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„Kotozsvâr" și biserica romană ir. orientala.
I.

Este sciută, că congresulă na
ționala ală bisericei gr. or. române 
din Ungaria și Transilvania în se
siunea sa din anulă acesta a decisă, 
ca din incidentul^ jubileului de 40 
de ani de domnire alb Maiestății 
Sale Imperatului și Regelui Fran
cisca Iosifu I. I. P. S. S. Metro
politulă Mironu se conducă o de- 
putațiune compusă din membrii 
fruntași din întrega metropoliă la 
Maiestatea Sa și se-i predea o 
adresă omagială; er decă nu s’ar 
primi deputațium, atunci înalta 
Prea Sânția Sa se înainteze acea 
adresă la destinațiunea sa.

Precum se scie, deputațiuni nu 
s’au primita, voinda Maiestatea 
Sa se petrecă chua iubilară de 2 
Decemvrie în deplină retragere; 
deci adresa în numele bisericei gr. 
or. române a fosta numai înain
tată la Tronă prin I. P. S. S. Me
tro poli tuia.

Tecstuia adresei s’a publicata 
în limba română și maghiară în 
„Telegrafulă Română“ Nr. 119 din 
19 Noemvre (1 Decemvrie) a. c.

Ca introducere în tecstulă ma
ghiară publicată în „Foița“ „Tel. 
Rom.“ se cjice, că fiindă loculă 
acela dedicată în specială istoriei 
etc. adresa omagială, ca unu actă 
care va servi „dreptă documentă 
istorică despre credința și alipirea 
bisericei nostre naționale cătră Ma
iestatea Sa Monarchulă nostru“ o 
publică și în tecstă maghiară.

Se pbte că acesta va fi fostă 
scopulă publicărei te estului ma
ghiară, der noi dămă cu socotela, 
că I. P. S. S. Metropolitulă, mai 
cu sâmă pentru aceea va fi dispus 
se se publice și tecstulă maghiară, 
pentru că a ținută și aici semă, 
într’ună modă pe care noi nu-lă 
putemu aproba, de șoviniștii ma
ghiari, cărora trebue să le cunoscă 
bine și rinichii din ei, și a preve- 
4ută, că voră căuta nodă în pa
pură, numai ca se potă isbi în 
Români și pentru acestă actă de 
lealitate, căci loră nu le convine 
lealitatea Românului cătră Tronă 
când se manifestă de sine stătă- 
toră, er iubileulă din cestiune pen
tru dânșii nici n’a fostă iubileu.

Și cu t6te acestea, de ce s’a 
temută totă n’a scăpată Metro
politulă, căci în primulă seu din 
5 Decemvre vine „Kolozsvâr" și pe 
basa unei traduceri tendențiose a 
câtorva șire de adresă, îi dă lec- 
țiuni din constituțiunea ungară, 
din patriotismă, ba chiar și din 
stilistică.

Din întrega adresă traduce 
numai premisele alineei prime 
care suntă:

„Intre mărețele opere regnicolare, care 
voră glorifica și după secole domnirea 
acum de 40 de ani a Maiestății Vostre, 
cuprinde unii loch însemnată metropoliă 
bisericească autonomă, restaurată dea- 
dreptulă din grația părintâscă a Maies
tății Vostre pentru Românii greco-orien- 
tall din Ungaria și Transilvania, sudițl 
credincioși ai Maiestății Vostre, la nu
mără peste ună milionă și jumătate.44

Tecstulă maghiară publicată în 
„Tel. Rom." este următorulă:

„A nagyszeru orszăgos alkotâsok 
kozott, melyek Felsegednek immâr 40. 
eves uralkodâsât evszâzadok mulva is 
diesoiteni fogjâk, melto helyet foglal a 
magyarorszâgi es erdelyi gorogkeleti ro- 
mânok, Felseged mâsfel -miliot megha- 
lado hă alattvaldi szâmâra, egyenesen 
Felseged atyai kegyelmebol /ie?yreâllitott 
onnâlld egyhâzi metropoliă.44

Și acesta este celă originalii.
„Kolozsvâr" a tradusă tecstulă 

românescă în modulă următoră:
„A birodalomban tortent nagyszeru 

alkotâsok sorozatâban, melyek Felseged 
immâr 40 eves uralkodâsânak diesosegât 
szâzadok mulva is hirdetni fogjâk melto 
helyet foglal el, az onâllo egyhâzi me- 
tropolia, mely kozvetlenul Felseged ke- 
gyelme âltal âllittatott vissza, a magyar
orszâgi es erdelyi gor. kel. Românok, 
Felsegednek tobb mint mâsfel milionyi 
hu alattvaloi szâmâra14.

Acestă textă este falșii și ten- 
dențiosă, făcută astfelă, ca se se 
pbtă trage din elă consecuențele 
cari s’au trasă.

„Escelența Sa negreșită nu consi
deră și nici nu i-ar plăcea să se consi
dere „monarchia14 austro-ungară ca ună 
„birodalom44 (imperiu) precum s’ar pute 
înțelege din espresiunea greșită a adresei, 
dice „Kolozsvâr".

Nu ne vomă perde timpulă cu 
analisarea cuvântului „birodalom44 
=„regnum“, „imperium44, „stăpâ
nire44, „Reich“, pe care cu privire 
la susceptibilitățile „ subtile“ ale 
unoră capete înfierbântate dintre 
conaționalii sei, încâtă privesce 
întregă teritoriulă supusă domnirei 
dinastiei nbstre, l’a înlocuită con
tele Andrassy cu cuvântulă nema
ghiară „Monarchia44, care nu este 
identincă cu conceptulă, oe se es- 
primă prin „birodalom44, ci cons- 
tatămă numai, că în adresa oma
gială nu se află nici cuvântulă 
„birodalom44 și nici operele la cari 
se face alusiune nu se referă la 
„monarchiă44, ci este vorbă de 
opere „regnicolare44, „orszâgos44, er 
cuvântulă „birodalom44 l’a inventat 
„Kolozsvâr44, numai ca se pbtă 
fabrica din elă o insinuare de ne- 
patriotismă la adresa bisericei gr. 
or. române.

„Și — continuă „Kolozsvâr14 — Es
celența Sa fără îndoială respecteză și 
accepteză și acea faptă provenită din o 
lege' fundamentală a statului nostru — 
că Români gr.-or. „din Ungaria și Tran
silvania44 astădi nu mai suntă, ci suntă 
numai Români „din Ungaria44 („magyar- 
orszagi14). Respecteză și accepteză Esc. 
Sa aceste fapte de sigură și pentru 
aceea, căci ar caracterisa în modă forte 
dubiosă fidelitatea și supunerea necon
diționată de sudițl a greco-orientaliloră, 
decumva chiar într’o adresă cătră Maies
tatea Sa cu voia ar negligia astfelă de 
stipulațiuni constituționale, pe cari Ma
iestatea Sa a jurată, și pe cari voiesce 
să le păstreze tari și nestrămutate4’.

