* 
pretențiunl ale oooonașiloră dela „Bud. 
Hirl.1* Când va fi la tragerea soootelei, 
le vomă arăta și noi apoi, oarl suntă 
pretențiunile ndstre.

*

piarulă rusesoă „Moskevskija Vedo
mosti1* primesoe din isvoră sigură urmă- 
târele informațiunl asupra faimosului fal
sificatorii de documente, Iaoobsohn, 
oare stă în serviciulă iui Stambulov: 
„Pe la anii șâsecjeol trăia în orașulă Du 
naburg ună cetățenă cu numele Herzcke 
Falcov Levitez, de profesiune advooată. 
Pe la finea aniloră șese-flecl seu pe la 
începutulă aniloră șâpte-cjecl, din causa 
falsificărei unui dooumentă. a fostă oon- 
damnată si aruncată în temnița din Du 
naburg. De aici fugi în România și apoi 
în Bulgaria, unde luâ numele de Iaoob
sohn și, grațiă desterității și cunosoinței 
limbei rusescl, sciu să intre în relațiunl 
cu oâțlva consuli rusesol. Se vede așa- 
dâră, oă robulă scăpată Levitez Iacob- 
sohn nu e ună novioe în branșa falsifi - 
căriloră. Guvernulă rusesoă ar fi îndrep
tățită să pretindă es'radarea lui Levitez 
Iaoobsohn și să-lă ducă în temnița 
Dvinsk, unde mulțl mișei și criminali, de 
sigură, ’șl voră aduce aminte de den- 
sulă**.

Țarulu și Papa.
Visita pe oare d. Isvolsky a făcut’o, 

din însăroinarea Țarului, Papei, ou ooa- 
sia jubileului acestuia, a fostă comen
tată în diferite fliare europene, der nici 
unulă n’a adusă încă asupra aoestei vi- 
site amănuntele, ou adevărată vrednice 
de înregistrată, pe oare le dă tocmai 
aoum fliarulă poloneză „ErzegloncF, prin 
corespondentulă său din Roma.

In cercurile Vatioanului s’ar vorbi, 
— după aeestă corespondentă, — că d. 
Iswolsky a adăugată pe lângă telegrama 
de felicitare a Țarului și ună comentară 
verbală.

Alai întâiu d. Iswolsky a vorbita 
despre sentimentele prietinesol ale Ța
rului pentru Sfântulă Părinte și pentru 
biserica romană, care nioăirî nu s’ar bu 
oura de-o astfelă de libertate, oa în Ru
sia. Deoă se întâmplă, oa vre-ună preotă 
poloneză să fiă tratată cu asprime din 
psrtea guvernului imperială, acâsta nu 
se întâmplă din oausa tidelităței sale 
pentru Papa și a credinței sale, oi din 
oausa spiritului revoluționară, care s’a 
încuibată între preoții polonezi.

S’au mai îndreptată, ce e dreptă, 
multe în acestă privință, der minoritatea 
preoțimei oatolioe e încă până acjl in
corigibilă, și de aceea ar dori Țarulă, 
oa Sfântulă Părinte să adreseze și oie
rului oatolioă din Polonia o admoni
țiune analâgă cu oea adresată oierului 
franoesă.

Deoă ună astfelă de pasă a avută 
efeotă într’o republică, ou câtă mai multă 
sucoesă ar trebui să aibă într’o monar- 
ohie oonservatâre?

Țarulă aștâptă deci ună frățesoă 
sprijină din partea autorității papale, 
pentru a pune ună capătă răsvrătiriloră 
polone și elă ar fi gata a da în schimbă 
mii de dovedi de prietinia sa.

In oe privesoe relațiile, — pe cari 
d. Iswolsky le-a numită „ridioole**,  — 
despre pretinsele perseouțiunl ale oato- 
liciioră de rită orientală, Sfântulă Pă
rinte să fiă încredințată odată pentru 
totdeuna, oă aceste nu suntă decâtă fan
tasii și minciuni d’ale cjiareloră poloneze 
din Cracovia ei Lembergă, cari îșl dau 
totă silința să semene discordia între 
Sfântulă Părinte și Rusia, oare’l este 
binevoitâre.

Ambasadorulh imperială din Viena 
s’a plânsă în diferite rânduri la contele 
Kalnoky despre minoiunile sistematice 
ale Poloniloră ; contele Kalnoky însă a 
deolarată în totdeuna, oă într’ună stată 
constituțională nu se pbte impune tăcere 
pressei.

De aceea d-lă Iswolski, după prea 
înaltele iDstrucții ce a primită, râgă pe 
Sfântulă Părinte să nu creză PoloDesi- 
loră, căci au există nici ună altă po- 
poră, oare să mintă ou atâta înoăpăți- 
nare și nerușinare, oa Polonesii. Fran- 
oesii ar pute să confirme aoestă lucru 
din propria loră esperiență.

D. Iswolsky a mai adăogată, oă din 
considerația pentru Sfântulă Părinte, 
curtea rusesoă nu va trimite ună mure 
duce la serbările nunții de argintă a 
părechei regale a Italiei. Dâcă marii 
duci se duoă la Roma, o facă numai 
pentru Popa, după oum a dovedit’o nu 
de multă marele duce Sergiu, căci ei 
suntă încredințați, oă numai singură 
Sfântulă Părinte e adevăratulă stăpâna 
ală Romei.,..

SCiHILE piLEL
— 16 (28) Martie.

