
-el8c|lnnea, Admlnisîratiunea 
și Tipoerafla : ’ 

3F1ASOVU, piața mura, Târgulu 
Inului Kr. 30.

nefraucate nu se primucii. 
Manuscripte nu se reirimiiii.

Birourile de mucinri:
Brvyovu, piața mare, Târgulu 

Inului Nr. 30.
Înfierate mai primeaeă în VIohr 
fî. Mosse, Haasensiein & Vogler (Otto 
tfaas), H. Schatek, Alois Herndel, At. 
Dukes, A. Oppelik, J. Donneberg; în 
Budapesta: A. 7. ffoldberger, Eck- 
•Mn Bernat: în Frankfurt: G. L.

Daube ; In Hamburg: A. Sterner, 
Preț-ulu inaorțivtniloru: o serin 
tfarmond pe o colAnft 8 or. și 
30 or. timbru penoru o publi
care. Publicări mai dese dupfi 

tarifa și învoială.
Reclame pa pagina a IlI-a o 

senă 10 or. v. a. a6u 30 bani.

ZL’TT’I.

„Gazeta14 eae în fiă-care
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl.,pe ș6ae luni 

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

Pentru România șl străinătate:
Pe unii anâ 40 franoî,pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franoT.

Se prenumără la t6te oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abouamentuln pentru Brasovfi: 
a administratiunn, piața mare, 
Tfirguin Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe unu anii 10 fl., pe șfiso 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dueulu In casă: Pe un ti and 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unii esemplaru 6 cr. v. a. 
său 16 bani. Ațâți abonamen
tele citi și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 13. Erașovii, Lum-Marți, 19 |31J Ianuarie

Autonomia catolică ungurescă
f»

Biserica română gr.-unită.
I.

De când s’a încercată br. Eât- 
vâs, fostulă ministru de instruc
țiune publică, se introducă reforma 
organisațiunei administrative în 
biserica catolică a Ungariei, sub 
măgulitorului titlu de „autonomia 
catolică11, se împlinesce aprâpe unu 
cvartă de S6colu.

Acțiunea a foștii începută în 
1869 și s’a terminată în 1871, 
scimu, că fără de resultatu, din 
causă, că episcopatulă latinu aici 
Ungariei a fostă contrară opera
tului compilată de adunanța con
stituantă pentru autonumiă, er 
Majestatea Sa, ca patronulă sul 
premă ală bisericei catolice, nic- 
că a sancționată acelă operată.

In decursă de 21 de ani, aura 
favorabilă politicei moderne, și 
rassei predomuităre, a schimbată 
vederile și convingerile singurati- 
ciloră, a factoriloră publici și a 
cercuriloră decicjetbre, de unde po
litica militanta „a finei secolului" 
crede, că va fi posibilă acuma, ce 
nu s’a putută în 1871.

Contele Csâky, ministrulă cul- 
teloră, se vede a fi unu puiu de 
leu în curagiulă acțiuniloră sale 
politice. Mai ânteiu a începută se 
deslege saculă ceh* cu giăunțealu 
Congruei, apoi se puse să-lu scătă 
din țîțîni pe primatele dela Stri- 
goniu și se-lă aducă în vîrtegiulă 
fluctuațiuniloru politice la Buda
pesta, der de-ocamdată se îndes
tuli cu vicariatulă; în urmă veni 
cu tunulă celă mare ală căsăto
riei civile. Se pbte, că are în re- 
servă, deși nu pentru elă, der pen
tru următorulu său, secularisarea 
averiloru. încă scăpate de ghiarele 
jidovesci.

Iiic Rhodus, hic soita, pentru e- 
piscopatulă catolică ; deci elu cu
getă: mai bine facemă congruă și

autonomiă, decâtu căsătoriă civilă, 
căci la acesta nu ne dă permi
siune Roma... Guvernulă, împinsă 
de șovinismă, 4'ce : primescă, căci 
am lipsă să îndesă pe Românii și 
Rutenii gr. cat. în autonomiă, și 
ăstă modă se consolideză unita
tea bitericei catolice maghiare, 
prin carea capătă puteri ,,idea de 
stată" ; deci eu mă retragă cu că
sătoria civilă pentru ună timpă 
nedeterminată.