Va se 4ic& dela sancționarea 
„uniunei44 Transilvaniei cu Un
garia prin Maiestatea Sa, nu mai 
esistă Transilvania, și nu mai 
esistăRomână „transilvăneană44, ci 
numai „ungureană44 ?

Las’ că cestiunea Transilva
niei rămâne deschisă câtă vreme 
voră esistă Transilvăneni, cari 
voră reblama resolvarea ei în sen- 
sulă poștulateloră loră naționale, 
der ținândă semă de faptulă, că 
Românii greco-orientali, ca corpă 
bisericescă, n’au făcută niciodată 
politică militantă, ci și-au vecjută 
numai și numai de afacerile loră 
bisericescl, școlare și fundaționale 
între marginile statutului organică, 
provocămă pe „Kolozsvâr44 și pe 
toți cari susțină că acji n’ar mai 
esistă Transilvania se ne arate 
acea lege prin care Transilvania 
s’a ștersă de pe fața pământului, 
căci noi nu cunoscemu astfeliu de lege.

Legea de „uniune44 (Art. XLIII 
din 1568) nu numai nu casseză 
Transilvania, ci din contră mai 
în fiăcare paragrafă face disposi- 
țiuni privitore la Transilvania pen
tru viitorii. „Uniunea44 după acesta 
lege nu este „Fusiune44.

In specială în § 1 cu privire 
la Transilvania se ștergu împăr
țirile și numirile teritoriale după 
națiuni politice și tote prerogativele 
împreunate cu acestea, încâtă acele 
ară fi privită numai pe vr’o na
ționalitate cu eschiderea altora și 
apoi se 4i°e:

„es az egyesiilt Magyarorszâg <5s 
Erdely osszes honpolgârainak egyenjo- 
gusâga polgâri es politikai tekintetben 
ujabban îs biztosittatik44 (adecă: „și ega
litatea de drepții civilă și politică a tu- 
turoră civiloră Ungariei și ai Transilva
niei unite se asigureză și de nou.44)

Va se 4icâ cetățeni și ai Transil
vaniei:

§ 6. „A kormânyzat az erdâlyi te- 
riiletre nâzve îs a tdrvenyek ertelmeben 
O Felsege magyar felelos ministeriuma 
âltal gyakoroltatik44 (Guvernarea se eser- 
citeză și pe teritoriulu transilvănenii 
prin ministeriulă responsabilii ungarii aid 
Maiestății Sale.)

Se susține deci și teritoriu tran
silvănenii, și decă pe acelă teritoriu 
locuescă și Români greco-orien- 
tali, voră fi esistându și „Români gr. 
or. transilvăneni.11.

Prin § 13 valorea legiloră un
gare privitbre la asigurarea obli- 
gațiuniloră de stată cu privire la 
desdaunarea urbarialitățiloră și 4©- 
cimiloră din Transilvania se es- 
tinde și asupra Ardeiului (Erdelyre 
is kiterjesztetik44.)

Prin §. 15 legile unguresc! refe- 
ritore la căsetoriile mixte și la tre
cerile dela o religiune la alta — 
se estindă și asupra Transilvaniei. 
(„Erdelyre is kiteijesztettnek44).

Va se 4i°â și după unire s’a 
susținută și mumele și teritoriulu Tran
silvaniei și s’a lipsită numai Tran
silvania de autonomia sa legis
lativă.

S’a susținută ca „Erdely44 și 
nu „ Erdely- orszâg" der nici nu 
s’a degradată la numirea, de care 
a începută a se tolosi 4iaristi°a 
maghiară de ună șiră de anî în- 
ebee, de „Erdelyi-r6szek“ („părțile 
ardelene.44)

N’a comisă deră nici o văte- 
mare de lege Metropolitulă Miron 
când în adresa omagială vorbesce 

în numele Româniloru greco-orien
tali din Ungaria „și Transilvania" 
ba din contra noi susținemă, că 
dânsulă oficioșii nici nu putea se 
se esprime altfelă, pentru-că tit- 
lulă dânsului este: „Archiepisco- 
pulă Româniloră gr. or. din ar- 
chidiecesa Transilvaniei și Metro
politulă Româniloră gr. or. din Un
garia și Transilvania.44

Der se ne mai’ folosimă de-o 
dovadă seribsă, care ar trebui să 
o cunoscă și ^Kolozsvâr4* decă 
îș! arbgă dreptulă de a da lec- 
țiuni din legi unei biserici, de care 
atâtă redactorii câtă și aderenții săi 
suntă cu totală străini.

Este „Statutulu organică1,1, acea 
lege sancționată de Maiestatea Sa 
și publicată în colecțiunea de legi 
și ordinațiuni, care impune Me- 
tropolitului bisericei gr. or. ro
mâne ca să se folosescă de es
presiunea de care să legă „Kolozs
vâr44.

Titlulă acestei legi este:
„Statutulu organică alu bisericei gre- 

co-orientale române din Ungaria și 
Transilvania."

Ear punctulă I ală disposițiu- 
niloră generale sună astfelă :

„Biserica gr. or. română, din Unga
ria și Transilvania, ca biserică autonomă, 
după dreptulii ei canonicii, garantată și 
prin articululii de lege ală IX din anulă
1868 — pre lângă susținerea în intregi- 
tate a dreptului de supremă inspecțiune 
ală Maiestății Sale îșl reguleză, admi- 
nistreză și conduce independentă aface
rile sale bisericescl și fundaționale în 
tote părțile și factorii ei constitutivi, 
după forma representativă44.

„Statutulă organică presinte tracteză 
dară organisarea bisericei greco-orientale 
române pentru întrega provincia metro
politană din Ungaria și Transilvania44.

Acestă lege s’a sancționată 
de Maiestatea Sa la 28 Maiu
1869 va să 4i°ă aprbpe c’ună ju
mătate de ană mai târ4iu decâtă 
legea referitore la uniunea Tran
silvaniei cu Ungaria, sancționată în 
6 Decemvre 1868.

Decă n’ar mai fi esistată după 
uniune Transilvania, cum ar fi pu
tută presenta guvernulă responsa
bilă ungară ună astfelă de ana- 
chronismă Maiestății Sale spre 
sancționare ?

Au doră guvernulă ungară de 
atunci și de astă4I n’au avută și 
n’are atâta cunoscință de legile 
ungurescl câtă au băiețandrii dela 
„Kolozsvâr?44

Au dbră capulă bisericei rom. 
cat. cu reședința în Alba Iulia 
nu se numesce „erdelyi rom. cat. 
puspbk?44 er sinodulă lui „erdelyi 
rom. cat. status gyules ?“ Totă 
asemenea se numesce și episco- 
pulă protestanțiloră maghiari „er
delyi protestans puspbk44 apoi „er
delyi protestans zsinat44 etc. etc.

