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Grabă mare.
BrașovO, 8 Ianuarie v.

Au grabă mare catolicii un
guri se vedă cestiunea congruei 
celu puținu în modă provisory re- 
solvată. I a prinsă deodată mila 
de sbrtea preoțiloru lipsiți din Un
garia și Transilvania și voiescO se 
le înti'idă cu cea mai mare iu- 
țelă mână de ajutoru. Și ceea ce 
este mai bătătorii la ochi patru 
din cinci părți a acestui ajutoră 
ei suntă gata a le da preoțimei 
greco-catolice românescl și rutene, 
care este multă mai săracă, do- 
câtu preoțimea romano-catolică.

Comisiunea de cincî-spre cjece, 
care a toată conchiămată de pri
matele ungurescu Vaszary, și s’a 
întrunită în palatulu lui din Pesta, 
Marța trecută, s’a pronunțată a- 
prdpe unanimă pentru o grabnică 
ajutorare a pieoțimei în sensulă 
propunerii episcopului Schlauch, 
și pănă ce congrua se va stabili 
definitivă pe base de dreptă.

Intre membrii mireni ai aces
tei comisiunl — totă căpetenii ca
tolice maghiare — este și contele 
Apponyi. Rolulâ importantă, ce lă 
jdcă acestu politică maghiară, care 
este, amu pute c|ice> acU omulă 
situațiunei la Unguri, gata a trece 
din oposițiă la guvernă, ne face 
să dămă o deosebită atențiune e- 
nunciațiunei organului seu „Bu- 
dapester Tagblatt“ asupra confe- 
rențeloră amintite ale comisiunei 
de cinci-sprecțece.

Așa ne spune organulă lui Ap
ponyi, că e vorba aici de pregă
tirea autonomiei catolice, adecă 
de organisarea totalității romano- 
și greco-catoliciloru pe base re
presentative. Ne spune și cum îșl 
închipuesce acesta organisare, c|i- 
cendu, că nisuințele pentru a-o do
bândi pe calea autonomiei se da- 

teză- dela, congresulă romano-cato
lică din 1871 și că ceea ce seva 
clădi de aci încolo se va clădi pe 
basa lucrăriloră acelui congresă.

Ce a fostă acelă congresă ro
mano-catolică și de ce natură au 
fostă nisuințele lui o sciu Românii 
uniți prea bine. Elaboratulă, de 
care vorbesce „Budapester Tag- 
blatt“, era ună stătută, ce l’a fă
cută congresulă romano-catolică 
din 1871 nu numai pentru biserica 
romano-catolică. ci apriată și pim- 
cu cea gceco-catolică; cu alte cu
vinte ună proiectă de fusiune ală 
acestoră doue biserici într’ună 
singură organismă autonomicu.

Clerulă și poporulă română 
unită dela ună colță ală țării pănă 
la celălaltă a protestată energică 
și unanimă în contra atentatului, 
ce s’au încercată ală sevîrși ca
tolicii maghiari în detrimentulă 
bisericei nbstre naționale.

„Nu recunâscemă și nu pri- 
mimă nici una ingerință. Voimă 
autonomiă propriă basată pe drep- 
tulă nostru bisericescău.

Acesta fu cuprinsulă unei te
legrame, ce s’a adresată din Sige- 
tulă Marmației conferenței române 
unite din Alba Iulia dela 13 Apri
lie 1871. Telegrama era subscrisă 
de Rever. Sa d lă vioară episco- 
pese Mihailă Pavelă și de alțl băr
bați fruntași de acolo.

De atunci au trecută 20 de 
ani. Ore se se fi schimbată lucru
rile și situațiunea așa de multă, 
încâtă episcopulă Pavelă să nu 
mai vrea să subscrie ceea ce a 
subscrisă vicarulă Pavelă?

Nu credemă, și de aceea între
băm ă de ce Prea Sânțiele loră 
Episcopii Pavelă, Szabo și Mihalyi, 
cari au luată parte la conferințele 
episcopiloră catolici tacă tăcerea 
pescelui și nu ne dau nici o des
lușire asupra celoră ce se petrecă 
în cestiunea congruei și a auto
nomiei?

Căci Prea Sânțiele Loră tre- 
bue se scie, că deși pe Românii 
uniți nu i obligă și nu i pote obliga 
nici o decisiune a liierarchiei ro- 
mano-catolice și a catoliciloră ma
ghiari, totuși din participarea ar- 
hiereiloră români uniți la memo
ratele conferențe s’ar pute la lo
curile competente trage nisce con- 
secențe prejudițibse drepturiloră 
bisericei române unite.

Ori dâră Episcopii noștri, pre 
cum au fostă datori să facă, au 
protestată la numitele conferențe 
în contra orl-cărei eventuale in
gerințe ?

Nu scimă nimică și nesiguranța 
este mai rea, decâtă decă amă 

cunăsce și celă mai tristă adevără.

Căsătoria prințului moștenitorii 
românii.

Regele Carolă a adresata primului 
ministru, următârea scrisâre din Sigma
ringen :

Scumpulii meu președinte alu con
siliului,

„Nenumăratele felicitări, ce am pri
miți! aci, eu prilegiulă căsătoriei scum

pului meu nepoții, principele Ferdinand 
ală României, cu prinoipesa Maria a Ma- 
rei Britanii și Irlandei, au umplută su- 
fletulă meu de cea mai adâncă mulțu
mire. In aoeste momente solemne, când 
cele mai vii aspriațiunl ale poporului ro
mână îșl găsescă multă dorita lorO îm
plinire, simtă oă inima țerei este ou noi 
și împărtășesce bucuria ndstră. Reounos- 
cința mea, pentru mărturisiri atâtă de 
scumpe, este nemărginită. Doritorii de a 
răspunde cu aceeași căldură de inimă Ja 
bunele urări, ce s’au adusă reginei, mie, 
tinerilorft soți și familiiloră loră, din tdte 
unghiurile țerei, 'atâtă pentru serbările 
cununiei, câtă și de anulă nouțe rogăi 
scumpulii meu președinte ală oonsiliului 
să fii întrepretulă meu, ală familiei mele 
și ală părințiloră tinerei prinoipese moș 
tenitore, împărtășind^ tuturora viuele 
ndstre mulțumiri pentru dovezile de iu
bire, ce ni s’au dată și aduoândă multă 
iubitului meu poporă urările regelui său 
pentru ferioirea și propășirea sa.

Primesoe, te rogă, cu ecestă feri- 
oită împrejurare, încredințarea stimei și 
afecțiunei oe ți păstreză.

„Sigmaringen, 2 Ianuarie 1893.“
*

„Allgemeine Zeitung" dela 11 Ia
nuarie st. n., publică următorele:

Căsătoria prințului Ferdinand al Româ
niei eu prințesa Maria d’Edimburg, să
vârșită erl la Sigmaringen, a deșteptată 
oelă mai oaldă interesă, departe multă 
peste granițele române. Casele suverane 
ale Rusiei și Angliei au trimesă repre- 
sentanțl la acea serbare, și Germania a 
fostă representată prin însuși augustulă 
ei suverană, oare e în același timpă și 
oapulă familiei Hohenzollern; oăcl era 
vorba de a asista la legătura de inimă 
a unui vlăstară ală aoestei gloriâse fa
milii, care în persdna Regelui Carol 1, 
îndepliuesoe pe trouulă României o mi
siune strălucită și binecuvântată.

Mulțumită relațiuniloră mai strînsă 
legate în cjbia de ieri, s’a mărită oeroulă 
familiiloră domnitdre, cu care dinastia 
Româniloră a intrată în legăturile oele 
mai intime.