Mai credă șoviniștii: că vă- 
(jendă preoțimea română și ru- 
tenă gr. cat, că are plată fixă de 
500—600 fl. garantată de „strălu- 
citulu coră episcopescu latină", 
va merge orbișă în congresulă au
tonomiei Pestane, pentru ca să 
susțină grația beneficiiloră do
bândite.

Noi Românii avemă semne des
tule pentru ca să credemă și să 
ne tememă, că timpulă presentă 
portă în uterulă său embrionulă 
fătului mai susă indicată. Mărtu- 
riă ne este spre acesta trecutulă, 
căruia „meminisse jubavit11. Scopulă 
scrisărei mele presente este, ca să 
facă oglinda acelui trecută.

Românii gr. uniți, iubitori de 
independința bisericei loră, au 
simțită o durere sufletescă în 1869, 
văcjendă, că Episcopii: Oradei mari 
(Iosifă Pap Szilagyi), și ală Lu- 
goșului (Al. Dobra), deși în buna 
loru credință, au dispusă tbte pre
gătirile pentru alegerea deputați- 
loră bisericescl și mireni la con
stituanta autonomică de Buda
pesta.

In diecesa oradană, cu tâte o- 
pintirile să fiă aleși despre cari 
se scia, că voră intra în acea a- 
dunanță, s’au alesă deputați mi
reni : Ales. Romanii, Ioanu Cucii, o- 
blegați dietali, și Ios. Romanii, ad
vocată în Oradea; er în diecesa 
Lugoșului: Aloise Vladii, Ioanu Ma
iorii și Iul. Bardoși. Dintre toți, 
numai I. Cucă, nepotulă episco
pului Szilâgyi, a intrată; er cei-

lalțl nici unulă, ba d-lă Maioră 
și-a depusă maxadatulă.

Deci diecesele gr.-unite ora
dană și Lugoșană au fostă repre- 
sentate în acelă congresă pregă- 
titoră prin doi episcop!, doi de
putați eclesiastici, (din Orade ac- 
tualulu episcopă ală Gherlei Ioană 
Szabo) și ună deputată mirenă. 

Regulamentulă provisoriu, sanc
ționată de Majestatea Sa monar- 
chulă, în textulă său originală ma
ghiară, are titlulă următoră : „a 
magyarorszăgi rom. cath. vegyesegy- 
hăz tonacsok megalakităsăt elokeszito 
gyulesre“, âră punctulă I, are cu- 
prinsulă următoră: „Ezen elâke- 
szito gyulesnek feladata leend 
rendszeres vâlasztâsi mădot kidol- 
gozni, mely8zerint a rom. cath. egy- 
haz egyetemenek szervezo gyulekezete 
egybehivatsek. “

Nu numai din aceste cuvinte 
clare, ci și din totă spiritulă re
gulamentului, ba și din lucrările 
premerse era evidentă, că totă 
mișcarea se făcuse numai pentru 
catolicii de rită latină, și nu și 
pentru gr. cat.

Adunându-se congresulă ad hoc 
în luna Oct. 1869, a delegată o 
comisiune de 18 membri, carea 
să pregăteseă noulă regulamentă 
pentru alegerile la adunanța au
tonomică ; în § 1 ală acestui o- 
perată stau următârele: „a magyar 
cath. egyhăz autonomiăjât szervezo 
gyules egyhăzi es vilăgi tagokbol ăll“ etc.