Ardealulă ne mai vorbindă de 
legea electorală deosebită, are o 
mulțime de legi speciale pentru 
sine, cum este: codicele civilă 
austriacă, legea de pressă, legea 
urbarială, procedura funduară și 
multe altele, cari tote dovedescă, 
că Ardealulă mai esistă.

Der nu este 4i lăsată de Dum- 
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nec|eu se nu au4imu țipetele pro- 
prietariloru maghiari din Ardelu, 
cari necontenitu ceru „extrawurș- 
turî“ ardelenesc! dela guvernu și 
dela dietă. Esemplu mai recentu 
suntu mișcările ce s’au pornitu din 
Ardelu contra proiectului de lege 
pentru răscumpărarea dreptului 
regalu de cârciumăritu. S’a adusu 
adecă ca unu gravamenu special 
ardelenescu că guvernulu în măsu
rile ce le-a propușii n’a prevă- 
cjutu ca să servescă dreptu cheiă 
venitulu fasiunatu înaintea comi- 
siunei pentru stabilirea contribu- 
țiunei, căc! proprietarii din Ar
delu au missiune patriotică și — 
deci ei să nu fia pedepsiți și decă 
au înșelată statulu cu darea. Și 
pe aceștia i-a sprijinitu,,Kolozsvâr“ 
cu totu zelulu totu din punctă de 
vedere ardelenescă.

In fine ună argumentum ad 
hominem:

Ce însemneză „Emke*  Dvdstre ? 
„Erdelyi magyar kozmu velă deși 
egylet“!

Va să cjiea pentru cei dela 
„Kolozs“. esistă Transilvania când 
ceră ajutoră „patriotică14 delastat 
și dela societate, der Româniloru 
ardeleni nu le este permisă nici 
măcară să pomenescă de Transil
vania când depună la piciorele 
Tronului omagiele loră de fideli
tate! ’b

Nici acestă actă de iubire ne- 
fățărită cătră persona Domnitoru
lui n’a putută scăpa nepângarită 
de veninulă șovinismului ma - 
ghiară ? !

„Nordd. Allg. Zeitung14 dice că pre
sența unoru oficeri germani ca spioni în 
Francia este ună mită, lipsită de orice 
basă faptică. Din contră foia germană 
citeză cu numele treisprezece oficeri fran- 
cesl activi, cari au fostă espulsați în tim
pul! dela 22 Septemvre pănă la 17 
Noemvre din Germania, unde merseseră, 
cum se dice, ca să facă studii din limba 
germană. La aceștia se mai adaogă co
lonelul! Stoffel, care voia să facă la 
graniță studii istorice asupra răsboiului 
lui Caesar în contra Germanilor!. Foia 
lui Bicmarck încheiă astfel!: Precum 
seim!, oficerii francesl au fostă făcuțî 
atențl din partea cercuriloră, care dau 
măsura, că presența loră în Germania nu 
e dorită. Sperămă, că în viitoră voră 
satisface mai bine acestei dorințe, de- 
câtă ca pănă acuma.

„Berliner Tageblatt“ anunță din 
Zanzibaru, că corabia de răsboiu ger
mană „Carola‘£ a prinsă ună vasă arabi; 
cu 75 de sclavi și cu mai mulțl Arabi. 
Revolta pe teritorulă de sub protecțiunea 
germană este în crescere. Proprietarii 
de pământ! dealungulă litoralului ger
mană nu cuteză să iasă din ascunzișu
rile loră și să-și vedă de câmpuri, de 
temă să nu fiă prinși de insurgințl și 
venduțl ca sclavi. Din causa acesta 
amenință pericululă u ei fomete. Mi
siunea francesă din Bagamoyo adăpos- 
tesce și hrănesce deja 3000 de indigeni 
lipsiți de âdăpostă. Indigenii englesl 
și-au părăsită casele din Bagamoyo. Po- 
porațiunea arabă indigenă a insulei Zan
zibar! e neliniștită prin sgom oțele des
pre'o apropiată năvală din partea Ara
bilor! din Vasuri-Vuskat, cari sunt! 
cunoscuți ca prădători și devastătorî. 
Ună vasă mare cu de aceștia a sosită 
deja și se vorbesce că voră urma și al
tele. Borabia italiană „Dogaliu a pără
sită Zanzibarulă, ca să ia parte la blo
cadă. Probabilă că va staționa la Kilva. 
Escadra germană de blocare sub ordi
nele admiralului Deinhard constă adl din 
corăbiile de răsboiu „Bismark“, „Leip- 
zig“, „Carola“ și „Sofia“.

Soirile primite la Paris! din Bel
grad! anunță, că alegerile în Serbia sunt! 

și mai favorabile partidului radicală ru
sofilă decâtă alegerile precedente, cari 
fuseseră anulate de Regele. Se prevede 
că regele Milan! va fi silită să facă o 
lovitură de Stată seu să schimbe direc
țiunea politicei sale streine. Corespon
dentul! din Odessa ală efiaruhh „Daily- 
News“ constată, că încurcături grave 
așteptă pe Regele Serbiei. Desafecțiunea 
Serbiloră e adâncă, și emisarii pansla- 
viștl desfășură o activitate extremă.

Se anunță din Odesa cjiarului „Daily- 
News“, că vaporulă „Rusia“ va pleca 
în curând! încărcată cu materială și cu 
voluntari pentru o nouă stațiune rusescă 
în Abysinia. Colonelulă Melinoff a de
clarată, că guvernulă rusescă dă pentru 
acesta o subvențiune de trei milione de 
ruble.

Seanialu in camera francesă.
In 7 Decemvre n. nl-a comunicată 

o telegramă din Paris! despre ună scan
dal! petrecută în camera deputațiloră. 
Lucrulă s’a petrecută astfel!:

Deputatul! oportunist! Laroze inten
ționase să aducă o propunere, prin care 
se se dea vot! de blam! guvernului, fi
indcă nu-șl dase votul! în cestiunea e- 
piscopateloră (se desbătea bugetul! cul
telor!). Ministrulă-președinte Floquet 
Zise, că d-lă Laroze n’are decâtă să 
propună votul! de blamu, guvernul! îi 
va sci răspunde. (Repețite aplause în 
stânga). — Președintele camerei: Nu do- 
resce nimenea să vorbescă? (Pausă.) 
Stânga și drepta ’ntregă se’ntorc! cătră 
Laroze, care șede’n centru și strigă : 
Laroze, la tribună! — Cassagnac: Acum 
vărepedițl. (Neliniște continuă și strigări 
ironice : He, Laroze !)