Casa regală a României a treoută 
falnică prin multe înoeroărl grele în cur- 
sulă celoră 26 de ani de oând Regele 
Carolă s’a uroată pe tronă. Actualmente, 
România se presintă în modă strălucită, 
mălțămită rareloră oalitățl și virtuți, pe 
oarl Regele său, ca ună adevărată Ho
henzollern, le-a arătată în furtunile 
vremii.

România a ajunsă, pentru țările dela 
Dunărea de josă, ună modelă de stată 
bine organisatâ. Oreațiunile Regelui Ca
rol au făout’o să treoă granița oulturală 
dintre Orienta și Oocidentă, și pentru 
sbuoiumata peninsulă Balcanioă, Româ
nia a devenită ună elementă de muncă 
oonservatâre și paclnică.

Mai multă oa totdeuna, poporulă ro
mână pote privi treoutulă cu mulțumire 
și viitorulă cu nădejde, în acesta mo
menta, în oare primesoe o garanția si
gură a esistenței și continuării dinastiei 
Sale.

Urările Româniloră, pe cari Regele 
Carolă le-a adusă dela gurile Dunării la 
Sigmaringen, au găsită în poporulă ger
mană oelă mai oăldurosă răsunetă.

♦

piarula parisiană „Le Soleil“, scrie 

relativă la oăsătoria principelui moșteni- 
tora română :

„Astâcjl> 10 Ianuarie, s’a celebrată 
în modestulă orășelă Sigmaringen o a- 
liauță regală, care interesâză directă mai 
tdte oasele suverane din Europa. In a- 
devără, miresa, principesa Maria a En- 
gliterei, în vîrstă de opt-spre (jeoe ani, 
e, prin tatălă său, ducele d’Edimburg, 
nepdta reginei Victoria; prin muma sa, 
duoesa d’Edimburg, născută mare ducesă 
a Rusiei, ea este nepotă de soră a Ța
rului ; prin mătușa sa, sora tatălui său, 
împărătâsa Frederică, ea este vară pri
mară ou împăratulă Germaniei ; oealaltă 
mătușă a principesei Maria, prinoipesa 
de Walles, e o prinoesă din oasa regală 
de Danemaroa; în fine, o a treia a ei 
mătușă e regina Olga a Greoiei.

Intru câtă privesoe mirele, Princi
pele Ferdinand, elă e nepotulă Regelui 
României și prinoipele ereditară ală oo- 
rdnei române; tatălă său, prinoipele Leo
pold, este șefulă ramurei oelei mai veohl 
a familiei de Hohenzollern; muma sa, 
prinoipesa Leopold, năsoută infantă An- 
toinetta de Braganza, e sora regelui Don 
Luis ală Portugaliei, vară primară a prin
cipesei Amelia de Orleans, devenită re
gina Portugaliei și rudă de aprdpe a 
oussei imperiale a Braeiliei ; bunioa sa, 
Iosefina de Baden, e fiica prinoipesei 
Stefania de Beuharnai; mătușa sa, sora 
tatălui său, e oontesa de Fiandrs; în 
fine, fratele său mai mare, prinoipele 
Wilhelm, s’a căsătorită cu o princesâ de 
casa regală de Neapoll.“

Apoi cjiarul0 franoesă faoe o disorip- 
țiune prea interesantă a vechiului și is
toricului oastelă de Sigmaringon și ter
mină articolulă său astfeiă:

„Fidelă tradițiuniloră atâtă de res- 
peotudse alo veohiului său nemă, regele 
Carolă ala Româuiei a voită, oa mama 
sa, care are astăcjl opt-c|ecl de ani ș 
oare e suferindă, să potă bine-ouventa 
aoestă căsătoriă, și de aoeea a venită la 
fratele său mai mare, la Sigmaringen, 
lâgănulă familiei, spre a oelebra oununia 
nepotului seu. Căsătoria săvârșită la că- 
minulă părintesoă n’a avută deci ună oa- 
raoteră adevărată ofioială: ambasadorii 
și miniștrii puteriloră n’au fostă convo- 
oațl ; a fostă o simplă serbare de fa
milia.

„Francia n’a figurată dâr în modă 
ofioială pe lângă regele României și pe 
lângă Prinoipele moștenitori; ea însă nu 
se pdte desinteresa de ună evenimentă 
ferioită pentru ună poporă amioă, feri
cită pentru Români, de-<5reoe întăresoe 
tînărulă regată și dinastia lui, dându-i 
ună locă mai mare în oonoertulă oord- 
neloră europene."

Congrua și autonomiă.
La 17 Ianuarie n. s’a ținuta 

în palatulu primatelui din Buda 
o conferență compusă din 15 
membri catolici sub președința 
primatelui Vaszary. La conferență 
au fostu presențl episcopii: Lau- 
rențiu Schlauch, br. Carol Hornig, 
Constantinii Schuster, FilipG Steiner, 
Alecsandru Dessewffy, Iuliu Firczak 
și abatele Ipolit Feher. Dintre laici: 
conte Albert Aponyi, conte Nandor 
Zichy, conte Stefan Karolyi, conte 
Mauriciu Nicolau Esterhazy, Ede 
Pallavicini, Greza Folonyi și Iuliu 
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Gyorffy. Conferența a aleșii de se
cretară pe abatele Feher, er pri
matele Vaszary a deschisă ședința 
primă prin următorea vorbire:

Stimată comisiune! ObieotulO con
sultării nâstre este: Congrua preoțiloră 
catolici și autonomia... Ou afaoerea aoâsta 
s’au ocupata regi, archierei, diete, de 
sute de ani și de repețite ori. Mai de 
ourândă fostulă ministru de culte, Au
gust Trefort, în ciroulara sa adresată, în 
26 Martie 1885, cătră înaltula corii epis 
oopesofi, a pusa în reliefa oestiunea oon
gruei, ou privire la care Maj. Sa, în 22 
Martie 1887, șl-a data decisiunea ea prâ 
înaltă :

„Considerândă greutatea și însem
nătatea cestiunei de față (a Oongruei), 
se arată necesară, oa desbaterile pornite 
în partea acesta, să fiă puse pe base 
perfecta sigure, spre care scopă e inevi
tabilă dismsiunea mai multora oestiunl 
previe.

„Astfelă de întrebări suntă:
„Cestiunile referitore la susținerea, 

regularea ori eventuala schimbare a ra
porturilor a patronatului, fiind-că aceste 
raporturi, în starea actuală nesigură, oon- 
trovesă și atăoată, în fârte multe oaBurl 
eb'a ar putâ servi ca basă sigură la sta
bilirea venitului respeotivei paroohii. 
Toții așa stă și:

„2 Despre diferitele îngreunărl și 
prestațiunl în bani, ori în naturalie a oo- 
munelora și credinoioșiloră eto., în care 
direoțiă este a se reeolva mai alesă acea 
cestiune esențială, oă ăre aoeste presta
țiunl să fiă considerate, ca greutăți po- 
sesionale, ori personale ? și întru câtă 
în aoâstă privință suntă normative deoi- 
siunile ouprinse în dooumentele despre 
visitațiunile oanonioe mai veohl?

„3. DeoisiunI precise și dare ou 
privire la venitele stolare și la funda- 
țiunl.

„4. Deosebite de însemnată este oes
tiunea despre regularea referitâre la ac
tivarea, în unele ținuturi, a preoțime! 
gr. cat. și a paroohiiloră rom. cat. Și în 
fiue

„5. Este de a se judeca, decă re
gularea Oongruei să se estindă și asupra 
Ardeiului, în care casă este absolută 
necesară a aucji și părerea statului ca- 
tolioă ardelenesoă și luarea în oonside- 
rațiune a raporturiloră esoepționale de 
acolo.