In regulamentulă provisoriu, 
precum văcjurămă mai susă, era 
vorba de „magyar orszăgi rom. 
cath. egyliâz"", în regulamentulă 
prelucrată de congresulă ad
hoc deja găsimă „magyar cath 
egyhăz^, adecă biserică catolică ma
ghiară, fără diferență de rită ; va 
se 4lca ola în carea suntă arun
cați și Românii și Rușii gr. u- 
niți, pentru ca să aibă caracteră 
maghiară. Congresele întrunite ale 
luteranii oră Slovaci cu Calvinii 
maghiari, ni suntă prechiară o- 
glindă a iubirei și păcei, ce dom-

nescă în asttelă de amestecături 
și ce scopuri se gonescă în ele.

Ce activitate au desfășurată în 
acea adunanța doi episcopl, doi 
delegați bisericescl și unulă mi- 
reanu din partea Româniloră gr. 
uniți, nu scimă, urmările însă ni 
arată, că îh buna loră credință 
n’au cumpănită nici însemnătatea 
cuvinteloră textuali, nici pondero- 
sitatea schimbăriloră, ce voră 
urma prin acelea în disciplina și 
administrațiunea bisericei române 
gr. unite.

Destulă, că în vera anului 1870 
s’au făcută alegerile pentru adu
nanța autonomică, la carea deja 
era chiămată și archidiecesa, și 
tăte diecesele gr. unite române; 
adecă „în bunulu comunii atu cato- 
liciloru“, cum se 4i°ea Pe atunci, 
s’a îndesată și archidiecesa și die
cesa Gherlei,—deși în conferințele 
și adunanțele premergătdre, pe 
cum vă4urămă, n’au fostă repre- 
sentate; din tote însă numai die
cesa Oradană a alesă, și anume 
de deputată bisericescă pe lustinu 
Popfiu, de mireni: pe Ios. Romanii 
și Ios. Vulcanii.

Adunanța a fostă conchiămată 
de primatele Simor pe la finea 
lunei Octomvre 1870; Dobra, E- 
piscopulu Lugoșului, murise, eră 
nou numitulă Episcopă Olteanu, 
încă nu era confirmată și hiroto
nită, deci în congresulă autono
mică intrase singură singurelă E- 
piscopulă Oradei Pap Szilagyi^ căci 
deputății diecesani întruniți la Bu
dapesta deciseră în unanimitate 
a nu intra și participa în acea a- 
dunanță autonomică, ci să dee o 
declarațiune motivândă neîntrarea 
loră; spre acestă scopă a trebuită 
să intre unulă ad hoc, adecă ca să 
presinte în scrisă declarațiunea. 
Ios. Romană a primită redactarea 
declarațiunei, eră lust. Popfiu, ca 
oratoră cunoscută, a primită in
trarea ad hoc în adunanță.

Verificarea lui Popfiu, în urma 
referadei deputatului mirenă Vir-

FOILETONULU „G-AZ. TRANS." sărcinaBe cu acea lucrare pe sec
țiunea sa I, adecă pe cea filolo
gică și de artele frumdse. Acea 
secțiune a încrecțută acea lucrare 
la o comisiune de trei în perso- 
nele membriloru Georgie Ioanovics, 
Emil P. Teiuresk și Oscar Asboth. 
Operatulă comisiunei, presentată 
fiindă în 19 Decemvre, Academia 
l’a înaintată la ministeriulă culte- 
loră și ală instrucțiunei publice, 
care-i ceruse opiniunea ei.

Nu se cere nici de cum vre- 
ună spirită profetică, pentru ca să 
prevedă cineva scopulă și planulă, 
ce urmăresce ministeriulă ungu
rescă de culte și instrucțiune pu
blică cu acestă întreprindere a sa. 
Pe câtă ne aducemu( aminte din 
celă mai deaprope trecută, o fă
cuse anume aici în Transilvania 
baronulă Bionisie Banffi în comita- 
tulu Solnocu-Dobeca prin funcțio
narii din acea prefectură a sa, 
după care l’au imitată și alții în 
alte comitate. Urmările ne suntă

cunoscute în parte mare: confu- 
siuue înfricoșată în o mulțime de 
acte publice, procese fbrte peri- 
culăse în cause de hereditate și 
în alte multe, în care e cestiunea 
de Meum vel Tuum; confusiune ba
bilonică la numărare de popâre 
în fiă-care 4eGe ani aeu termini 
mai scurți; liste electorali încur
cate pănă la scandală; catalbge 
de asentare pentru întregirea ar
matei și alte multe neajunsuri, 
cari taiă afundă în drepturi per
sonali, familiari și reali.