Gr. T. Brătianu și Liga din Parisil. 
Membrii eecțiunei Ligei din Parisă au 
ținută cailele treoute o ședință estraordi- 
nară în memoria neuitatului Grig or ie 
T. Brătianu. Ședința a deschis’o d-lă 
Cantilli, care făoândă o schiță biogra
fică a lui Gr. T. Brătianu, a arătată me
ritele defunctului, îndemnă pe toți a 
oontinua opera lui și făcu ună apelă 
oăldurosă pentru concursulă tuturoră în 
lupta națională. Liga a deoisă apoi, ca 
toți membrii să ia doliu de 21 cjilf) 
să se facă portretulă lui Grigoria T. 
Brătianu și e6 se bată medalii comemo
rative cu chipulă neuitatului defuncta. 
Dumineca treoută s’a ținută în biserica 
română din Parisă și ună Te Deuin în 

memoria regretatului patriotă română. 
După săvârșirea Te-Deum ului d-lă G-. 
Moroianu a ținută o frumosă și miș- 
cătdre ouventare.

—x —
Conferența mareșalilor!! țerilorâ. repre- 

tate în camera austriaoă, ce a fostă 
oonvocată de oătră mareșalulă țării din 
Bohemia, prinoipele Lobkowitz, s’a întru
nită în Viena la 24 Martie a. o. n. Sco- 
pulă aoestei oonferențe a fostă de a în- 
întreprinde o acțiune comună pentru-ca 
în viitoră tâte dietele țăriloră sâ fiă în 
fiă-oare auă deodată oonvooate la ună 
termină stabilită.

— x—
Peregrinagiu la Roma. Precum auuuță 

„Unirea1* din Blașiu, ieri in 27 Martie, 
au pleoată mai mulțl „peregrini1* români, 
(oâțl nu De spune) dela Budapesta, unde 
s’au întâlnită — la Roma spre a felicita 
pe Papa Leon XIII din inoidentulă jubi 
leului său. In fruntea acestoră „pere 
grinl“ se află P. S. Sa episoapulă Dr. 
Viotoră Mihaly dela Lugoșă. ’

— x —
Achitarea părintelui Suciu din Câuu- 

șulă de Câmpiă a fosta primită ou multă 
buouriă din partea Româniloră. Ni-se 
scrie in privința aoesta, că atâtă preo
tului Vasilie Suciu, oâtă și apărătorului 
său, d-lui advooată Dr. Amosă Frâncu, ’i 
s’a adresată numărâse felicitări. La cina 
comună, oe s’a dată după terminarea pro- 
oesului, atâtă aousatulă, câtă și apără- 
torulă său au fostă obieotulă unoră en- 
tusiaete ovațiunl. Pledoaria d-lui advo
cată Frânou a jîntîmpinată laudă gene
rală, chiar și Maghiarii laudă talentulă 
și oratoria d-sale. Mai târcjiu denunțanții 
Ciobană și Cassone, mustrațl de oonsoi- 
ință, se presentară la preotulă Suciu, îna
intea oăruia îșl recunoscură mișelia și se 
rugară de ertare.

—x—
„Gazeta Transilvaniei1* la Clușiu. Ce- 

timă în „Ellenzâk", oă secția scien- 
țifică a „Museului Ardeleană1* din Clușiu 
a ținută Vinerea trecută ședință lite 
rară lunară în care d-lă Kâri Jânos 
(punctă 2 din programă) a vorbită des
pre pressa periodică româuă făceudă 
mai alesă cunoscută în tote amănuntele 
istoiioulă „Gazetei Transilvaniei'1.

—x—
Etymologicum Magnum Romaniae. Din 

dicționarulă limbei istorioe și poporale 
a Româniloră, lucrată după dorința și 
cu cheltuiela regelui Caroiă I, sub aus- 
auspiciile Aoademiei române, de d-lă B. 
P. Hașdău, a apărută tomulă III, fâs- 
oiâra I, care începe .cu lit-ra B, și in- 
ohee cu ouvântulă Bană. Fasoiâra în
cepe cu lucrarea d-lui Hașdău, întitulată: 
„Strată și substrata" în care se trateză 
genealogia popbreloră balcanice și oare 
a mai apărută și în Analele Academiei. 
Fiă-oare tornă ală aoestei publica 
țiunl ouprinde 4 fasoiâre; pr>-țulă unui 
tomă este 12 lei. Se primescă abona 
mente pentru fiă-oare tomă, msă fâs- 
ciore separate nu se vândă.

Uniformă ce resistă glonțului. In 
Mannheim, ună oroitoră săracă ou nu
mele Dowe, a aflată ună felă de stofă 
pentru uniforme la militari prin oare nu 
pâte pătrunde niol ună felă de glonță 
de pușcă. S’au făcută o mulțime de 
probe ou invenția lui Dowe și totdâuna 
s’a dovedită, oă glonțulă nu pătrunde 
prin stofa inventată de elă.

—x—
23 i&rnă 'n loci! de primăv&ră. De optă 
cjile ninge oa în puterea iernii. Avemă 
și frigă oa prin ianuarie și după oum 
vremea a pornit’o nu e nădejde să avemă 
îu ourândă 4^e mfti oăldurdse. Bieții 
miei și ghiooei !...

—x —
Regina Natalia a sosită alaltaerl” la 

Constantiuopole. La gară a fostă salu
tată în numele Sultanului.

—x—
Br. Edelsheim-Gyulai, generala de 

oavaleriă, a răposată alaltaerl la Bu
dapesta.

Scrierile lui Crângă. La Iași s’a pu
blicată o culegere a tuturoră sorieriloră 
lui lână Crengă, unulă din cei mai ori
ginali soriitorl poporali ai Doștri. Aoestă 
autoră este uuulă din oei ce n'ar trebui 
să lipsescă din biblioteoile românesol.