„Numai atunci, decă cestiunile aceste 
voră fi deslegate în înțelegere ou fao- 
toiii competențl și cu oorulă episoopesoă, 
se va pute hotărî modulă continuării 
desbaterilorO, adeoă stabilirea venitelorO 
parochiale seu pe cale de conscripții, sâu 
prin graiu, preoum și întrebarea, deoă la 
desbaterea cestiuuiloră oontrovese ivite 
din inoidentulă conscripției, ori mărturi- 
sirei să se formeze oomisiunl diecesane 
cum a propusă episoopula de Agria; 
cu ocasia aceea se pare a fi necesara a 
se pune în disousiune și întrebarea, oă 
6re nu se pite, oa prin stabilirea anti 
cipativă a minimului Oongruei să se 
răstrîngă eventuala oonsoripțiă numai la 
acele paroohii, cari stau sub aoestă mi
nim, seu, și din ce motive este necesară 
oa oonsoripțiă să se estindă, fără deose
bire, la tote parochiile? In fine după 
tâte acestea, dreptă punotulă oelă mai 
esențială, este de a se scruta și designa 
acele isvore din cari s’ar pute acoperi 
astfelă de lipsuri nu neînsemnate. In- 
drumeză dâră pe amintitulă meu minis 
tru, ca tâte aoeste Gestiuni, luându-se 
spre matură judecată, să se desbată fun
damentală și resultatulă aoestoră des- 
baterl să-lă aștârnă la timpulă său spre 
decisiunea mea ulteriâră.“

Cu adâncă supunere m’am plecata 
și mă plecă înaintea prea înaltului or
dină ală Majestății Sale, der în oons- 
soiența, că desbaterea punctelorO citate 
în raporturile de dreptă, ou oarl stau în 
legătură, suntă oestiunl adencă tăiătore 
și atingă mulțime de interese a căroră 
deslegare pâte reoere decenii întregi; 
mai departe, sciindă din propria-mi espe- 
riență câtu interesă portă Maj. Sa față 

de aoestă afaoere, mai întâiu prin graiu 
viu, âr mai târejiu prin scrisă m’am adre
sata oătră Maj. Sa ou acea rugare prâ 
umilită: să se îndure prâ grațiosă a per
mite, oa în restimpula de când și pănă 
când se va desbate oestiunea Oongruei 
și se va deslega pe base de dreptă, adeoă 
pănă se va finalisa, să ne putemă în
griji în altă modă asupra ajutorării oo- 
legiloră noșstri preoți mai săraci.

Inaltulă ooră episoopesoă a pășită 
deol pe aoestă terenă, după oe Maj. Sa 
cu graiu și în sorisă s’a declarată și șl-a 
dată înalta învoire și permisiune.

Altă obieotă ală oonsultării nâstre 
este; autonomia.

Raporturile politioe și religiâse s’au 
schimbată dela 1848 încâce. Pe terenulă 
politioă oonstituția vechiă a fostă sohim- 
bată ou ună guvernă parlamentară res
ponsabilă, oare nu reounosce niol religiă 
de stată, nioi domuitâre, ba trebuindă 
să ia posițiă obiectivă față ou fiă-care 
religiune reoeptă, e forte naturalo, că 
oeroulă și rolulă de dreptă și de admi- 
nistrațiune pe care-lă împlinea și ducea 
guvernulă sistemului treouta, în urma 
raporturiloră schimbate atjl nu-lă mai 
pâte eseroia.

împrejurările acestea ne desemneză 
nouă, oatolioilorO, direoția pe care trebue 
s’o urmămă îd urma raporturiloră schim
bate, adecă: pentru afacerile lumesol ale 
biserioei nostre, să oeremă autonomiă.

La desbaterea aoestei cestiunl de 
mare importanță trebue să avemă în 
vedere; înteiu, organismulă hierarohioă 
ală biserioei catolice.

Atâta puterea ordului câtă și a ju- 
risdioțiunei biserioei — potestas ordiuis 
et juriadicționis — nu se pdte înțelege. 
Mai cu soopă va fi să marcămă puno
tulă acesta nu numai în generală, oi și 
în partioulară.

Ală doilea, trebue să avemă în ve
dere dreptulă de patrona ala Majestății 
Sale regelui nostru apostolică ; tocmai 
pentru aoâsta niol contra Majestății Sale, 
niol fără densulă, ci în înțelegere ou 
dânsulă trebue să prooedămă ; din oare 
oausă cu omagială supunere trebue să 
oeremă decisiunea sa prea înaltă față cu 
aoeea, că în ce măsură este aplecată ași 
împărți ou noi esercitarea dreptului său 
de patronă.

Ală treilea este a se lua în ooDsi- 
derare intențiunea guvernului unguresoă 
și ou elă dimpreună ar fi să se stabilâscă 
raportulă oe se va ore a între autonomiă 
și guvernulă maghiara.

In urma aoâsta ar fi ou soopă, oa 
mai înainte de tote să stabilimă princi
piile fundamentale, pe cari donmO a 
construi autonomia nâetră. Deoă princi
piile aoeste voră fi primite de loourile 
competente, atunol putemd formula re- 
gulele organisărei autonomiei.

Onorată oomisiune! Oeră iertare, 
deoă amă abusatO puțină de paoiința 
D-vâstră ; pentru calea nâstră însă am 
ținută să mă îngrijesoa de semne; dela 
deoieiunea onoratei oomisiunl atârnă să 
urmămd, ori să ne abatemă dela direoția 
oe ne o indică aceste semne.

Binecuvântarea bunului Dumnecjeu, 
încrederea reciprocă, francheța sinceră, 
răbdarea paolnioă și iubirea desintere- 
sată să oonduoă consultarea nâstră, pe 
oare o deschidă prin aoâsta. (Aplause).

Eată enunciațiunea c|iarului 
„Budapester Tageblatt“, de care 
vorbimu mai susu:

„Cumoă resultatele aoestoră oonfe- 
rențe voră fi de oea mai mare însemnă
tate practioă, se înțelege de sine : oăcl 
dâră e vorba de pregătirea autonomiei 
catolice, adeoă de organisarea totalității 
romano și greco-catoliciloru pe basa oea 
mai largă representativă. Sa trateză aiol 
de oestiunl fdrte importante, oa de es. 
de oestiunea, în oe raportă să fiă aoestă 
organisațiă față ou hierarohia, apoi față 
ou statulă și ou guvernulă, oum să fiă 
oondusă în viitoră administrația fondu- 
rilorft catolice, cum se fiă acoperită con

grua și în fine ce influință este chiămată 
să eseroiteze representanța autonomiei 
asupra școleloru catolice.

„Aoeste suntă în realitate oestiunl 
de vieță fdrte importante ale popora- 
țiunei oatolioe, și dela soluțiunea loră 
salutară va atârna în mare parte și sus
ținerea păcii confesionale.