De când popărele Europei și 
mai multe ale Asiei au adoptată 
Căristianismulă în loculă idolola 
triei, preoțimea christiană a intro
dusă și 6reșl-cum sancționată cu 
Baptismulă o mulțime de nume 
proprii din testamentulă vechiu și 
din celă nou, adecă nume împru
mutate dela Evrei, dela Elini și 
Romani, însă mai totă nume de 
acelea, cari încependă dela Adam 
și Eva au fostă proprii așa numi-

țiloru patriarch!, judecători, preoți, 
profeți, une-ori regi din testamen- 
tulu vechiu, eră din celă nou 
nume de apostoli, discipuli, mar
tiri, sânțî părinți, mari apărători 
ai evangeliei lui Isusu Christosu, băr
bați și femei cu renume lăudată 
și gloriosă în lumea christiană. 
Nume de acestea proprii de bap- 
tismu, s’au conservată în cărțile 
sacre, în sinaxare, în istoria ecle- 
siastică, — cu 4®cil© de mii, din 
cari christianii își potă alege după 
cum le convine.

La numele proprii luate din 
scripturile sacre se adaugă multe 
nume conservate de cătră anumite 
popâră ca individualități naționale, 
precum suntă cele ale Germani- 
loru, ale Slaviloiu, unele și ale 
Francesiloră.

Să încerce ori cine a traduce 
în limba maghiară fiă și numai 
puținele nume din baptismă, câte 
se află împărțita pe cele 365 de 
4ile ale anului în ambele Călin-

Numele din botezu 
ale locuitorilor^ neinagliiari conscrise, 

traduse și criticate în Academia 
de sciințe a Ungariei.

In ședința generală a un-spre- 
4ecea din 19 Decemvre 1892, s’a 
pertractată o cestiune etnografică, 
care credem u, că trebue să inte
reseze pe toți locuitorii nemaghiari 
din tâte țările așa numite ale co
ronei unguresc!. Adecă ministe
riulă culteloră și ală instrucțiunei 
publice trimisese Academiei unu 
catalogă de nume proprii (kereszt 
nevek) usitate la poporele nema
ghiare mai multă decâtu altele, spre 
a-le traduce și a-le supune la o cn- 
tică*} Academiaînuna din ședințele 
sale plenaiie de mai înainte în-

*) ..... leforditâs es foliilbirâlâs vegett.
Akademiai Ertesito IV kotet I fuzet 1893 jâ- 
nuar I-en.
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gilă Szilâgyi, fu primită de locă 
și fîindă chiamatu intră în ședința 
din 3 Noemvre 1870 la 4 6re p. 
m., unde fu primită de deputății 
adunanței cu fețe vesele și cu stri
găte de „eljen11, eră deputății mi
reni los Romană și Ios. Vulcanii 
priveau acestă scenă diu galeria 
edificiului adunanței. Urcându-se 
d-lă Popfiu la tribună, se făcu o 
tăcere adâncă, și cum înainta cu 
discursului seu, se posomorau fe
țele: după discursu urmă cetirea 
declarațiunei presintate, carea ter- 
minându-se, președintele Simor 
4ise: se se dea unei comisiuni 
spre studiare, căăre celea cuprinse 
în ea suntu lucruri reali, seu numai 
visuri.