— x—
Agio vamalii pentru plățile în aură 

s’a statontă pentru luna lui Aprilie 
ou 21%.

— X —

Pe linia ferată Sibiiu Tălmacii! a’au 
scăc|utâ prețurile de călătoria ale zonei 
I. după zoua II, prin urmare la trenurile 
de persone are a se plăti următărele 
taxe ol 1 40 or. ol. II 22 cr. ol. III 
15 or.

—x —
Censură de advocat!!. In 25 1. o. a 

făouta censura de advocată in Tergu- 
Murășului cu suocesă bună d-lă Dr. Au- 
relă Marinoașă din Seouiou.

—x—
Transportul!! vitelorfl. pe căile fer. 

austr. ung. In 1 Aprilie intră în vigdre 
suplimeutulă II la tarifulă esoepțională 
partea IV faso. 1 și 2 pentru transpor- 
tulă viteloră cornute etc. pe liniile fe
rate austro-uug.

—x—
Iesuiții in Ungaria. După anuarulă 

8ooieiății ffântului Ignaz de Loyola, se 
află în Austro Ungaria 690 lesuiți. Din
tre aceștia trăescu in Ungaria 182, și a- 
deoâ în Pesta 7, în Calouia 55, în Tir- 
nau 38, în Poionă 59, în Zsolna 14, și 
în Kapornak 9 lesuițl. Numărulă Iesui- 
țiloră de pe suprafața [pământului este de 
13,275 bărbați.

—x—
Cununiă. Din Viena se anunță: Vio

toră de Erlanger, subloeotenentă o. și r. 
îu regim. 2 de husari, s’a ounuuată cu 
d-șbra Alexandrina Mussicu (ounosoută 
îu Brașovă cu numele de Gherassi). Cu
nunia s’a celebrată îu biserica ortodoxă 
grecâsuă a bf. Treimi diu Vieua.

Dela Academia română.
In 17 Martie n. Academia ro

mână a ținută ședința festivă în

țiunea sa mergeau și mai departe. Lui 
îi venea, oa și când prin activitatea sa 
avea ună dreptă asupra afaoerei și elă 
elă ar fi aflată de lucru dreptă, decă 
Behrendt, l’ar fi primită oa asooiată.

Acum deodată veni tînărulă ger
mană, pe oare bătrânulă Behrendt îlă 
văduse pentru prima oră, și in sourtă 
timpă acestă bărbată era, probabilă, aso- 
ciatulă și Teodor Lang, care era duplu 
atâtă de bătrână ca Carol Angerman, se 
fiă dependentă de oaprițiulă tînărului 
domnu.

Lang, care avusese o viâțăfârte even- 
turiosă, și trăise decenii în vestulă sălba
tică îndepărtată, era obiolnuită oa la 
calculațiumle sale, să consulte toți fac
torii. Elă nu lăsa neobservata nici pe 
Lizzia, der acesta din oausa deosebirei 
de etate, nu părea aplecată, a primi o 
astfelă de căsătoria. Din contră părea, 
oă să intereseză multă de vărulă ei Carol 
și Lang ’șl cjioea., că aici zace celă mare 
mare pericuiă pentru dâaeulă. Decă Carol 
Angermann ar fi devenită ginerele lui 
Behrendt, atunci ar fi fostă ou acesta 
egală îndreptățită în afacere. Behrendt, 
probabilă, că s’ar fi retrasă ou totulă 

din afaoere și atunci Lang ar fi fostă ou 
totulă dependentă de Angermann. 1-se 
părea, că tînărulă nu prea are o deose
bită simpatia față de densulă și Lang 
se simțea înoă de aoum fără voiă sgu- 
duită în posițiunea sa, pentru oare jert
fise 4eoe ani din vieța sa.

Lang așaderă era mâhnită. Elă pri
vea cu neliniște în viitoră și o adâncă 
antipatia se ivi în elă față de veneticulă 
Angermann, care fără să fi făcută ceva, 
a venită în acestă afacere și s’a lăsată 
comodă în ouibulă oaldă, pe oare Lang 
îlă sprijinise pentru sine.

Zaoe în firea omului, oă nimenuia 
nu-i este indiferentă, ca fructele, pe cari 
le-a sămănată să le vadă culese de alții. 
Antipatia bătrânului Lang față de ttnă- 
rulă Angermann era așaderă ou totulă 
nefundată. Că acesta antipatiă crescu 
până la ură, zăcea in oaraoterulă volnică 
ală iui Lang și îu viâța sa sălbatică de 
mai înainte, în oare nu învățase niol- 
odată oa să-și stăpânesoă patimile. — —

Era — după oum s’a amintită deja— 
în după prâncja (jilei a doua, de oând 
„Freya1* părăsise portulă, Lang ședea în 

birou și oaloula, pe când șefulă inspeo- 
ț'ona fabrica.

Intr’una din șalele de susă ale fx- 
bricei se întreținea elă cu ună luorătoră 
mai bătrână asupra fuDcționărei unei 
mașini nouă, oare era de ourândă pusă 
în mișoare. Deodată îșl puse mâna la 
inimă, scdse ună țipetă înăbușită și oătju 
firă suflare la pământă. In mijlooulă fa- 
brioei, pe care o întemeiase elă și o 
oondasese atâta vreme, fu lovită de ună 
ataoă de inimă.

O jumătate de oră mai târziu era 
întinsă elă oa cadavru în camera sa de 
lucru, și lângă elă îngenunchia, cople
șită de durere, fiioa sa Lizzia.