„Nisuințele pentru soluțiunea acestei 
întrebări, pe calea întroducerei autono
miei oatolioe, nu suntă nicidecum nou&. 
Inoă în anula 1870 s’a ținuta în oapi- 
tală una congresu catolică, care s’a com
pusă astfelă oă fiăoare comitată a alesă 
oâte doi representanțl. In oongresulă 
aoesta încă p’atunol s’a lucrată ună ela
borată, care stabilise principiele fundamen
tale pe basa cărora avea si se introducă 
autonomia. Durere, aoestă proiecte n’a 
intrată în vieță; dâr lucrulu făcută 
atunci nu va românii nicidecum fără 
de folosii, deoreoe aoestă elaborată va 
fi în multe puncte principale folosită, și 
pe basa lui se va pute olădi mai de
parte. In totă oasulă se va oonserva, 
cum aucjimă, prinoipiulă, oa represeu- 
tanța oatolioiloră unguri, să se formeze 
pe calea alegerei, și aoesta este, preoum 
credemO, și modulă singură corectă, 
Numai o oorporațiune oompusă în mo 
dulă aoesta va fi în posițiune, de a re- 
ounâsoe dorințele și trebuințele tuturoră 
oercuriloră oatolioe ale țării, și de-a le 
realisa.

„Aouma, se pare, în aoâstă privință 
domnesoe o oonstelațiă mai favorabilă; 
oabinetulă Wekerle inoă n’a luată po 
sițiune față cu oestiunea autonomiei oa
tolioe, der împrejurarea, oă ministru-pre 
ședințe a asigurată pe primatele de neu
tralitatea sa bine-voitdre, preoum și că 
i-a promisă, că după terminarea lucră- 
riloră oonferenței, va fi gata de a spri
jini aci stă mișcare, tâte aceste ne facă 
să oonohidemă, oă de astă dată suooe- 
8ulă în adevără nu va lipsi, spre avan- 
tagiulă nu numai a oatolioiloră, oi și a 
țării întregi, oare trebue să doresoă să 
se faoă odată ordine și în privința aoâsta.

„Intr’adevăra, nici n’amă soi, oe ar pu
te să mai împiedeoe întroduoerea auto
nomiei oatolioe multa dorite. Pentru ea 
nu sunta numai camera deputațilorO și 
a magnațiloră și în urma aoesta guver- 
nulă, oi și Maj. Sa regele a deolarata 
într’und resoriptă, dată de mai mulțl ani, 
oă soluțiunea acestei oestiunl e de do
rită.

„Ne aflămă dâră de fapta la pragulă 
unei nouă instituțiunl, oare va fi ohiă 
mată, de-a avâ pe oele mai diferite tă
râmuri o influință promovătâre atâtă în 
privința religiâsă, câtu și în privința na
țională și etiof."

SCIKILE QILEI.
— 8 (20) Ianuarie.

Ministrului Catargiu la Viena. In 14 
Ianuarie, d-10 Lascară Catargiu, preșe
dintele consiliului română de ministru 
a fostO primită în andiență de Majesta- 
tea Sa Erancisoă Iosifa. Audiența a du
rată o ură și jamătate. Cu aoâstă ooasi- 
une, Majestatea Sa a conferita d-lui Ca
targiu marele cordon ală ordinului Leo- 
poldină,

—x—
Procesulii d-lui Hurban la Curiă. 

Soimă, oă în contra verdiotului Curții 
ou jurați din PojunO, pe basa căruia 
d-lă Hurban-Vajanski, pentru articulula 
său „Hieniemula în Ungaria", publioats 
în „Narodnie Noviny-, a fost oondamnată 
la unii ană inohisore de stată și 300 fi. 
amendă, — s’a insinuată reoursă de nu
litate. Aoestă reoursă s’a pertractată din 
partea Curiei în ședința dela 17 Ianua 
rie și a fostă cu unanimitate respinsă.

— x—
Serbarea Bobotezei s’a sevârșit în Bu 

ouresol, oa de obiceiu. După servioiulă 
divină, ce s’a oficiată în biserioa Zlătari, 
I.. P. S. Mibropolitulă-primatO, înounju- 
rată de inaltulă cleră, a mersă la pavi- 
lionulă de pe cheiula Dâmboviței. In 
momentulă, când crucea a fostă arun 
oată în apă, s’au dată salve de tunuri 
de pe Dâluia Spirei. Apoi ministrula de 
resbelă a primită defilarea trupelora, 

oompuse din câte o oompaniă, esoadronă 
seu bateriă, din fiă-care regimentă din 
garnisâna oapitalei.

—x —
Din Armeni ni-se scrie, că acolo se 

află ună bravo comerciantă română, ou 
numele Moise Oprișu, oare de vre o <je°e 
ani de3chi4âuda în acestă comună o 
mică boltiță, prin sîremință și cruțare a 
ajunsă la o stare frumâsă, așa oă elă 
astătjl este unulă din cei dintâiu locui
tori ai comunei, deși la vre o ș'’âlă din 
orașă niol-odată n’a învățata. Ceea oe 
însă ou deosebire îi ridică bunulă nume 
și vrednioia sa, este împrejurarea, oă 
arată mare interesă față de căușele nâs- 
tre naționale și oulturale, figurâudă oa 
ună căldurosă sprijinitorO ală șoâlei ro
mâne din oomuna ea. AnulO treoută, 
aoestă vrednioă neguțătoră română a 
dăruită șoolariloră din comuna sa mai 
multe abeoedare, tăblițe și alte reohisite 
trebuiuciâse pentru șoolarl, in preță de 
vre-o 7 fl, Dea Dumnecjeu să aibă mulțl 
imitatori 1

—x —
Comună românescă revoltată! Din 

Aradă se telegrafieză foiloră unguresol, 
că poporulă româna din oomuna Voșicșdu 
s’ar fi revoltata în contra preotului și 
învățătorului său. In timpă de nâpte se 
cjioe, că au aprinsă casa preotului și l’au 
alungată pe acesta de-alungulo strade- 
loră, bătându-lă atâtă pe eiă, câtă și pe 
învățătorulă Se <jlcei că preotulă ar fi 
voită sâ liciteze averea mai multora po- 
porenl și de aoi a provenita furia popo
rului. Pentru restabilirea ordinei, s’a a- 
dusă o companiă de ostași dela Aradă. 
Se cj.ioe, că cu astă ooasiune poporula a 
năvălită și asupra respioientului maghiară 
Piuter Pâi, pe oare l’ar fi bătută oum- 
plită. Așteptămă lămuriri.

—x —
Dela Făgărașă. li-se telegrafiâză foi- 

loră unguresol, că partida „liberalău 
de aoolo, într’o oonferență ținută cailele 
aoestea, Ja oare au participată toți ma- 
meluoii maghiari, sași și germani, — a 
hotărîtă ou unanimitate, ca pe deputa- 
tulă Șerbană sâ-lă denunțe partidei gu
vernamentale, oa pe ună „ultmisLă va
lahă11, care nu merită să faoă parte din 
aoea partidă (Sic!) Acum d-lă Șerbană 
a ajunsă între oiooaua și uioovală. Pâte 
să se convingă, decă n’a soiut’o pănă 
aouma, că nu se pâte ca cineva să fiă și 
Română și tot-odată și guverna enală 
ungură.

—x—
Sporirea gendarmerie!. Ministrula de 

interne a provocată pe toți comandanții 
dela gendarmeriă să-i trimită raporte de
tailate cu privire la sporirea torței gen
darmeries Toți comandanții dela gendar- 
meriă oonvină în părerea, oă intr’ade- 
vără pașii ministrului HDrouymi suntă 
fdrte potriviți, drdrece peste totO looulă 
se observă lipsa de sporă a gendar- 
meriei.

—x —
Bespunsulii Țarului la felicitările de 

anulîl nou. „Mesagerulu“ guvernului pu
blică răspunsulă Țarului 1« felicitările de 
anulă nou ale orașului Moscova. Impă- 
ratulă răspunse: „Dumnecjeu să asculte 
rugăciunea nâstră și să facă ca auestă 
ană să fiă un ană de pace și de fericire 
pentru Rusia“.