Popfiu după acesta a părăsită 
ședința; eră în 9 Noemvre toți 
trei deputațiii oradani se presen- 
tară la ministrulu culteloră B. 
Eătvos, înmănuându-i declarațiu- 
nea, cu rugarea, ca se părtinescă 
conchiămarea congresului mitro
poliei gr. unite; primindu minis
trulu declarațiunea, întrebă: „hat 
mi tz? protest? (ce e acesta? pro
testă?) la ce ’i se răspunse, că nu 
e protestă, ci declarațiune. Cu a- 
ceste, deputății oradanî părăsiră 
Budapesta și dispuseră tipărirea 
declarațiunei și discursului lui Pop
fiu, din cari vă acludă aci unu e- 
sem piară pentru publicare, se vedă 
și generațiunea cea nouă, ce s’a 
întâmplată înainte de asta cu 22 
de ani.

Autonomia catolică ungurăscă și 
bisericei rcmână gr.-unită. Sub acesta 
titlu amO începută acjl cu publicarea 
unui ciolu de articull, datorita valoro- 
sulu nostru amica, domnului losifă llo- 
manu din Budapesta, obtb în acestă mare 
oestiune, e unuia dintre cei mai compe
tent bărbați ai noștri întru a ne da lă 
muririle dorite. Articulii d-sale vora re
vărsa o deplină lumină asupra unelti- 
rilora, ce încă din timpuri vechi se ur- 
zesca în contra bisericei române unite 
prin regularea așa d'sui congrue și au 
tonomii catolice, — uneltiri, pentru cari 
esprimându ne îngrijirea, „Unirea" dela 
Blașiu vrea aS ne ia peste picior și-și faoe 
bătaedejocă. In numărula sâu mai nou 
dela 28 Ianuarie, acestă foiă degene- 
râză pănă întru a ne presanta oa pe nisce 
intrigant răutăcioși, cari faoema ceea 
ce faoema numai „de frică să nu se im 
bogățescâ cumva derută nostru din ajuto 
ruin catolicilor!* din Ungaria^

Ba ne cerii „să le arătămfi noi înși-ne 
mijlocele, cu cari s’ar pute îmbunătăți 
sortea oierului nostru și fără de concur 
sulii catoliciloru de ritulu latină " caol 
pentru nedumeririle „Gazetei" — dice la 

altă locă aoâehă fdiă — arohiereii români 
uniți „nu potă să rupă în modă bruscă și 
ușuratică ori ce legătură cu episcopatulă 
cstolică din Ungaria u

Va să cjiofi. nut aut', seu le dămă 
m’jldoe buni de traiu și atunol suntă cu 
noi, său nu le dămă, și atunci se îuro- 
leză sub stâgulO lui Vaszsry — Schlauoh 
și mergă ou oatolioii unguri. Altă alter
nativă, după d-nii dela „Unirea", nu 
esistă.

O spunemă sinceră, oă nisoe prin- 
oipii atâtă de monstruâse și degenerate, 
oarl să pună interesele naționale ale unei 
biseriol întregi îndărătulă îmbunătățirei 
unei dotațiunl, pănă aoum n’amă aucjită 
aecentuându-se din partea vre unui mem
bru ală oierului româuesoă. întrebe ti
nerii doctori dela „Unirea" pe părinții 
loră și voră afla, oă laoeștia au sciută 
trăi oinstită și omenită? și „fără de con 
oursulă catolioiloră de rită latină"; au 
răbdată, au suferită, der niol-odată nu 
s’au vScjută îndemnați de-a recurge la a- 
jutorulă inimioiloră noștri. Vecjl bine, ei 
n’au prea umblată ou reverenzi de mă 
tase și niol n’oră fi trăită, pote, toomai 
pe uuă pioioră ou dootorii noștri dear]!, 
venițl dela Roma. Dâr niol aceștia n’ar 
trebui să uite, că cei oe pentru prima 
dBtă li-a de8ohisă loră oalea spre Roma, 
nu li a desohis’o pentru ca să aducă de- 
acolo boerime, oi pentru oa aoolo să în
vețe a iubi și a-șl apăra națiunea și bi
serica loră națională mai pe susă de ori 
ce interese ale dotațiunei.