Luorarea în fabrică încetase la mo- 
mentă, încetare, care avea să dureze 
pănă oând corpulă neînsuflețită ală lui 
Behrendt va fi fostă înmormântată. Târ
ziu sera ședea Lang înoă în comto- 
arulă său și luora, sâu mai multă ședea 
la masa de sorisă și făurea nouă pla
nuri. Situațiunea se schimbase în favo- 
rulă său.

Elă soia, oă în scrinulă mesei lui 
Behreudt se afla ună actă. prin oare în 
oasulă unei morțl grabnice a posesorului 

fabricei, elă era designată ca oonducă- 
toră ală fabricei și tot deodată oa tutoră 
ală Lizziei. Esista și ună testamentă 
oare, după cum soia elă, — designa pe 
Lizzia de moștenitâre universală, der și 
sorei fabricantului și unicului ei fiu îi 
asigura o parte însemnată din avere. 
NicăirI nu se afla oeva sorisă, în urma 
căruia Carol Angermann să potă fi oa 
părtașă seu posesoră ală fabrioei.

De sigură, oă ar fi durată mai 
multă ca ună ană, pănă oând Anger
mann s’ar fi putută îutoroe, în timpulă 
acesta Lang oa tutoră și ca oonduoă- 
toră de afaceri avea mână liberă. Pote 
i ar fi suooesă, să înduplece pe Lizzia, 
se devină soția lui și dâoă Carol Au- 
germann se întorcea peutru oa să se 
așecje în ouibulă caldă, atunci afla pe 
altulă în acesta și trebuia să se rnulță- 
îneacă ou partea sa de moștenire.

Cu totă întâmplarea tristă, Lang in 
săra aoeea era ou multă mai mulțămită, 
ca în dimineța acelei cJAS) îti oare privi 
ou îngrijire în viitoră.

(Va urna.]
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-care a presidatu Maiestatea Sa 
regele Carolă. De față era și moș- 
tenitorulu de tronu română. D-lă 
Sturdza, după ce regele și princi
pele moștenitorii au intrată în sala 
ședințeloru, a ținută următârea 
cuvântare:

Sire,
Academia, ou întrega națiune, stă 

înoă sub grele lovituri ale ultimiloră ani. 
Națiunea a perdutti patrioțl înceroațl, 
Academia dintre oei mai de frunte 
membri ai ei. Aceiași bărbați iluștri, cari 
au lucrată cjeoiml de ani ou peseveranță 
și suooesă la reînviarea națiunei, la 
independența patriei, la întemeiarea re
gatului ; aoeiașl bărbați au pusă mâna 
și la înființarea aoestui înaltă institute 
-de cultură națională, pe oare ei l’au în- 
vioșată ou lucrările loră pănă la ultima 
loră răsuflare. Ne aduoemă ou toții aminte 
ou puține săptămâni înainte de înoe- 
itarea sa din viâță, de aoea minunată cu
vântare a lui Mihailă Kogălnioeanu din 
diua în care Aoademia serba cei înteiu 
douăzeci ?! oiucl ani ai esistenței sale, 
sub președința Majestăței Vdstre și în 
presența pre grațiâsei nostre regine și a 
prinoipelui moștenitori.

In asemenea momente ne este în
doită deprețiâsă venirea Majestăței V6s- 
tre și a A. S. R. prinoipelui moștenitori 
în mijlooulă nostru, oa o reînoită dovadă, 
oă purtațl necontenită ună viu interesă 
pentru acesta institute, în care se oon- 
oentrâză munoa inteleotuală a națiunei. și 
oă veghiațl ou inimă caldă asupra lui.

Sub asemenea impulsiune, avândă 
puterniculă Vostru sprijină, Aoademia 
<va urma a șl face datoria, oonsoientă de 
misiunea sa și totd’auna gelosă de a avâ 
aprobarea Majestăței Vostre, a Augustului 
ei protectori.

Să trăițl Majestatea Vostră!
Să trăesoă M. S. regina 1
Să trăesoă prinoipele și principesa 

României!
La acesta Majestatea Sa răs

punse :
„Totdâuna viu ou deosebită plăcere 

în sîuulă Academiei, mai alesă astăcjl, 
când o ra$ă mândră lumiuâză viitorulă 
României, pe care îiă putemă privi ou 
liniște, asigurată fiindă prin căsătoria 
moștenitorului Gorânei. Aoademia, împre? 
ună cu țâraîntrâgă,a salutată cuviue mul
țumire acestă fer'cită evenimentă, oa o 
puternică chezășie a instituțiilor^ nostre. 
Neîncetată gândesoă la întărirea loră și 
la progresele Aoademiei. De oâțl-va ani 
dânsa a fostă durerosă înoeroată prin 
perderea unoră membri însemnați, oarl 
au lucrată ou inima și mintea la renaș- 
oerea statului română, și ou dreptă cu
vântă d lă secretară generală ală Aoa
demiei a putută aminti că lipsa loră este 
o grea lovitură simțită de noi toți. Multe 
scaune suntă vacante ; nu trebue să întâr- 
jjiămă dâr, a le încredința la bărbați 
destoinici a ne aduce nouă lumini și ună 
nou avântă luorăriloră ndstre. Gu acestă 
dorință viu în mijlooulă d vdstre, urândă 
oa sesiunea din anulă acesta să fiă spor
nică “.

Răspunsulă regelui a fostă în- 
timpinată de entusiasce aclama- 
țiunl alo Academicianiloră.