In cursul! acestei scene strigă de
putatul! Basly: Ministru-președinte a fă
cută bine, asta a fosță o sumeță provo
care ! — Ferroul: Ce provocare ? Fle- 
cării! (Larmă și strigări: Laroze !) — 
Basly: Eu însă clică, c’a fostă o mândră 
provocare. Sortea republicei este acum 
în mânile lui Boulanger și Ferry. — Bou- 
langistulă Susini (sărind! în sus!): In ce 
Jegătură aduci pe Ferry cu Boulanger ? 
— Basly: Taci, cu d-ta nu vorbescă. — 
Susini (devenind! mai violentă): Te în
trebă în ce legătură aduci pe Boulanger 
și pe Ferry ? — Basly: Lasă-mă’n pace ! 
Susini se repede la Basly, care ședea 
lângă elă, și-lă înhață. Cloris Hugues se 
pune’ntre ei și’i desparte. Drepta arată 
cu sgomote la acestă scenă ce se petrece 
în stânga estremă. Membrii stângei îșl 
întorcă fața dinspre ea. Se audă stri
gări furtunose: La ordine ! Cestorulă 
Nadaud se duce la Susini, ca să’i ceră 
socotelă. Strigări: Domnule președinte, 
acopere’țl capulă ! — Președintele' (care 
abia e audit! din causa larmei): In a- 
devără, roșesc! vădendă asemenea scene 
în cameră. Deplângă, că se află colegi, 
cari ’șl'uită de demnitatea loră și se de
mită pănă la atacuri personale. (Stri
gări furtunose: La ordine!) — Președin
tele: îndată ce se va constata cine e vi
novată, voiu aplica regulamentul! cu 
totă severitatea. .(Aplause în t!tă ca
mera.)

Intr’aceea deputatul! Laroze se sue 
la tribună. (Strigări în drepta : Ah! în 
stânga : In fine !) Președintele face semnă, 
în larma cea mare, lui Laroze, că acum 
nu-lă mai pote lăsa să vorbescă. (Stri
gări vuetore: Lăsați-lă se vorbescă!) 
Laroze parlamentez!, pe când în drepta 
și’n stânga se strigă contra președinte
lui. In fine președintele Meline declară, 
că Laroze ar fi trebuită sâ răspundă ime
diată, acum a pusă deja președintele altă 
obiectă la ordinea Zilei; der,decă camera 
vre să-lă auZă , președintele nu vre 
s! obiecteze nimicu în ocutra. (Aplause 
diD tote părțile). Laroze Zice acum, că 
decă va sosi momentul! potrivită (între
ruperi ironice ’n drepta și’n stânga), ca 
să propună votul! de blamă, o va face 
acesta; guvernul! pote fi sigură, că elă 
îșl va face datoria. (Cum se vorbesce, 

Laroze șl-a amânată moțiunea de votă 
de blamă pănă după votarea bugetului.) 
Ne mai cerând! nimenea cuvântul! sa 
trece la ordinea Zilei-

Se Zice că Boulanger se duce la ca
meră. Din acestă causă se luaseră măsuri 
de pază. Der pănă sera nu apăruse ge
neralul!.

Incidentul! Basly Susini s’a apla
nată apoi de martori — era să fiă duel! 
— cu judecătorul! arbitru deput, colo
nelă Plazanet și prin mijlocirea președin
telui camerei.

Din parlamentul austriacu.
In ședința dela 7 Decemvre a par

lamentului austriacă, cu ocasiunea discu- 
tărei asupra noului proiectă de lege mi
litară, se aduseră pe tapetă și unele 
cestiunl privitore la naționalitățile din' 
Austria și la alianța acesteia cu Germa
nia. Față cu aserțiunea, că Germanii 
din Austria ar fi strîmtorațl în dreptu
rile loră, luă cuventulu:

Deputatul! Rieger, Zicând! că decă 
Germanii au perdută anumite privilegii, 
acestea sunt! o urmare a absolutismu
lui, în timp! ce astăZl poporele se bu
cură de libertate. Alianșa cu Germania 
este o urmare a intereselor! ambelor! 
imperii și de aceea este binevenită. Egala 
îndreptățire a ambelor! părți trebue res
pectată, der ori ce cugetă de o co- 
alițiune sub ună capă trebue respec
tată. Austria totdeuna trebue să-și 
susțină deplina ei suveranitate și nu-i 
este iertată să jdee altă politică, afară 
de politica intereselor! ei proprii. La 
Slavii dela apusă nu esistă panslavism. 
Cehii, Cu istoria și cu cultura loră mi
lenară, nu voră primi nici- odată confe
siunea, scrierea și limba rusescă. Popo
rul! cehă voesce să-și păzescă și-și va 
păzi individualitatea lui istorică și nu 
voesce să se contopescă nici cu Rușii, 
nici cu Germanii; tocmai din astă causă 
elă sprijinesce Austria și casa domnito
rului ei cu tote puterile. (Aprobări și 
aplause în drepta).

Br. Welsersheim, ministrul! miliție
nilor!, declară, că pănă când elă va fi 
ministru nu se va schimba nici o literă 
din dreptul! constituțională ală domni
torului. Dorința supremului comandant! 
ală armatei este, ca limba germană să 
servescă în armată Ca ună mijloc! de a 
se înțelege împrumutată, er nu ca mij
loc! pentru divisionarea în partide. In 
armată nu esistă cestiunea limbei. Gu
vernulă nu are în vedere punctul! de 
mânecare ală naționalităților!, ci con
sideră lucrurile numai din punctul! de 
vedere general! austro-ungară. Ostașii, 
decă merg! la răsboiu, n’au să se su
pună simpatieloră ori antipatielor! de 
naționalitate, ci au să se supună co- 
mandei domnitorului. Proiectul! de lege 
nu este întocmită pentru interesele sin
guraticelor! naționalități, ci pentru in
teresul! monarhiei... Ațîntiți-vă gândirile 
asupra bravei nostre armate, care prin 
proiectul! de lege militară devine mai 
puternică; asupra acelei armate, care 
pentru domnitorul! și pentru monarchiă 
totodâuna a dovedită o conlucrare co
mună ; gândiți-vă die! la acea armată, 
care merită încrederea, deorece sub ar
mele ei unesce popdrele... (Aprobări).

Dcrschatta accentuez! sporirea greu
tăților! pentru locuitori; în sensul! nou
lui proiectă de lege, armata se va spori, 
așa că peste 12 ani ea va ajunge la 
cifra de 1.200,000 de ostași. Laudă și 
el! alianța cu Germania, pe care o con
sideră ca o stâncă, de care lovindu-se 
atacurile îndreptate contra păcei euro
pene, vor! trebui să pață naufragiu.