— x —
1400 de omeni arși de vii. Din Can

ton (Amerioa) se anunță, că la înoepu- 
tulă lui Deoemvre o câtă de bandiți a 
năvălită în oomuna Kamli, distriotulă 
Shinghing. Aoolo au silită pe preoți să 
le dea o sumă de multe cjecl de mii de 
franci. După două preoții aranja
seră sub ună cortă enormă făcută din 
soândurl și pânze ună mare oonoertă, îm
preunată cu representanțiuul teatrale. Iu 
momentulă, oând ună publică numărosă 
se afla în oortă, bandiții i-au dată focă. 
Cortuld era așecjatO imediata lângă tem
plu, unde de asemenea se afla, o mul
țime de lume. Amândouă edifioiile au 
fostă consumate de flaoărJ. Peste 1400 
de persone: bărbați, femei și copii au 
perită, oei mai mulțl arși de vii, alții 
asfixiaț', âr oâțl va oălcațl în picidre. 
Numărulă totală ală viotimelora, spune o 
gazetă englesă, se ridică la 1940.

—x—
Revoluții „New-York Herald“ află 

din KiugsLuu, că a îsbucnită o revoluția 
la Haiti oontra președintelui Hypolire; 
în Port au Pnuoe domnesoe spaima ; se 
oonstruesoă baricade. La algenle de 
Sâmbătă, trupele au silită pe alegători 
să voteze în favorea rudeloră și amioi- 
loră președintelui.
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Șovinismulu cere jertfe.

Foile unguresol din Pesta facil mare 
aiaiu dintr’ună incidente, oe s’a ivită 41* 
lele acestea la unii birto de-acolo între 
câțiva universitari români și mai mulțl 
^oviniștl maghiari. Ca9ulă, după cum 
ni-se scrie, s’a petrecuta astfeliu :

Iu sera de 4 (16) Ianuarie, mai multi 
tineri români dela universitate îșl petre- 
oeau la ună birtii, avendă la disposițiă 
.și o musică, care le cânta românesoe. 
Pe când ei îșl petreoeau astfeliu, de-o- 
■dată întră înlăuntru o sooietate de uni
versitari maghiari, cari nu numai, că 
conturbară în modă bruscă petreoerea 
tinenlorft români, der le luară și musica, 
ordonândă să le cânte lord marșulă lui 
Rakoczy.

Prooederea acâsta bruscă a Maghia- 
rilorO, se ’nțelege, a revoltata pe tinerii 
români, cari înoepură să protesteze în 
contra acestei procederl și oerură sâ li-ee 
lase musica pentru a-șl pute petrece și 
mai departe neoonturbațl.

Atâta a fostă totă. Foile ungu- 
rescl vină acum și facă din aoâsta luoru 
mare; în loco de-a sbiciui însă după me
rită mojicia tineriloră maghiari, ele agită 
■în modulă celă mai nerușinată în oontra 
susă (jiș'loră universitari români sub cu
vântă, că aceștia ar fi insultată „națiu
nea" și alte miserable scornituri eșite 
din capulă. loră. Ba, după cum aflămă 
totă din foile unguresol, între universi
tarii maghiari s’a începută o mișcare ve
hementă în contra tineriloră noștri, ou 
soopulă de-a cere chiar eliminarea loră 
dela universitate. Oa oapl ai „agitațiunilor 
daoo-române“, foile unguresol presentă 
de astă dată pe tinerii mediciniștl Am- 
brosiu Boitorii și Petru Hubianu, pe cari 
colegii loră maghiari dela medicină i-au 
și denunțată presidiului societății uni- 
versitariloră, cu rugarea, ca acesta să 
stărue pentru eliminarea loră dela uni
versitate.

Pentru ca și aici să fiă mai bine 
timbrată caraoterulă asiatică ală celoră 
ce au înscenată scandalulă, în contra 
unuia dintre tinerii români s’a arangiată 
și o demonstrațiune. In 18 Ianuarie, când 
tînărulă Petru Hubiană se presentâ îna
intea profesorului Kovâcs, ca să facă 
ună coloqiu, colegii săi maghiari dela 
medicină năvăliră ou grămada în sala de 
coloquare și isbuoniră în asurejitdre stri
găte de „abzug“ la adresa tânărului ro
mână. Aceste str'găte infernale au du
rată mai multe minute pănă când în- 
tr’ună târdiu profesorulă întreveni pen
tru restabilirea ordinei.

Așa o descriu acesta înse-șl foile 
unguresol. Ună testimoniu de paupertate 
mai mare oa aoesta nici că s’ar pute da 
faimoșiloră universitari maghiari, ală că
rora asiaticismă și sălbătăoiă e pe cale 
de a deveni proverbială în totă Europa.

Fusiunea partideloru ma
ghiare.

Programulă de acțiune desfășurată 
de ministrulă Hieronymi a aflată sim
patii nu numai în psessa guvernamentală, 
oi și în pressa oposițională.

Pressa din Budapesta din inciden- 
■tulă aoesta se ocupă ou idea unei fu- 
siunl sâu ou idea unei nouă grupări de 
partidă.

„Pești Naplo", dă ca faptă sigură 
apropierea îutre ministrulă Hieronymi și 
contele Apponyi, căol celă dinteiu a 
primită ârășl câte-va pârtii din progra- 

, mulă 1 administrativă ală conducătorului 
oposițională. Acesta nu însemnă nici o 
mișcare, ci srată numai, că Apponyi a 
avută dreptate, și că Hieronymi e ună 
omă deșteptă, oare are dreptate. Hie
ronymi și Weckerle au alesă oalea ade
vărată, deârece trecă cu totală la o po
litică obiectivă și dreptă. Parlamentulă 
deaoeea a fostă neroditoră, fiindcă a de
venită o arenă de lupte pentru ajun
gerea la putere. Progresulă va fi posi
bilă, de realisată la casă deoă proiectele 
guvernului voră conține vorbele minis

trului. Deoă aoesta nu se va întâmpla, 
atunol va depinde de hotărîrile lui Ap- 
pODyi și a partidei, sale, de a ajunge la 
putere.

„Egyetertes" scrie : După încetareatrep 
tată a contrastelcră, numai oonsidera- 
țiunl personale mai potă împedeoa unirea 
ambeloră partide. Situatiunea trebue sâ 
se olarifioe, oăol starea actuală e nesănâ- 
tâsă. Ori oarl voră fi pedeoile unei ao 
țiunl parlamentare comune a ambeloră 
partide : situațiunea aotuală nu mai pdte 
dura multă. Sub ce formă s’ar faoe schim
barea, prin o fueiune seu prin nouă gru
pări parlamentare, acâsta este altă în
trebare și afară de acesta e o afaoere 
privată a ambeloră partide.

„Budapesti Hirlap“ 4loe) Csaky 
și programulă politică biserioesoă for- 
meză perioululă pentru oabinetulă Weo- 
kerle. Ministrulă de oulte s’a întorși dela 
Viena ou soiri grave și buna disposi- 
țiune a ministrului a soăcjută pănă la 
zero. Situațiunea e oiudată; păreții des
părțitori îutre partide se apropiă, mi
niștrii țină vorbiri oposiționale în oontra 
guverneloră treoute și a politicei liberale 
de optsprezece ani și partidele oposițio- 
nale aplaudă ou oăldură. G-uvernulă șl a 
însușită nu numai principiile lui Apponyi, 
oi și seria reformeloră cerute de densulă. 
Despoiatulă Apponyi se bucură de aoâstă 
anectare aoap talului său politic și rămâne 
în oposițiune. Crisa rămâne însă later tă și 
pentru aoeea ar vre oabinetulă să soape 
de programulă biserioesoă politioă. De 
aceea vrâ guvernulă să paoteze ou oon- 
tele Apponyi. Eventuală stânga estremă 
va ajuta pe guveră în amânarea între
gului programă politică biserioesoă ; ca 
contra serviciu va primi partida inde 
pendentă concesiunea, oă se va crea le 
gea de garanț â, reforma administrativă; 
numirea funuționariloră îns^ să fiă 
amânată. Ca ală doilea m’jlooă ar fi au
tonomia catoliciloră pănă la crearea căreia 
să se amâne îndeplinirea programului 
politioă biserioesoă.