La procesulu Panama.
Iată câteva detalii asupra memora 

bilei ședințe a Curții ou jurați din Paris, 
în oare s’a terminată marele prcoesă ală 
oorupțiunii în afacerea Panama:

După oe ultimnlă apărătoră a vor
bită, s’a ridicată Charles de Lesseps și 
a 4lsQ următdrele :

„Apărfitorulă meu Barboux și-a pusă 
totă snfletulă lui oelă mare în cuvânta
rea lui. N’eșI avea nimică de adăogată. 
Dâr de când a vorbită, au treouth mai 
multe cjile; vrâu sâ reîmprospătcză me
moria jurațiloră.

„Soițl, că în tdtă afacerea Panama 
n’am voită decâtă să urmeză pe părin
tele meu și să-i servesoă lui. Dâcă am
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suportată chinurile ultimeloră trei luni 
și ohiar în aoâstă desbatere am obser
vată o 6re-oare liniște, a fostă pentru-că 
totă mai oredesmă a servi tatălui meu

„Totuși voiu sâ mai spună odată, 
oă nici odată n’am părăsită cinstea oea 
mai curată, oă în totdâuna am proce
dată cu oea mai deplină onestitate. Dâcă 
am oedată unoră presiuni, a fostă pentru 
că au pornită din partea unoră âmenl 
onorabili, și d vdstră, domniloră jurați, 
dâcă ați fi fostă în situațiunea mea, a- 
vândă mii de obligatarl îndărătulă d-vos- 
tră, credeți că ați fi făcută altfelă?

„Mi-am esaminată oonsoiința, n’am 
ascuusă nimică, n’am uitată nimică".

După d. de Lesseps, se ridioă de 
jumătate Baîhaut și Blondin și renunță 
la cuvântă. Sans Leroy cjio® vocea 
înecată de emoțiune: „Dâcă ași sta sin
gură in lume, ași tăoea aoum, der suntă 
ființe oarl îmi Buntă soumpe. Pentru ele 
vâ (jioă: Nu! oeea oe mi se impută, 
nu e adevărată. Am dușmani cari mă 
persecută. Suntă jertfa evenimenteloră ; 
nu suntă vinovată".

Ceil’alțl acusațl dau din capă în tă- 
oere, numai Antonin Proust cjloe cu 
vocea limpede și tare: „Nu mai amă 
nimioă de adăogată".

Jurații ee retragă după aoesta și se 
întorcă peste o âră și jumătate ou ver- 
diotulă ounosoută. Ună lucru însă pe 
care depeșa „Agenției Havas" nu 
l’a spusă: Curtea, oondamnândă pe d. 
Lesseps la ună ană înohisore, a adăo- 
gată, că aoestă ană se va cuprinde în 
pedâpsa deja dictată de Curtea de 
apelă: d-lă Ch. de Lesseps se găsesce 
der condamnată totă la cinci, âr nu la 
șese ani.

După rostirea sentinței, d. Antonin 
Proust deo'ară, că după oe prin achi
tarea sa, e’a reounosoută, oă pe cale 
drâptă a primită suma oe i se impută 
oa rău primită dela Reinaoh, are de 
gândă să o folosesoă pentru ună soopă 
de binefacere.

Toți advooații apărării se adună în 
aoestă timpă pe lângă d. de Lesseps și 
îi strângă mâna ou oompătimire. Elă 
mulțumesoe zimbindă amară, apoi bate 
prietinesoe pe umără pe Fontane, oare, 
după oum se soie, a fostă achitată. Fou- 
tane 'dângea. Baîhaut rămăsese oa în
mărmurită pe scaunulă său. Blondin, 
aucjindu-șl sentința (2 ani), se olătinâ 
pe picidre; fiică-sa, care era în au
ditoriu ch fratele ei, scdse ună țipetă 
ușoră și fu condusă în grabă afară din 
sală.

Convocare.
Subsorișii, prin aoâsta ne luămă voiă 

a convooa pe toți alegătorii români din 
oerourile Bălăușeriu și Dicio-Sân-Măr tină 
la o adunare publică, oare se va ține 
Miercuri în 12 Aprilie n. c. la 10 6re a. 
m. în „hotelulă națională" din Dioio- 
Sân-Mărtină ou următorulă :

Programă: 1) Deschiderea adu- 
nărei. 2) Căsătoria civilă. 3) Introduoerea 
matnculeloră de stată. 4) Reoepțiunea 
Ovreiloră. 5) Disouțiune asupra §§-loră 
7, 11 și 12 ai proiectului de lege des
pre salarisarea învățătoriloră. 6) Luarea 
resoluțiumloră. 7) închiderea adunărei,

Dicio-Sân-Mărtinu, 25 Martie 1893, 
Pentru clubulă eleotorală:

Vasilie Zehană, 
președinte.

lacobă. F. Macaveiu, 
secretară.

Gestionarii! istoricii*}

*) RugămU pe toți d-nii, cărora le zace 
la inimă luminarea fapteloră mari și strălucite 
ale străbunilor^ noștri, și anume, rugămă pe 
toți bărbații noștri literațl, advocațl, preoți,

de
Nie. Densușianu.

(Urmare).