Greger declară, că Cehii tineri, con
siderând! necesitatea împrejurărilor, voră 
vota pentru proiectul! de lege; accen
tueză însă,, că anumite persone se pare 
că ară voi să voteze proiectul! de lege 
nu pe sema statului austriacă, ci pe sema 
alianței germane. (Nelinisce în stânga). 
Poporul! cehă nu are încredere în vii
toră ; de ce folos! este o asemenea pace, 

ală căreia resultată finală trebue să aibă 
ca urmare bancrotarea statelor! și dis
trugerea poporeloră. Cehii sprijinescu 
ori-ce alianță, care are de scop! asigu
rarea păcei și păzirea intregității și in
dependenței Austriei, din asta causă ei 
voteză și noua lege militară, der o vo- 
teză numai împăratului austriacă, regelui 
Boemiei și nimănui altuia, fără conside
rare la ministeriu seu la alianță.

După încheiarea discusiuniloră, pro
iectul! de lege s’a votată cu 103 voturi 
contra 97. Cum vedemă, abia a eșită 
proiectul! ca prin urechile acului.

SOIRILE BILEI.
Vineri sera a fostă o nouă demons- 

trațiune în Pojună. De astădată au îns- 
cenat’o elevii academiei comerciale. In 
diferite locuri ale orașului erau mari 
grupuri de publică. Poliția a împede- 
cată escesele.

$ * *
Ni se face cunoscută, că „Rornă- 

nische Revue“ nu va mai apăre dela 1 
Ianuarie 1889 în Reșița, ci în V i e n a. 
Deja s’a închiriată locuință și tipografiă 
și peste câteva Z^6 redacțiunea foiei se 
va muta la Viena.

* ■* «-
In luna trecută locuitorii din ȘibișeltL 

Eliseiu Persa, Vasilie Ciucură, Vasilicană 
Gligore, Gligore Pligoră, Plia și Ioană 
Gligoră, apoi locuitorul! din Lomanu 
Petru Andreiu Stancu au fostă mușcațl 
de ună lupă turbată. Cei trei dintâiu 
au murită de turbare, er ceilalți stau încă 
sub supweghiare medicală.

Ore acești sârmanl Români n’au 
fostă vrednici să fie trimiși de comitat! 
la ună institut! bactereologică, decă nu 
la Paris!, unde e pre departe și costă 
pre multă, der la BucurescI, unde e 
aprope și cheltuelile sunt! mici?

**
In Zilele acestea se va face csami- 

narea technică a distanței pe care se va 
construi linia ferată Brașovu-Zemescl și 
Brașovu-Sepsi St.-Georgl. Ministerul! de 
comunicați! e representată prin ingine
rul! Alex. Dobieczky.

* * *
„Epocei“ ’i se spune, că actualmente 

urmeză o seriă de negociațiunl între 
MM. LL. Regele și Regina Serbiei, în 
privința unei întâlniri ce Regina Natalia 
voesce să aibă cu fiiulă său principele 
Alexandru. Se Zice că regele Milan! ar 
fi consimțită le acestă întrevedere cu 
următorele condițiunl; 1. întrevederea 
se va face pe teritoriul! românesc! și 
anume în BucurescI, er nu în Rusia la 
Yalta, după cum se Zice că ar fi cerută 
regina Natalia. 2. Principele Alexandru 
va fi însoțită în acestă călători! de mi
nistrul! de resbelă ală Serbiei și de alțl 
doi oficeri. 3. Principele nu va sta de 
câtă 2 Zile în BucurescI unde va locui 
la legația sârbă. 4. întrevederea se va 
face în presența personeloră ce însoțesc 
pe principele moștenitor!.

* * *
Academia Română va. face să apară 

în curând! o culegere de documente noi 
privitore la istoria națională, adunate 
prin archivele dela Moscva, Paris!; Var
șovia, Kiew, Viena și Birmingham.

* * «
Cetim! în „Luminatorul14: „De lângă 

Buziașă ni se scrie din isvoră autentică, 
că într’o seră o patrulă de gendarml din 
altă sată, fiind! în Racovița, a terorisatu 
și bătută dobitocesce fără nici ună drept! 
și fără temeiu pe bătrânul! Gaitină Stoia 
și pe fiiulă său Petru Stoia, ambii omeni 
cinstiți și fruntași în Racovița. Maltrata- 
ții numai decâtă au făcută arătare do
cumentată cu atestate și cu martori, 
însă pănă acuma fără vre-ună resultată, 
deși au trecută săptămâni de atuncia. 
Ce să fiă acesta? Bine este ore a pune 
astfel! la probă îndelunga răbdare a po
porului? Vomă țină și acestă casă în 
evidență44.

** *
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In loculă răposatului Dr. V. Mitro
fanovich este numitfl în consiliula școlar 
ala țării Bucovina d-la Isidore cav. de 
Qnciulît, profesora la universitatea din 
Cernăuți.

*£ *

*) T6te gazetele suntă rugate a publica a- 
ceștii apelă.

In Deva s’a repetata cutremurula de 
pământa, fiinda însoțita de una sgomota 
caracteristica.

* * *
Gazeta „Amico de le Artiști44, din 

Milano, aduce scirea că d-șora Carlotta 
Feliciani, artista română de canto și 
piano din Iași, a obținută una succesa 
strălucită în opera „Linda44, pe care a 
cântat’o dilele din urmă pe scena unui 
teatru din Milano.

PASTORALA
Presfinției Sale Episcornlni Aradulni 

cu ocasiunea jubileului 
Ibviaiestății Sale.

Pre onorațiloră părinți pro- 
topresbiteri și administratori 
protopresbiterall, onorațiloră 
preoți și învățători, și întregă 
iubitului nostru cleră și poporă 

din diecesa Aradului.
Daru și îndurare dela Dumnedeu Tatălu 
și Domnulu nostru Isusu Christosu și dela 

noi binecuvântarea archierescă!
In 2 ale viitorei luni Decemvre ca- 

lendarula nou, (20 Noemvre cal. vechiu) 
se împlinescă 40 de ani de gloriosă dom- 
nire a Maiestății Sale Pre grațiosului 
nostru Imperată și Rege Franciscu Iosifu 
1. adecă, de când Maiestatea Sa, din 
Indurarea lui Dumnedeu, suindu-se pe 
Tronula glorioșiloră săi străbuni, con
duce sortea acestei mari monarchii și 
destinele milioneloră săi supuși.