„Agitațiuni valahe în ca- 
șina din Lugoșâ.“

Sub acestă titlu scriu foile ungu- 
re8d din Pesta, oă în oasina „maghiară4 
din Lugoșă, „membrii români de mai 
multă timpă agiteză mereu în oontra 
Msghiariloră", din care oausă oolonelulă 
de honvezi Huberth a eșită cjilele aoes- 
tea din casină și în urma lui au eșită 
toți oficerii de honvezi din Lugoșă. 
„Agitațiunea11 acâsta a Româniloră în 
contra Maghiariloră, după cum arată 
foile unguresol, constă în faptulă, că 
membrii români ai casinei au abonată o 
fdiă națională românâsoă. „Patriotulă“ 
colonelă Huberth a găsită, oă fâia aoesta 
este anti-maghiară și de aoeea a pretinsă, 
oa să se oprâscă intrarea ei în oasină. 
S’a și oprită, der în looulă ei membrii 
români au abonată o altă fâiă, totă na
țională românâsoă. Afiâudă despre acesta, 
colonelulă houvedă forte s’a busumflatăși 
a eșită din casină împreună cu toți hon
vezii săi.

In privința acesta observămă mai 
întâiu, oft memorata oasină nu pâte sâ bă 
o oasină „maghiară", deoreoe în aceBtă 
casă Românii n’ar ave ce căuta în ea. 
Trebue însă, că aiol e vorba de o ca- 
sină internațională și în acestă casă co- 
lonelulă Huberth și cu ofițerii sâi hon- 
v®Zl au dovedită o mare lipsă de bună 
simță, dâcă au pretinsă, ca să se inter- 
Zioă abonarea outărui Ziară națională ro
mână sub ouventă, oă ar fi „anti-ma- 
ghiară". Der ore foile naționale ungu 
rescl nu suntă tote anti-române ? Pentru 
ce dâr Românii să tolereze pe ale loră, 
er ei să nu sufere pe ale nâstre?

Etâ o nouă dovadă, că amă avută 
mare dreptate când de atâtea ori amb 
sfătuită [ e Românii noștri, să se ferescă 
de a faoe ori ce oausă comună cu Ma
ghiarii, oăol în aceste timpuri ale tur
bării și șovinismului ungurescă, Românii 
nu potă încăpe la olaltă cu îngâmfații 
Maghiari ori maghiaroDl niol chia. într’o 

simplă oasină, fără de a nu fi jigniți 
în drepturile și ambițiunea loră na 
țională.

Alegeri municipale.
Din corn. S.-Dob6ca, Ian. 1893.

In 30 Deoemvre n. tr. s’au săvâr
șită alegerile munioipall în oeroulă eleo- 
torală ală Oiachi Gârboului, oare este 
compusă din oomunele curată româneaol: 
Ciaohi-Gârbou, Popteleoă, Oalaoea, Șio- 
lomonă, Brigleză, Muucelă, Surduoă, So- 
lona, GiocmanI, BăbenI, Cristjlțelă, Cris- 
tolțiulă-mare, Husmezeu, Zalha, Valea 
Hrauă, Ciaoa, Valea-Lozni, PrelucI și 
Lozna-mare.

Dintre preoții aoestoră oomune, nu
mai doi, anume : Ștefană Busița, preotulă 
Zalhei și Paohomiu Popă, preotă în 
Lozna-mare, s’au înfățișată la alegere. 
In astfelă de împrejurări fisolgăbirăulă 
oercului, Vâlya (Valea) Ferenoz, a pu
tută fără nici o genă să ia măsurile de 
lipsă, oa la alegere să reesă candidații 
sei maghiari, pe oarl alegătorii nu-i ou- 
nosceau. Membri de încredere au fostă 
puși dintre âmenii săi încă de timpuriu, 
când abia sosiră doi sâu trei alegători, 
și acâsta pentru ca votarea să nu pâtă 
fi oontrolată și din partea Româniloră. 
Slugarnioulă notară de ceroă Komives 
(oândva Română) împărția liberă și fără 
de a-lă conturba cineva, bilete unguresol 
alegătoriloră români. Când însă preotulă 
Bușița s’a pusă și elă în înțelegere ou 
alegătorii, stăruindă, oa aceștia să vo
teze pentru oandidații români, a fostă 
chiămată înaintea solgăbirăului Valya, 
care i-a interZisă orl-ce aoțiune în pri 
vința acesta, ba a dată ordină se vină 
și doi gendarml.

După atâtea măsuri neomenâse, luate 
în oontra nâstră, și mai alesă oonside- 
rândă, că unele comune numai prin pri
mară au fostă representate, cari toți vo- 
teză la porunca fisolgăbirăului, nu e 
mirare, că resultatulă alegerei nu a fostă 
favoritoră pentru noi Românii. Mai 
adaugă, oă unii alegători, oarl au voită 
să voteze pentru Români, au fostă răs- 
pinșl sub pretestulă, că nu ară ave 
dreptă de alegere. Pe lângă tâte acestea 
au obținută și oandidații români multe 
voturi, așa că, decă era oondusă alege
rea cu mai multă consoiențiositate și de 
s’ar fi presentatu la alegere încă numai 
doi preoți dimpreună ou alegătorii din 
paroohiile loră, învingerea era pe partea 
nâstră.

Etă der, D le Rsdaotoră, oă numai 
preoții noștri, între cari și doi proto
popi din CioomanI și din Cristolțulă 
mare, suntă oausa, oă poporulă română 
din acestă ceroă este representată la 
oomitată prin Maghiari, âră nu prin Ro
mâni, preoum ar trebui să fiă după 
dreptă!

Ei, d-loră preoți, nu luorațl bine! Nu 
stațl cu mânile în sînă, ci săriți întru aju- 
torulă oredinoioșiloră voștri, cari vedemă, 
că parte de frioă, parte din nesoiință, îșl 
dau drepturile loră politioe celoră de 
altă nâmă. Voi aveți datorința sfântă a-i 
deștepta și lumina. De nu veți faoe 
acâsta, nu sunteți demni de presoura, ce 
o mâncați din sudorea loră.

Incheiu aoeste șire ou aoea mângâ
iere, că ce amă neglesă acuma, vomă 
repara în viitoră. Doră va părăsi și in
teligența română din aoeste părți indi- 
ferentismulă, și se va organisa și ea mă- 
cară câtă de oâtă, căci e rușine mare 
pentru noi de a mai rămânâ oum sun- 
temă aZl-

Ună alegătorii.