VI.
137. Se află pe hotarulă comunei 

de acolo vre-ună loch numită:
— Cetate, Cetățne? —Cete? — Ce
tate împărătâsoă? — Cetatea de pă-

mântă ? — Cetatea Latiniloră? — 
Cetatea Daofloră ? Cetatea Roma- 
niloră ? — Cetatea Tătariloră ? — 
Cetatea Nâmțulni? — Cetatea lui 
Traiană ? — Cetatea Marcului?
— Cetatea Fetei ? — Cetatea Bo
lovani? — Costolă? — Culă? — 
Canapă? — Gradă? — GrădețO — 
— Grădisoe? — Pălanoă (Pălănouță)? 
— Palotă? — Poiată? —Trohană? 
— Turnă? — Rotundă? —Strajă? 
— Cărăulă? — Burgă ?
138. Se găsescă cumva la cetățile 

de aoolo urme de zidării veohl de șan
țuri si ridioăturl de pământii?

139. Ce formă are fundamentulă 
aoestei cetăți seu turnă?

— este în 3, ori in 4 oolțurl? — 
în formă poligonală? — rotundă?
— ovală? — seu în formă nere
gulată ?
140. Ce lungime are fiă-oare lăture 

din fuudamentulă cetății. (Aici referenții 
suntă rugați să însemneze lungimea și 
lățimea în metri, in stânjeni, ori in pași).

141. In oe looă este asecjată cetatea 
aoesta, pe șesă, pe vârfulă unui dâlă, 
pe vârfulă unei stânci, său la o strîm- 
tore 6re-care?

142. Ce spune poporulă, pentru oe 
a fostă făcută cetatea acâ-ta?

— a fostă făoută cum-va, ca sătenii 
să pâtă fugi în cetate, oând veniau 
dușmani iu țâră? — ori era făcută 
numai pentru oătane, ca să nu lase 
pe dușmani să trâcă pe drumulă, 
ori prin strîmtârea de acolo ?
143. Ce spună bătrânii, oe bătaiă s’a 

întâmplată la oetatea acesta?
144. Cum numesoe poporulă câm 

pulă de lângă cetate?
145. Se află cumva, vre-ună drumă 

veohiu împetrită, Gare să ducă la cetatea 
aoesta ?

146. Se găaeaoă cumva la cetatea 
aoâsta pietni oiopiite, pietrii ou înscrip- 
țiunl latine ori greoesol, căramicjl bătrâne, 
mari, late și grose, bani vechi romani 
ori grecescl, hârburi di- vase vechi, urme 
de șghiaborl, de canale, de tunele ori 
drumuri pe sub pămâutG ?

147. Se găseBoă cumva lângă cetatea 
acesta grămecjl de pietrii rotuncjite, mari 
ca pumnulă, ori pietrii de prasoie, ca 
nuca si asouțite la capete?

148. Se gă-esoă oumva lângă oe
tatea acâsta glânțe de plumbtl din vremea 
veohiă, în mărimea nuciloră și în formă 
ovală său eliptioă ?

149 Se află cumva în ținutulă de 
aoolo vre-ună looă, ori ruine de cetate 
numite:

— Jidova? — Cetatea Jidoviloru ?
— Măgura Jidovului? — Dâlulă Ji
dovului? — JidovinI? — Jidaniță?
— Zidina? — Ovrei? — Părăulă 
Jidovului sâu ală Jidului ?
150. Ce spună bătrânii despre Ji 
iovii aceștia ?
— ce felft de 6menl erau ei ? — ce 
loouințe aveau? — și oe s’a întâm

plată ou ei ?
151. Ce spune poporulă, ce lucrări 

mari au mai făcută Jidovii aoeștia?
— au făcută ei uude-va vre-ună 
podă? — au tăiată vre-ună munte?
— sâu au strămutată ei cursulă vre
unei ape ?
152. Se află cumva aoolo ruinele 

vre-unei cetăți vechi ou numele de Urieșa 
seu Cetatea urieșiloră ?

153. Ce vorbesce poporulă acolo 
despre urieșl?

— ce lucrări au făcută ei ? — ou 
cine au purtată resbele? — și cum 
au perită ?
154. Ce- deosebire face pe acolo po

porulă între Jidovii, cari aveau cetăți, 
și între urieșl?

155. Se află pe aoolo vre-ună delă 
seu ruine veohl cu numele de Orlea, 
Orlată, Or lăți (Urlați), Urlui, Oroiu ?

— și oe înțelege poporulă sub nu
mirile acestea ?

156. Se vorbesce ceva, oă odată ar 
fi fostă pe aoolo nisoe cetăți de lemnu^i 
cum erau cetățiie aoestea ?

157. Se află unde-va în ținutulă de 
aoolo vre-ună looă cu numirea de Ce
tatea Domnei, Colții Dâmnei, Riulu Dâmnei, 
Fântâna Domnei2.

— și ce spune poporulă despre 
Dâmna atesta?

158. Se află pe aoolo vre-ună looă, 
ori sată, ou numele?

— Boisoe? — Breza? — Celeiu?
— Flămânda? — Hodoșă ? — Lu- 

profesorl și învățători sâ binevoiâscă a ne tri
mite răspunsurile sale la Cestionariulu de față, 
îndată ce o persână pote să ne răspundă chiar 
și numai la 2 seu 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.
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minărea ? — Oarda? — Orade? — 
Privală? — Tihă (Tihă) ? — Vără- 
die? — Vedea? — Veza? — Za- 
tonă ? — oe înțelege poporulă sub 
numirile aceste — și dâoă se gă- 
sescă în locurile aoeste oeva urme 
de cetăți, de străjl, ori de drumuri 
veohl?
159. Se vorbesce oeva, că în looulă 

unde se află astăzi biserica sâu mănăs
tirea de acolo, sâ fi fostă în vechime 
vre o cetate ?

160. Ce deosebire faoe aoolo popo
rulă între numirile de: oetate, gradă, 
grădeță, grădisoe, oosteiu, pălanoă, ta
bără, turnă, strajă, iuminărea ?