Din incidentulă acesta poporele, și 
mai alesă bisericele din monarchiă, voindă 
și la acestă ocasiune a-și manifesta loia
litatea, alipirea și. iubirea loră cătră Ma
iestatea Sa, printr’o serbare câtă mai 
solenmă și mai pomposă a acelei dile me
morabile, Maiestatea Sa, în bunătatea 
inimei Sale, a aflată de bine, ocasional- 
minte, a dechiara, că este părintesca și 
preînalta Sa intențiune, ca în locă de 
serbări pompose și costisitore, să se în
ființeze fonduri filantropice, de binefacere, 
pentru omenime și posteritate.

Voindă și noi a urma prea înaltei 
și prea înțeleptei intențiuni a Majestăței 
Sale de a îmbina serbarea acelei dile 
memorabile și cu o faptă de eternă bi
nefacere : ne-amă înțelesă cu veneratulă 
nostru Consistoriu, de o parte să facemă 
a serba acea di în tote bisericele nostre 
din eparchiă, cu totă pietatea, în rugă
ciuni de mulțămită și de cerere cătră 
bunulă Dumnedeu pentru îndelunga și 
gloriosă domnire, întru norocire neschim
bată, a Maiestăței Sale; er de altă parte 
a-o și eternisa printr’o faptă filantropică 
de binefacere ; și anume prin întemeiarea 
unui fondă pentru înființarea unui gim- 
nasiu diecesană, care în eternă să măr- 
turisescă despre gloriosă domnire a Ma
iestății Sale.

Cu înființarea unui asemenea monument 
măreță de binefacere, credemă a satis
face de o parte pre înaltei intențiuni a 
Maiestăței Sale, er de alta a suplini și 
lipsa forte simțită a unui gimnasiu die
cesană, și totodată manifestămă și în 
faptă loialitatea, alipirea și iubirea nostră 
cătră Maiestatea Sa, pre cari însa-șl crea 
țiunea nostră, . frumosulă . monumentă ce 
vomă ridica, le va transpune și urmă- 
toriloră noștri din nemă în nemă.

Lipsa unui asemenea instituia de 
cultură o v.ețl înțelege iubițiloră, decă 
.veți cugeta, cădiecesa nostră c,u.500,000 
suflete, n’are nici ună singură gimna
siu,. pe când asemenea diecese de altă 
confesiune au mai multe atari institute; 
âr însămnătatea cea mare a unui gimna
siu diecesană o veți înțelege, decă vă 
voiu revoca în minte, și la acesta oca
siune, ceea ce v’am d' lă în 1883 la în
ființarea Seminariului diecesană: „cdnu- 
mai lumina minții și cultura morală reli- 
giosă înalță pe omu la adevărata demnitate, 
și-lu- conduce la bunăstare pe acestă lume 
și lă fericire pe cealaltă: ținta supremă a 
omului.u

După ce însă la ajungerea unei ase
menea culturi se receră, între altele, și 
institute corespundătore de învățămentă, 
precum suntă și gimnasiele cofesionall; 
er la înființarea și susținerea unoră ase
menea gimnasii se receră și sacrificii din 
parțea confesiuniloră: așa der ca bise
rica unui poporă cu aspirațiunl de pro
gresă și înaintare, și prin acestea de 
ună bună viitoră, nu este iertată a ne 

retrage dela asemenea sacrificii, ci din 
contră să le întimpinămă cu bunăvoință 
și să contribuimă cu toții, după pu
tință.

De și cunoscemă greutatea proble
mei ce nl-amă impusă, mai alesă consi- 
derândă și alte multe sarcini ale popo- 
reniloră noștri, der decă cugetămă că și 
alții au asemenea sarcini, și totă nu-șl 
uită nici de institutele loră cultu
rali, dela cari depinde viitorulă loră: 
atunci ne întărimă totă mai multă în 
convingerea, că cu ajutorulă luiDumne- 
4eu, carele însoțesce tote lucrurile cele 
bune, vomă pute face și noi pentru vi
itorulă nostru ceea ce au făcută, și mai 
facă încă, și alții pențru viitorulă loră.

Deci aducendă acestea la cunoscința 
întregă iubitului nostru cleră și poporă 
eparchiotă, pentru a serba diua din 2 
Decemvre a. c. în modă câtă mai demnă 
și mai pietosă, orenduimă, ca în acea 
di. se vă întruniți cu toții în sântele bi
serici, unde să se țină servițiu divină, 
împreunată cu rugăeiunile de mulțămită, 
pentru îndelungirea vieții în sănătate 
statornică și norocire neschimbată a 
gloribsei domnirî a Majestății Sale prea 
înaltului nostru Impărată și Rege Fran- 
ciscă Iosifă I; er în câtă pentru eterni- 
sarea acelei dile memorabile, der mai 
vertosă pentru eternisarea loialității, ja- 
lipirii și iubirii clerului și poporului nos
tru cătră Majestatea Sa, orenduimă, ca 
preoții printr’o vorbire acomodată, ară- 
tândă ppporului marea însemnătate a 
acelei dile, apoi prea înalta și prea în- 
țelepta intențiune a Majestății Sale, de 
a se eternisa prin fapte ifilantropice, 
cum și combinația nostră și a venera
tului nostru Consistoriu de a o eternisa 
prin întemeierea unui fondă, pentru în
ființarea unui gimnasiu diecesană, să 
pregătescă și se' îndemne pe credincioșii 
noștri la contribuirl benevole pentru rea- 
lisarea acelui scopă măreță.

După aceea părinții protopresbiterl1 
apoi preoții, învățătorii și alțl inteligențl 
și fruntași ai noștri, să îndemne pe 
toțlj la contribuire după putință încependă 
dela comunele bisericescl cele mai cu 
stare, pănă la singuraticii poporenl mai 
cu stare, cu câtă voră pute și voră 
binevoi spre a ne înlesni înființarea câtă 
mai curendă a gimnâsiului proiectată, 
observându-le, că nici noi, nici venera
tulă nostru Sinodă eparchială, precum 
nici âlți fruntași ai noștri,- nu vomă ră
mâne înapoi cu ofertele nostre.

După ce prin asemenea vorbiri se 
voră lumina toți despre scopulă ce ur- 
mărimă, poftimă și rugămă pe flecarele 
protopresbiteră, preoță, învățătoră și in
teligentă , să , premergă poporului cu 
esemplu bună, oferindă mai ânteiu unulă 
flecarele dintrenșii suma cu care voesce 
a contribui, apoi îndemnândă și pe alții 
la asemenea oferte. Preste acesta pof- 
timă pe preoții noștri din comunele mai 
cu stare a întruni comitetele parochiale 
la ședință și a stărui să se voteze și 
din partea comuneloră, ce se va putea 
— la fondulă gimnasială, observându-li-se 
că ofertele seu contribuirile mai mari se 
potă plăti și în rate, în răstimpă de mai 
mulțl ani.