C3S0NBUA POMTIUA
— !8 (30) Ianuarie.

In oonferența partidei liberale ma
ghiare, declarâ mitiistrulă președinte, oă 
guvernulă susține intactă programulă 
stabilita de elă, aprobată și sprijinită 
pe față de cătră partidă, atâtă în r>uno- 
tele privitore la politica bisericescă, 
câtă și în celelalte puncte Față cu 
membrii aceia, cari nu suntft de acordă 
cu pBrtea privităre la politica bisericesoă, 
guvernulă nu află de lipsă, că aceștia, 
înainte de oe guvernulă și-ar presanta 
proiectele sale în formă oouoretă, să 
pună pentru persona loră oestinnea de 
partidă. Dâoâ totuși cineva pune Ges
tiunea de partidă în privința per^ouei 
sale, declarația guvernului este, oă fiă- 
oare punotă cardinală din programulă 
guvernului, prin urmare și partea privi 
tfire la politica biserioescă, constitue o 
parte integrantă'a programului de gu
vernare. Ministrulă rogă pe membri să 
nu țină conferențe separate, ci decisi- 
unile partidului să se aducă aici. Rogă 
mai departe partidulă să se identifice ou 
aceste deolarațiunl. (Aprobări prelungite 
și aplause) E Lntinovid, declară, că ud 
primesce căsătoria civilă și iese din par
tidă. Toma Pechy ține căsătoria oivilă de 
perioulăsă pentru patriă și iese din par 

tidă. Contele Coloman Csalty, contele 
Carol Pongracz nu suntă pentru căsătoria 
oivilă, dâr în celelalte sprijiuescă guver
nulă. Contele Ladislau Szapary nu pri
mesce căsătoria oivilă și iese din par
tidă. Canonioulă Todor aprobă punotulă 
de vedere ală guvernului ou esoepția 
ooliticei bisericescl și rămâne în partidă. 
Contele Stefan Karoly aprobă progra- 
mulp în totă privința și îutrâbă, decă 
enunciațiunea cfiarului „Nemzet" inter- 
preteză vederile guvernului. Weckerle 
răspunde negativă. Președintele enunță 
eșirea din partidă a coloră 3 membri de 
mai susă și luarea aprope unanimă spre 
soiință a declarațiunei ministrului pre
ședinte.

♦

In comisiunea budgetară a camerei 
deputațileru din Viena din 21 lan. a. 
o n. s’a luată în desbatere posițiunea 
„școlei medii". Deputatulă română Lu- 
pulu a pledată pentru . activarea uuui 
gimnasiu inferioră nou în Cernăuți cji- 
cendă, că acesta ar fi uniculă mijlocă, 
care ar pută pune stavilă transvadflrii 
actuale dela gimnasiulă o r. din Cer
năuți. Adaptările reoente întreprinse la 
edificiulă esistentă ală gimuasiului din 
Cernăuți de oătră guvernulă o. r. nu 
voră scădă inconvenientele, ce se mani
festezi în privința pedagogică și sanitară. 
Trecendă la gimnasiulă gr. or. din Su- 
oeva a descrisă starea miserabilă a edi 
fioiului acestui institută și întrâbă ori de 
înourendă se pote aștepta codirea unui 
edificiu nou și corăspuncjătoră cerințe- 
lorO. A arătată apoi neoesitatea activării 
claseloră paralele cu limba de propunere 
românâscă pentru întregă gimnasiulă, 
pentru ca poporulă bueovinenă să se 
pdtă cultiva în limba sa maternă — oe- 
rere a cărei îndreptățire nu se pote nega 
— prin care însă nu se încercă o strîm- 
bătățire a învățământului limbei germane, 
deâreee necesitatea cunoscinței limbei 
germane și înalta sa misiune culturală 
aste recunoscută de fiă-care Bueovinenă, 
și în țâră se pune mare pondă pe învâ 
țarea ei.

yiJLEL
— 18 (30) Ianuarie.