161. Se află in munții de acolo vre-o 
vale ori strîmtâre, oare în vechime sâ fi 
fostă închisă ou zidă?

162. Cine a făoută zidulă acela și 
pentru-ce soopă?

(Va urma).

Literatură.
Invitare la prenumerațiune. D-lă vi- 

oariu ală Maramureșului, Titu Budu, va 
eda ună Tipicii preoțescfi, în oare se 
va arăta modulă, cum suntă a se servi 
funcțiunile sacre, cum arc de a se îm
brăca preotulă, oe are elă de cetită, de 
oântată și de făoută. In aoestă opă se 
va ouprinde tot odată și o esplicare a 
oeremoniiloră. Ună esemplară trimisă 
franoată, va oosta 55 cr. Abonamentele 
suntă a ae trimite la adresa autorului 
în Sată-Siugatagă (Falu-Sugatag, p. u. 
Akna-Sugatag, oomitatulă Maramureșă.)

Monica este numele unui altă opă, 
tradusă din limba franoesă de Salba. 
Opulă este de ouprinsă morală și fârte 
instruotivă în ceea ce privesce oresoerea 
tiuerimei: va ouprinde cam vre-o 30 
câle de țipară pe hârtiă velină și va 
oosta: broșurată 1 fi. 60 or., legată 
simplu 2 fi., legătură de luxă 3 fl. Teo
logii, studenții de gimnasiu și prepa- 
rancjii voră pute căpâta opulă broșu
rată numai cu 1 fl. Abonamentele Buntă 
a se adresa, pănă la 15 Aprilie, Tipo
grafiei „Aurorau A. Todoranu în Gherla 
(Szamosuj vâr.)

Soiri telegrafice.
Viena, 28 Martie Maiestatea Sa 

a dată sancțiunea sa prealabilă 
proiectului de lege pentru Intro
ducerea matriculeloră civile. Wec- 
kerle și Hieronymi au fostă pri
miți în audiență mai lungă.

Necrolog ii.
Cu inima întristată și plină de du

rere aduoemă la ounoscință, oum-că prea 
bunulă nostru unohiu, oumnată și ru
denia, Ilustritatea Sa

Augustiuu Laday de Kordssust, 
jude la curia reg. ung. în pens., cavalerulu or- 

dului Leopoldină ș. a.
în 20 Martie la 9 ore a. m., după su
ferință souTtă, însâ grea, șl-a dată nobi- 
lulă sufletă în anulă etății ală 78-lea.

Sânta liturgiă pentru sufletulă răpo
satului s’a ținută la Blașiu în 25 Martie 
la 10 6re.

Pauseze în pace !
Văduva Ștefană Lâday, născ. Pa< 

trubany Maria, oa oumnată; Ștefană La
day juristă, ca nepotă de frate; Ionă 
Laday ingineră, ca nepotă de frate, ou 
muierea și pruncii săi; Aurelia Orosă 
măr. Lazar, ca nepotă de soră și soțulă 
dânsei; Văd. Waopler Kâroly și pruncii 
densei lână, Vilma, Gustav și Rosa, oa 
rudenii ale soției răposatului.

DIVERSE.
0 propunere malițiosă. Aflându-se 

odată ounosGutulă umorietă Saphirîn- 
tr’o adunare, ună vorbitoră începu ou 
ouvintele: „Domniloră! Omulă e ună a- 
nimală — ună — animală —" și aci se 
împiedecă ou totulă. Atunci se soulâ Sa- 
phir și d>se: „Domniloră, faoă propune
rea, oa acâstă vorbire să se tipărâscă și 
să se alăture la ea și portretulă auto
rului".

PrOPriCtirB l>r. Aurel ^lureșlanu. 
MâCtOrtl respOllSdllillll Gs-egorlw Maiorâ.

i
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Cursul pieței Brașov.
Din 28 Martie 1893.

Bancnote rom. Cump. 9.60 Vend. 9.62
Argintii român. n 9.48 „ 9.53
Napoleon-d’orl 9.61 „ 9.64
Galbeni n 5 59 „ 5.64
Ruble rusesc! n 1.26i/2 „ —.—
Mărci germane n 58.80 „ 59.20
Lire turcesol n * “ 71 —.—
Scrisuri fono. Alb. 6% 101.- „ —,—

« n n 5°/ u /o * 71

Cursul la bursa din Viena.
Din 27 Mart e 1892.

Renta ung. de aurti 4°/o • • • 116.05
Impr. căd. fer. ung. în aur 4*/,°/ y 95.45

n n n „ argint 122.65 |

Oblig.
H

Bonuri
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n 

n
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>
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I
4
>
4
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>
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O O O O O O O 
Anunciuri 

(inserțiuni și reclame)
Suntu a se adresa subscri

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

Administrațiunea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI/ 

oooooooo

„ de ost. T. emis. 101.75 |
n n n
n n n 

ungare . 
croato-slav.

II
III

n

n
120.20 OMărci imp. germ...................... . 59.371/,

London (lire sterlinge) . . . . 121.35
Rente de cordne anstr. . . . 96.90

n n x ungară . . . 95.6596.20n
Despăgubirea dijmei de vin .
Imprum. ung. ou premii. . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghed. 154.50 
Renta

îi

97.50

de hârtie austr, 
„ argint „
n aură „
din 1860 . .