De asemenea poftimă și rugămă pe 
preoții și învățătorii noștri, câ cunos- 
cândă dânșii mai bine pre poporenii 
noștri cei mai binecuvântați de Dum
nedeu, să umble pre la casele loră și 
să adune contribuirl binevoitore, după 
putință.

Totă ce voră primi voră induce în- 
tr’o colă de colectă, în care se ya înscrie 
numele dăruitorului și suma ce ar con
tribui.

Colectele. acestea se voră începe din 
diua cea memorabilă dela 2 Decernvr'e 
cal. nou, și se voră continua pănă după 
sărbătoriile botezului din 1889, când apoi 
.sumele colectate, dimpreună cu colele 
de colecte, se voră înainta încoce.

Numele dăruitoriloră dimpreună cu 
contribuirile loră se voră publica în fbia 
nostră oficială, și noi nu vomă lipsi, 
după putință, a-i cuprinde și în rugă
ciunile nostre cătră Dumnedeu.

După acestea implorândă și la acestă 
întreprindere mârituitore, ca la tote lu
crările nostre, darulă și ajutorulă lui 
Dumnedeu, și împărtășindu-vâ tuturoră 
binecuvântarea nostră archierâscă, am 
rămasă

Aradă, 10/22 Noemvre 1888.
Ală Vostru 

de totă binelevoitoru: 
Io.anu Mețianu, m. p.

Episcopul!! Aradului.

întâmplări diferite-
Furtu. Cu ocasiunea târgului săp

tămânală de Vinerea trecută ală- Bra
șovului, Ioh. Rhein din Sânpetru a furată 

blănarului Szekely Karoly o căciulă de 
pele de mielă. Făptuitorulă e dată în 
mâna judecătoriei de cercă.

Focă. In Orăștiă a arsă la 30 Nov. 
sera o claiă de paie. In Slîmnică au 
suferită pagube din causa incendiului 
Teodoră Mască și familia lui Ionă Tatu, 
acesta e numele Românului, care a fostă 
străpunsă de baioneta unui gendarmă. 
Paguba e de 265 fi. asigurați.

Omorfl. In Hodoniu, comit. Timi
șului, locuitorulă de acolo George Miloșiu 
a omorîtă cu toporulă, Duminecă în 2 
Decemvre, pe mamă-sa, văduva învățăto- 
resă I. Miloșiu în vârstă de 62 ani, și 
pe servitorea ei, o fată de 16 ani. Uci- 
gașulă a fostă prinsă în Lugoșă și în
chisă în Timisbra.

Atentată. In Fenlacu, comit. Timi
șului, s’a încercată într’una din nopțile 
trecute ună atentată prin împușcare în 
contra notarului de acolo P. Hindi. 
Glonțulă nu l’a nimerită, er atentatorulă 
a dispărută fără urmă.

-A-peliă.,*)
In credința, că număroșii amici și 

tovarăși în lupta pentru binele obștescă, 
susținută cu atâta curaj ă și abnegațiune 
în parlamentă, în sinode, în congrese, 
congregațiunl comitatense și în adunări 
de tote categoriele. în speranța, că toți 
protegiații, toți admiratorii virtuțiloră 
cetățenescl ale fericitului

MIRCEA V. STÂNES CU 
ară dori să aibă în casa loră chipulă a- 
cestui bărbată extraordinară : subsemna- 
tulă am luată hotărîrea d’a comanda 
bustulu frumosei sale figuri la cutare sculp
torii renumită.

Cine ar dori să poședă ună exem
plară turnată în gipsă, formată mică de 
birou, binevoiască a se prenumăra tri- 
mițindu-șl câtă mai curândă adresa la 
subsemnatulă ca se mă potă orienta în 
privința numărului de exemplare. Pre- 
țulă unui bustă nu credă că va trece 
peste 5 fi.

Or avi ța, 9 Decemvrie 1888.
Dr. G. Vuia.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA
(Serviciulă biuroului de coresp. dir Pesta)

Budapesta, 11 Decemvre. Pro- 
iectulfi de lege militară probabilă 
că se va pune la ordinea cjllei în 
cameră abia la 10 Ianuarie.

Berlind, 11 Decemvre. Moni- 
torulu statului publică telegrama 
de gratulare a împăratului ger
mană cătr.ă monarchulă austro- 
ungară 4ic’ândă: Dumnezeu se te 
țină spre binele ambeloră popore 
și alu păcii europene încă multă 
timpu. Monarchulă austro-ungară 
a răspunsă: Te rogă să fii totă 
așa de sigură de amiciția mea fi
delă, precum mă încredă firmă în 
a ta în tote împrejurările.

Parisii, 11 Decemvre. Camera 
a votată întregă bugetulă.

BucurescT, 11 Decemvre. In 
senatu prințulă George Sturza 
atacă politica din afară a guver
nului. Ataculă e aspru condamnată 
chiar în cercurile conseryaăre din 
causa accentuărei ostentative a 
punctului de vedere rusescă.

DIVERSE.
> î * t 1 *;  * i') *"  j 11 \ f . * f

Dragoste tîneră. In Parisii s’a în
surată la 21 Noemvre n. ună Englesă 
de 99 de ani, lordulă Stone, cu o fată 
forte frumosă de 20 de ani, anume Li
sette Champs. Mirele, care pănă acuma 
a fostă flăcău, numai de aceea a luată 
pe fată de soțiă, fiindcă servise cu stră- 
moșulă ei în același regimentă și ă vo
ită să îngrijască de strănepota camara
dului său. Noua părechen’a întreprinsă 
nici,-o călătoria după nuntă, fiindcă lor- 

dulă Stone, precum spună medicii, n’ar 
pute suporta ostenelele unei călătorii pe 
calea ferată.

Reliquii. In Stiria s’au furată la 25 
Noemvre n. c. din castelulă Berthold- 
stein, aprope de Gratz, nisce obiecte 
vechi și reliquii prețiose, ce aparțineau 
colecțiunei de antichități a lui Sever-pașa. 
Hoții suntă urmăriți în tote părțile Eu
ropei, și fiindcă nu este eschisă proba
bilitatea, că hoții au luată drumulă spre 
Budapesta, direcțiunea poliției din Gratz 
a trimisă și căpitănatului din Budapesta 
consemnarea obiecteloră furate, cari 
suntă: Ună orologiu mare de aură 
ală căruia arătătoră este menită pen
tru folosința orbiloră; ună orologiu 
de aură cu capacă de cristală, care 
odinidră a fostă proprietatea lui Lu
do vică XVI; 4 orologe antice deose
bite cu capacurl smălțuite; ună orologiu 
de busunară antică de argintă; o taba
cheră antică de aură mărgelată; ună 
monumentă în miniatură dela împeratulă 
Iosifă H; o medaliă cu portretulă Măriei 
Antoinetta; douâ tablouri mici, cari re- 
presentă- capete femeescl; o chibritel- 
niță de aură, pe care se pote ceti prin
tre briliante numele prințului de Walles; 
tabloulă în miniatură ală Pre-curatei 
feciore Maria cu auritură antică și cu 
coronă închisă, ună cesornică de busu
nară cu cristale în formă de stea; în fine 
pieptene și degetare de argintă. Prețulă 
obiecteloră furate se evaluezăla 100,000 fl.