Literatură.
Revista de medicină veterinară zoo- 

teohniă. — Igienă. Economiă rurală. Su- 
marulă : Asupra ourabilităței tetanosului 
cicatricială ; de d-lă Vucolă Augu9tină ; 
Ruptura venei cave anteridre observată 
la ună oală, de d-lă Ed. Budri ; Kystes 
hydatiques du foie chez un oheval: par 
M. Cb. Morot; Inspecția sanitară a oăr- 

nuriloră de măcelăria, de d lă I. Atha- 
nasiu; Legea de polițiă sanitară veteri
nară română, de d-nii prof. Măgureanu 
și Petresou; Proiectă de lege pentru or- 
ganisarea seroiciului veterinară, presen- 
tată de d-nii Inspectori veterinari; In- 
compatibilitățile medicamenteloră, dednii 
I. St. Furtuna și C. D. Parepa; Contri
butions â l’âtude chimico-biologique et 
experimental sur Ies produits mibrobiens 
solubles, pathogenee et vaocinales de 
morve et de la rage, par M. Achil M. 
Motoc; Revista speoială a lucrăriloră 
streine ; Influența alcoolului asupra oir- 
culațiunei sâugelui, D. G-utnik w. — Ac
țiunea diuretică a glandei tiroide a oi- 
loră, D. Fenwik. — Valorea vaooina'ă 
și terapeutică a laptelui de oapră vaooi- 
nată în oontra oolerei; de d-nii Gameloia 
și Ketsoher; Etiologia unei enzootii a 
oiloră denumită oirceag, de prof. Babeșă, 
Gomposiția chimică a laptelui. —Saprol, 
ună desinfeotant, de D. Laser. Despre 
injecțiunile subcutanee de fosfată de so
diu în maladiile sistemului nervos, D. 
Croeq fils, Crezilatulă de calciu, D. Eo- 
dorină; Cronica; Bibliografie; Errata; 
Formulară ; Tabla de materii. — Redacția 
și administrația: Constanța (Româuia). 
Abonamentulă 14 fr. pe ană. — Uniunea 
poștală 15 fr.

Sciri telegrafice.
Be'gradii, 19 Ianuarie. Se vor- 

beace aici de-o apropiată împăcare 
a regelui Milan cu regina Natalia, 
la mijloc rea Țarului.

Triestii, 19 Ianuarie. In Italia 
de susă frigulu au ajunau la culme. 
Zăpadă multă ca nicl-odată; în 
Modena e de doue metri. Comu
nicația în multe locuri întreruptă.

Londra, 29 Ianuarie. Ministe- 
riulu Gladstone a adresată Khe- 
divului din Egipetă ună ultimată, 
declarându i, că este dependentă 
de Anglia; totodată a declarată, 
că nu recunosc© numirea noului 
ministeriu egiptenu.

DIVERSE.
Mâruliî întrebuințată ca remediu. 

Toți câți mânoămă mere, nu ne-amă 
gândită, pâte, niciodată, oă aoâstă fruotă 
pâte fi ună remediu. Etă oe găsimă 
acum într’o revistă soiințifioă : Chimi- 
oește, mârulă e compusă din fibre vege
tale, albumină, zahară, gumă, clorofilă, 
acide malice și galice, oalce și o mare 
cantitate de apă. Afară de acâsta, chi- 
miștii germani dioă, că mârulă oonține 
o proporțiune mai mare de foeforă, de- 
oâtă ori oe altă fruotă. Se soiă, că fos- 
forulă e fârte aptă a reînoi substanța 
nervosă a oreerului și a mâduvei spi
nării. Pâte de aoeea vechile tradițiunl 
srandinave represintă sub forma unui 
mâră mâncarea Zeiloră, oarl, când sim- 
țiau, oă slăbesoă și devină infirmi, re- 
ourgeau la acâstă fruotă spre a infuza 
puteri nouă spiritului și oorpului loră. 
Acidele mărului suntă forte folositore 
âmeDÎloră ou obiceiuri sedentare, la oarl 
funoțiunile ficatului suntă leneșe. Aoeste 
aoide suntă agenții de eliminare din trupă 
a materiiloră strioăoiâse, csrl, dâoă ar fi 
reținute, ar contribui a face spiritulă 
greoiu, a provooa gălbinarea sâu erup- 
țiunl ale pielei și alte perturbațiunl ar con
tribui a face spiritulă greoiu, a provooa 
gălbinarea sâu erupțiunl ale pielei și alte 
perturbațiunl oongenere. Obiceiulă, care 
esistă în unele părți de a mânoa oom- 
potă de mere cu oarne de poroă friptă, 
ou gâscă friptă și alte buoate similare 
s’a năsuută probabilă dintr’o astfelă de 
esperientă. Acidulă malioă (Apfelsăure) 
ală mereloră copte, fiă orude sâu fierte, 
va neutralisa ori oe esoesă ală materiiloră 
oretâse, provocate printr’o frigere esa- 
gerată a cărnei. „Timpulă“.

PrOPrietcLrU Mr. Aurel ÎUureșianu.

Rpiactorii responsabilii; ctregoriu viaiorâ.
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Oaramlu $iiețe£

Cnrsuld la bursa din Viena 
din 14 Ianuarie st. n 1893.

din 16 Ianuarie st. n. 1893

Bancnote românesc! Uurnp. 9.48 Vend. 9 51
Argintă romănescă . „ 9.40 n 9.45
Napoleon-d’orI - „ 9.57 n 9.60
Lire turcescl „ 10.75 a 10.8
Seris, fonc. „Albina" 6% 101. - 102.

« n n /ft n 101.— n 102. -
Imperiali - - « „ 9.65 n 965
GalbinI .... „ 5.56 n 5.60-
Ruble rusescl - - ’ „ 117. 119.-
Mărci germane - - 58.60 59 10
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Napoloon-d’orl 9 61
Mărci 1U0 împ. germane - 59.22'/3
Londra 10 Livres sterlings ... 120.65

Nr. 173 77—1892.

Renta de aură 4u/0......................
Renta de hârtiă 5% 
împrumutul^ căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă ------- 

Amortisarea datoriei căiloră feratede 
ostă ungare [prima emisune- 

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune!

Bonuri rurale-ungare - - - • - 
Bonuri croato-slavone - - - • ■ - 
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 
Renta de argintă austriacă - • -
Renta de aură austriacă - •
LosurI din 1860 
Acțiunile băncei 
Acțiunile băncei 
Acțiunile băncei

ghedinului 
Renta de hârtiă
Galbeni împărătesc!

austro-ungare 
de credita austr. 
de credită ungar.

austriacă

114.90
185 —

122.—
101.60

120 —

95.75
105 50

97.50
149.60

97.96
116.55
149.—
997.—
365 25
818.— 
142.—
98,40

5 65

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orășănâscă Brașovă inten 

ționâză, de a vinde pe cale de 
oferte și per trunchiu în reviernlă 
„Comatului" și în SDecial în Szent 1st 
vân volgye ciroa 4720 8 m3 lemne de fag 
pe o suprafață de pădure de 97,09 jugărre.

Reflectanții au de a șl ascerne până 
în 3 Februarie 1893 înainte de prânc] 
11 6re primarului acestui orașă ofertele 
provedute ou ună timbru de 50 or. și cu 
unO vadiu de 10 °/0 din întregă sumă 
oferală. Totudeodată are de a se aminti 
în ofc.rt prețul ce se oferă pentru m3 
lemne de fagă, mai de parte numele și 
locuința, precum și dechiarațiunea, cum- 
că oferentului i sunt cunoscute coudițiu- 
nile de ofertași acele contractuale și c 
se supună loră necondiționat.

Pertractarea de oferte va ave locă 
în biroulă d lui primarii în 6 Februarie 
1893 la 12 ore. Pân’atunel se potfi exa
mina în biroul oficiului forestieral orășă 
neso condițiunile de oferte și acele oon 
tractuale.