. 145.-
. 98.85
. 98.70
. 117.15

n
a

LosurI
Aoții de-ale Bănoei austro-ung . 149.50

n
n

Argint
Galbeni imp

„ „ ung. de oredit. 990.—
„ „ aust. de credit. 420.—

316.15
5.72

Am onore a face cunoscutu On. publicu, că 

atelierulu de croitoria 
de până acuma, sub firma Zsigmond AlOn, din strada 
Vămii (în edificiulu Hotelului Europa) îlu va continua

3sub conducerea lui Zsigmond Aron. Recomandă On. 
publicu confecționarea de haine bărbătesc!, 
după, moda cea mai nouă și asortimentul de diferite stofe 
fine cu prețurile cele mai convenabile. Me roga de cerceta
re numerosă. Cu deosebită stimă:
68,3-3. ZSIGMOIVD II.

Cum se îngrijesce pelea feței și perul?
Farmacia

Budapest VI. Szabolcs-utcza 19.

Trimete cu prețu de 15 cr. în mărci postale 3 instruc
țiuni detailate despre acesta. Acolo se potu cumpăra 
remedii nevătămătare recomandate de autorități specialiste

=5 contra pistruiioi’u și peteloru de sore 
Dermolin-creme prețuia........................
Dermolin (apă de spălată fața) . . 
Dermolin-pudră..........................................

La comande se dă instrucția gratis.— Trimiterea cu rambursă. 
rjj 64. 5—8. §

I | 
ț i 75

75 
SO

cr.
cr.
cr.

p
MOSTRE atrăgetore pentru mușterii privați gratis și franco. Caete cu mostre, 

cum nu sad mai vedutâ pănă acum pentru croitori nefrancate.
Eu nu dau rabat de 2’/, seu 3’/, fi. pe metru, nici cadouri croitorilorfi, cum facp 

concurența, ci amil numai prețuri fixe netto pe metru pentru ca fiecare muștiriu 
sS cumpere buni și eftinU. Poftiți a vi se presenta numai caetele mele cu mustre. 
Totodată avertidesH a Vă pădi de anunțuri ale concurenței pentru ieftinătate.

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

mele funcjionariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-uri, pos
tavuri pentru biliarde și mese de jocă, loden obicinuita și impermeabila pentru rocuri 
de venătore, stofe de spălată, pleduri de voiagiu dela fl. 4—14 etc.

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

Joh. Stikarofsky în Briinn. (Manchestem austriei.)
D cp o situ permanentă <le postavuri peste '/, milione florini.

Pentru a putea apreția marimea și eficacitatea stabilimentului, declara că firma mea 
întreține esportula cela mai mare de postavâ 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 venture unde sunta ocupate 150 persone.

Trimiterea numai cu Ramburse. **>
Corespondenta în limba germană, boemă, maghiară, polonă, italiană, francesă și 

englesă. 40,11 —24.

Numere singuratice 
Gazeta Transilvanieiu 

ă 5 cr. se pot! cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

QpUT T™tma 116 ferfl falirira *111Ovl ILflvl k SOCIETATE PE AC ȚII IN BUDAPESTA
FABRICA ȘI BIROULC CENTRALĂ : BIROULtf ÎN OBAȘtl ȘI DEPOSITUI.tr:
VI., Kiilso văczi-ut VI., Podmaniczky-utcza 14,

Filiala depositului: VIII., Kerepesi-iit 77 sz.

Garnituri de treierat! cu abur! și cu vertej! (Gopel),
mai departe

Pluguri cu 2 și 3 feare patent. SCHLICK
distinse ou mai multe premii din cele mai mari

Pluguri Rayol patent.,
Pluguri cu unu ferii sistemulu Rayol, 
originale Schlick și sisteintf Vidats.

Unelte pentru lucrarea pământului, 
grape și spărgători de bulgări.

Mașini de semănat! in rânănrl „HALADAS", patentate ScWîbL
și tote mașinele agricole.

. Mori pentru curățitulîî cerealeloru, mașini pentru prepararea nutre
țului, mori pentru uruită.

Mașini originale americane pentru legată snopii și mașini pentru co 
situlu bucateloru, mașini de cosita 6rba, drumuri de feru transportabile 
pentru câmpu etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată.

* Prețwri-curente la cerere gratis și franco. 
18 — 5.

Apa de Buda

este după cum arată cifrele de mai josu 
apa amară cea mai cu efect! și bogată în conținutulu ei, 

de pe Continent!.
Ea conține 58-05 gr. părți constitutive solide și cu efectu 
în 1000 grame, o cifră care n’au întrecută

Cumcă Apa-Victoria este cea mai 
bogată în conținută resultă din următb- 
rea analisă oficială.

Rakdczy . .
Franz Josef .
Hunyady Jânos 
Elisabeth . .

0
nici o apă amară. (

In o mie grame /
suma conținutulti ț

părțilorii acid Magnesia '
constitutive sare amară, ț

58.05 33.38 .
53.53 23.06 [
52.29 24.78 '
41.73 18.44 (
26 29 8.04 V
32.72 12.12 f
23.21 10.96 (

Isvorulu Victoria din Buda. . .
n
n
n
n

Apă amară de Pilna 
Saidschutzer . . .
^_pa,-"Victoria se capetă in t6te Toacâniile. /k

Proprietar: ISN. UNGAR și FIU. Y
Budapesta. PI

0-0-0-0--0-0-00-&
63,6-10.

.

h

Coniaculu
COZLTTE ZSTZHH-AZT

premiată cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimisă, e curată destilațiă de vină.
Beutura de predilecțiă a publicului.

Biroia Centralăa: Budapest, SCiliso vâczi-ut 23.

1005,19-20 se pete ciampera or¥ imde
=j

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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