Mare minune, țliarului „Frankfurter 
Zeitung“ irse scriu din New-York urmă- 
torele: In apropiere de noua localitate 
Hillman din sătulă Georgia s’a desco
perită ună locă ciudată de totă. Per- 
sonele, cari treceau prin acea regiune 
stîncosă, se simțeau atinse și ținute în 
locă de o putere misteriosă, de care 
densele nu puteau sâ’și dea semă decă 
ea provine din pământă seu din aeru. 
Sgomotele ce se făcură împrejurulă 
acestei minuni au dată prilejă la o cer
cetare sciințifică, care a constatată în 
adevâră lucruri interesante și în parte 
încă nelămurite. Stâncile, străbătute de 
vine metalice, și unele părți din pămentă 
suntă electrice; apa unui isvoră care 
șerpuesce printre stânci și la o distanță 
de o milă se preface în părîu, duce cu 
sine puternice curente de elecricitate, 
astfelă că decă bagă cineva mâna în apă 
simte o lovitură durerosă. Din șese per- 
sone, cari facă ună lanță, chiar și cea 
din urmă semte încă curentulă electrică 
decă prima personă băgă mâna în apă. 
Puterea curentului varieză după cum 
este timpulă. Afară de învâțații cari se 
ocupă cu miracululă din Georgia, mai 
este încă ună industriașă, care desfășură 
celă mai mare interesă pentru acesță 
locă, pe care l’a și cumpărată. 'Densulă 
are de gândă sâ pună în vândare apă 
electrică și sâ construiescă ună mare 
stabilimentă pentu „băi electrice14.

Cursulu la bursa de Viena
din 10 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aurti 4°/o................................100.10
Renta de hârtiă5°/0.................................91.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144,25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de, 

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98,20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) , . —
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare..................104.______
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.__
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare..........104. —
Bonuri rurale transilvane......... 104.20
Bonuri croato-slavone..............104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă.......................................... 99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 132.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.................................... 124 50
Renta de hârtiă austriacă .... 81.55
Renta de argintă austriacă .... 82 35
Renta de aură austriacă...................... 109.30
LosurI din 1860 ................................ 139.90
Galbeni împărătesc!................................. 5.78
Napoleon-d’orI ..................................  9.65
Mărci 100 împ. germane........................59.75
Londra 10 Livres sterlings .... 12Î.85

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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FILIALA BRAȘOV!.

9

Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru 
ele amesuratd timpului de abcțicere, darea de venitu de 
10% și 5, 4 seu 3% % interese;

cumperă și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei**  după 
cursulU. cjilei) pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtiă pentru plasarea 
de capitale;

escompteză cambii cu cehi puținu două subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 6y2—8%;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea suntu 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contu curentă cu 6%% interese;
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valore stabilă 

și nu suntu supuse stricărei pe lângă interese de 6y2—8% 
după suma împrumutului;

acordă împrumuturi pe tote efectele cotate la bursa din 
Budapesta, Viena și BucurescI, pănă la 8.5% a cursului 
loru pe lângă interese de 6y2 %;

cumperă și vinde după cursulu dilei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valdre pe lângă cele mai ieftine condițiuni;
închiriază pe teritoriulu ce-lă posede lângă gara Bra- 

șovti, și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara 
însăși, atâtu locuri libere pentru depositarea de marfă câtu 
și cabine în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce 
și cantități mai mici de mărfuri spre depositare în maga
zinele sale.

Deslușiri detailate se potu lua la cassa filialei și la 
bărbații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă suntu în fiă-care $i dela 8 a. m. pănă 
la 2 p. m.
Localulti „Filialei^ este în Brașovu, piață 

Nr. 90, etagiulu I.
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Sz. Arveresy hirietmeny.
Az âbrudbânyai kir. jârâsbirdsâg mint tkvi hatosâg âltal kozze tetetik hogy 

Costinâs Ana es Paul Sândor mint nehai Gostinâs Simeon ordkbsseî vâgrehajta- 
tonak Baisan Candin lui Elia vegrehajtâst szenvedelt elleni 47 frt. 62 kr. toke 
ennek 9 frt. 30 kr. eddigi koltsegek es jâr. behajtâsa vegett az âbrudbânyai kir. 
jârâsbirosâghoz keruletehez tartozo Bucsum kozseg 173, 260 tjkvben foglalt 
kovetkezo ingatlanok 
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sȚI Megnevezes Becsertek Banat penz
‘O ca o

w frt. kr. frt. kr.

173 sztjkvben
4 6672 kaszâlo

6673 44 4 40
6674 Ti

6675 Ti

5 6741 zur da 1 58 5 80
6742 hâzhely i

7 7180 kert 1 228 22 80
7181 hâz /

8 7192 kaszâlo 136 13 60
9 7200 kaszâlo 31 3 10
10 7205 n

7209 n 42 4 20
7210 n

260 sz. tjkvben
1 2769 kaszâlo 13 1 30
2 2920 kaszâlo 36 3 60

es tartolekai Bucsum kozsegben a kozseg hâzânâl megtartandd nyilvânos birdi 
ârveres 1888 evi Deczember ho 14-ik napjân del. e. 10 orakor becsâron aloi is 
a becsârnak 10°/0-ânak a biroi kikuldott kezehez leendo eloleges letetele melett 
elfognak adatni.

Vevo koteles a vâtelâmak felet 15 nap alatt, mâs felet az erveres jogerore 
emelkedesetdl szâmitando 30 nap alatt es ugyan azon naptol szâmitando 6% 
kamatokkal egytitt a G-y.-fehârvâri kir. adohivatal 39423 szâmu igazsâgugymi- 
nisteri leteti szabâly rendelet ertelmeben lefizetni.

E hirdetmennyel kibocsâtott ârveresi feltetelek a hivatalos orâk alatt ezen 
tkvi hatosâg es Bucsum kozsegi elolj ârosâgnâl tekinthetbk meg.

Az ârveresi koltsegek 6 frt. 80 krban âllapittatnak meg.
Az ârveres a Bucsumi 173, 260 sz. tjkvben feljegyzendo. 

Abrudbânyân 1888 evi Augustus ho 29-ân.
A kir. jărăsbirosăg mint tkvi hatosăgtol.

AvîsU d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Administraț. „Gaz. Trans. “

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