încă unt procesă ală d-lui Dr. Lu- 
caciu s’a pertraotată la 27 Ianuarie n. 
înaintea tribunalului r. din Sătmar. Pro- 
cesulă a fostă intentată încă de astă- 
veră sub cuvântă de calumniă în oontra 
guvernului și a autoritățiloră sale. După 
oe reoursurile la Tablă și la Cună au 
fostă respinse, urmă acum o nouă per
tractare. D-lă Lucaciu se presentâ la 
acestă pertractare însoțită de d-lă ad
vocată Iul. Coroianu, ca aperătoră. Li
berată din închinorea dela Seghedin, d lui 
Lucaciu, după ună raportă telegrafică ală 
foiloră din Pesta, i-s’a acordată „favo- 
rulă" acela „generosă", de-a face călă
toria dela Seghedinii plină la Sătmară 
liberă și neinsoțită de panduri. In 

oependu-se pertractarea, Lucaciu declarâ 
în limba maghiară, oă în oursulă per 
tractărei voesoe să vorbesoă în limba 
română. Proourorulă protesteză și fjve, 
că aoesti ar fi o „demonstrația și politi 
sare înaintea tribunalului* (sic!). Tri- 
bunalulă s’a retrasă și după o scurt* con- 
sultațiuue, a hotărită „să i parmită" d lui 
Luoaciu să se potă apăra și să-și pdtă 
da răspunsurile sale în limba română. 
Luoaciu după aoesta îșl ceru permisia de 
ase consulta ou apărătorulă său între pa
tru ochi. După acestă oonsultare, Lu
oaciu s’a reîntorsă în sală și a deolarar.il 
că „nu voesce să demonstreze (?) in contra 
limbei de statu'1 (!) și „pentru a combate 
aserțiunile procurorului, va vorbi ungu- 
resce*. Astfelă pertractarea a decursă în 
limba maghiară. D-lă Luoaciu fu deolarată 
vinovată și fu ooudamnată la două luni 
inchisdre} 50 fl. amendă și întreținerea în 
incliisdre. Tot-odată s’a dispusă publioa- 
rea sentinței in „Szatmar megyei Kfiz- 
louy" pe spesele condamnatului și aduce
rea ei la cunosoința episcopului. Pertrac
tarea a durată dela 9 6re a. m. până la 
5 p. m. Sala a fostă indesuită de publică. 
Aoestea le-arnă luată după ună raportă 
ală lui „Egyetertes.

— x —
Pertractarea lăsămentului Metropoli- 

tului Vancea. Din Blașiu m-se comunică, 
că la 26 și 27 Ianuarie u. o s’a ținută 
pertractarea ereditară a lăsămentului fe
ricitului Metri polii-ă Vancea, sub con
ducerea binevoitore a d-lui notară pu
blică din Ocnn. Sibiiului. lutre legatari 
și între Conviețuia tmerimei române din 
Blașiu, ca erede universală, a suooesu o 
împăcare deplină, așa că după ce actele 
privitore la acesta împăciuire voră ti în
tărite și din partea tribunalului, mteie- 
sbții îșl voră putâ căpăta în timpulă 
celă mai scurtă, părțile de avere testa- 
teloră. Ni-se comunică toi ă odată, oa din 
Imitarea averei imobile, rămasă după râ- 
posatulă Metropolită, s’au dobândită vre o 
44,000 fl. T6te obiectele s’au licitată u 
preturi torte urcate, ba unele chiar exa
gerate. Bunurile testate pentru scopuri 
de binefaoere, înoă iu ourmlă acestui 
ană se voră pune în folosința scopuri- 
loră, pentru cari au fustă destinate in 
sensulă testamentului.