Brașov, 14 Ianuarie 1893.

10,1-2. Magistratul orășenesc.

W Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

! ; . „VICTORIA"
4 institute de credîtt și economii, Arad.« ----------------------------- -------
« Se publică Concurs

pentru ocuparea postului de cassar la institutul nostru,

1i
i
I<

Salariul anual este 1000 fi. și tantienele statutare.
Alesul va fi îndatorată se depună 1000 fi. cauție. 
Confirmarea definitivă a alesului p6te urma numai după unu 

anu de servițiu.
Concurenții cu studii academice comerciali voru fi preferiți.

TermimiltL concursului se flxeză până la 28 1. c.
Alesulă va întră în funcțiune la 1 Februarie a. c. st. n. 
Arad, 15 Ianuarie 1893.

11,1-1 Direcțiunea institutului.

f»
I

<
<< (<

<

Arendare prin licitațiune.
Muntele ..Sântilie» din județul Prahova România, 

proprietate a Bisericeî Sf. Nicolae din Brașov Scheiu se va da 
în arendă pe trei ani consecutivi înc.epend cu l-a Ianu- Z 
aiie 1893 s. v. Licitațiunea se va ține în Brașov la numită Bi- 
serica Duminecă în 10 Ianuarie 1893 s. v. la 10 6re a. m. C

Condițiunile de arendare să pot vede la Epitropia subsemnată, y
Epitropia parochială a Bisericeî 2 
Sf Nicolae din Brașov (Scheiu). £ 

_________________ y
5 3—4

ne liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892
Budapesta—Predealu Bredealu—Budapesta B.-Pesta-Aradd-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

peradn.

Trenu 
accele

rată

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

pereân. rută

Trenu 
accele-

Trenă 
de 

peradn.
ac.

Trenă 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rată

Trenă 
do 

persdn.

Viena
Budapesta
Szolnok 
P, Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v
Bratoa
Bucia
Oiucia 
Huedin
Stana
Aghiriș 
Gârbău
Nădășel
Clușiu j

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăoiunelii 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică j 
Mediaști 
Elisabatopole 
Sighișdra 
HașfalSu 
Homorodfi 
Augustinîî 
Apața 
Eeldidra
8rașov6

Timișii
?redealti
Bucurescl
On

I

10.(X)
8.25

11.38
2.12
3.53
4.-
4.30
5.22
5.45
0.00
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03 

10.08 
10.37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59
1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3.46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.05
1.55
4.14
5.53
7.08
7.15
7.43
8.18

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50
1.25
1.43
1.52
2.18
2.40

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

4.53
5.32

75.48
6.0t?
6.24
6.39
6.59
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23112.27
8.09
8.43
9.18

10.05
Tr. ao.

Tren 
de pers.

11.-
12.26

1.11
8.35

2.15 Bucurescl
Predealft
Timișă
Brașovu |

Feldidra 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăoiunelii

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.17
4.50

5.42
5.55
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28 
11.04
11.19

5.15
5.57
6.29

12.10

12.58
1.15
1.35 

( 2.09 
( 2.19

3.01
3.31

T15

i

I

7.40
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

Teiușu

Aiudă 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghirișă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea măreț

8.-
8.07
8.24

8U8

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
4.48'
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57 
12.28'

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.14
6.29
6.53'
7.02
7.28
7.53
8.31
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
3.00

12.47

1.26

a

12.54
1.23
1.51
2.00
2.08
3.-
4.23
4.48
5.25
5.43

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

6.07

6.39
7.08

4.45
"9J2

9.41
10.17

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43
9.12
9.51
9.56

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu j 
Glogovață 
Gyorok 
Pauiișh 
RadnaLipova 
Oonop 
Berzova 
Soborșină 
Zanăă 
Gurasada 
Ilia 
Braniclca 
Deva 
Simeria (Pîski) 
Orăștia 
Șibotfi 
Vinț. de joșii 
Alba-Inlia 
Teiușfl

10.00
8.10

11.04
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52

10.00
10.25
10.44
11.58
11.29
11.56

8.05
1.56
4.02
6.57

T. cL per.

2.34
2.54
3.34
3.58
4.20

7.05
7.40

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57 

“Âli
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.35
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

I

Teiușu 
Alba Iulia 
Vinț. de josO 
Și botă 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Branicloa
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzova
Conopă 
RadnaLipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață

Aradu ț

Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenă Trenă Trenu 
de 

persdn.

I I

accele-
ratu peradn-

3.04
3.40
4.58
4.20
4.42
5.43
5.59
6.24
6.49
7—
7.28
8.03
8.54
9.10.
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.25.
6.20

5.28
5 50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

de

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30,
4.17 1
4.33'
4.551
5.17 |
5.28
5.54j
6/24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.—

Copșa mică 
Șei ca-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.57
12.22
12.40
12.50
2.26

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

8 â b i i«i—fl Io gj»șa.- sat î că

Sibiiu 7.35 4.49 10.17
Ocna 8 02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5.32 11.09
Șeica-mare 9 05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Simeria (PisM) Petroșeni ||Petroșeni-Simeria (Plsîl)
Simeria
Streiu
Hațeg ă 
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Orivadia 7.19 12.19
8.06 1.21 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

Aradu—Timișora || Timișora—Aradu

10.4
11.1
11.E
12.09
2.24
4.47
8.40
6.20

8.15
9.46

10.55

Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.11
? Vinga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46
Timișora 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50

(wliirișft—Turda Turda—Glairișîi

850
9.10

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.24 Turda
Turda 8.08 10.55 4.—110.44| Ghirișu

I 4.B0| 9.30 2.30
| 5.io| 9.50 2.50

JWLureșu-Tudoșii—Bistrița Bistrița—Mureșu-Audoșu

Murășă-Ludoșfl. . . . 
Țagu-Budateleoîi . . ,
Bistrița ...................

Bistrița4.-
g.48 Țagu-JBudateleott . .
9.591 Murâșii-Ludoșii . .

1.16
4.15
7.21

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Pornești —Brațto v

Cucerdea-Oșorheiu - R. ■săs.
Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu | 5.07 11.39 5.14

5.50 12.20 5.36
Regh.-săs. 7.15 1.15 7.15
Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.

Oșorheiu )

344
5 14 9.35

3.22
5.05

5.20 10.05 5.54
Ludoș 7.- 12.31 7.41
Cucerdea 7.47 1.15 8.25
Simeria (Piski)--Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.56
Cern a 11.13 5.03 10.08
Hunedora 11.48 5.38 10.32

Hunedora--Simeria (Piski)
Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5.11 3.- 7.50
Simeria 5.28 3.20 8.10

Brasov-Cernești
Brașov 
Zernești

8.35
10.28

4.55
6.36

Zernesci
Brașov

5.00
6.29

12.20
1.44

Siftliișora—Odorheiu l| Odorheiu—Sighișdra

Sighișdra. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15 3.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Careii-mari—%elă,u || Zelftu—Careii-mari
Careii-marI. 
Zelău. . .

5.45| Zelău ......
11.—1| Careii-marI . . . .

1.5f
l.Oi

N'ota 1 Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de nâpte.
t

OV—C11.-Oșorheiu.

/

Brașovu 8.50 3.10
Uzonă 9.43 4.23
S.-Georgiu 10.32 5.03
C.-Oșorlieiu 12.54 7.26|

Cli.-Oșorheiu— 25rașov.
iCh.Oșorheiu 4.30 2.45
S.-Georgiu 6.53 5.30
Uzonă 7.00 5.45
|Brașovfi 8.25 7,26

Tipografia A. MUREȘIANU.