—x—
Guvernulă francesă, după oum anunță 

cjiarele d dincolo, a trimisă ia Buou- 
resd 3 distinși medici tranoesl și anume 
pe Monod și Moure din Parisă și pe d. 
Albert Boyer din Bordeaux, pentru a 
studia starea higienică și orgunisația spi- 
taleloră din România.

— x---
Senatulă francesă, după cum se 

anunță din Pansa, a adoptată convenția 
comercială ou România.

—x—
Direcțiunea generală a serviciului sa

nitară ală Româuiei aduce ia cunoștința 
publicului, ca ministerulă de interne, 
aveudă in vedere, ca comuuicațiunea 
intre Ungaria și România este permisă 
la Verciorova numai cu calea ferată și 
că prin acestă măsură călătorii nu potă 
intra pe acolo pe șosea nici in trăsură 
moi călări seu pe josă, a decisă, pe basa 
avisului consiliului sanitară supenoră, ca 
să se permită intrarea în Rumauia a 
călâtonloru din Ungaria pe la Vercio
rova și pe șosea, cu condițiune, ca ei să 
fiă supuși la aceleași măsuri ca și i.ălă-

dare, în celă Iuliană și în celă 
Gregoriană; să mai alăture la 
acelea pe câte au alăturată pro
testanții germani la Câlindarulu 
Gregoriană, ca nume de origine 
curată germană, care la poporulă 
loră stau în mare ondre și vene- 
rațiuue; să traducă totă așa și 
mulțimea numeloră proprii curată 
slave, usitate la Șerbi, Croațl și 
Sloveni, la Cehi și Slovaci, la 
Poloni și la Ruteni, câteva și la 
Români. Deră în cele din urmă 
cu ce scopu și cu ce resultată ?

Cundscemă și noi o mare greu
tate, pe care întimpinămu la ale
gerea și folosirea numeloră proprii, 
anume și la națiunea nostră. Din 
miile de nume christiane și na
ționale indigitate mai susă, popo
rulă și chiar preoțimea au o pre- 
dileețiune cu totulă escepțională 
numai pentru câte cjece, multă 
doue-4ecl, despre cari unii credă, 
că ară fi mai sânte decâtă ori cari 
altele, alții că cutare nume ară fi 

împreunate cu norocă mare și 
ârăși alții pretindă, că cutare nume 
•să rămână în veci în jfamiliă pănă 
la judecata cea de apoi Acea iden
titate de nume produce apoi mul
țime de inconveniente, încurcături, 
procese, mai vertosă pe unde nici 
ună funcționară nu este română 
și nici unală nu scie nimică ro- 
mânesce; numele proprii le schim
bă cu cele apelative și alte absur
dități de acestea.

Se nu fiă cu supărare pentru 
nimeni; credemă însă, că a sosită 
timpulă, decă nu a și trecută, ca 
la punerea numeloră din baptismă 
se mai rărimă pe cele usitate fără 
nici ună cumpătă; se mai întro- 
ducemă și nume curată romane, 
anume de cele scurte, de două seu 
trei silabe, sonore și ușăre de pro
nunțată, de cari este plină istoria 
celoră vre-o trei mii de ani.

Femeile christiane peste totă 
și în specie femeile năstre au cu 
totă dreptulă cea mai mare vene- 

rațiune pentru numele Maria, Ana, 
și alte vre-o trei patru. Ce vomă 
4ice însă în cașuri, nici-de-cum 
prea rari, unde dămna casei strigă: 
Mario! însă care Mariă? Două 
servităre, bucătăresa, chiar și fiica 
d nei cea mai mare, pe tăte patru 
le chiamă Maria. In cașuri de 
acestea dămna casei seu domnulă 
îșl ajută schimbândă numele unora, 
seu folosindu-se de diminutive, ca 
Măriuță, Mărioră, Măricuță, Uță, 
Uțică, Țică. Mițo, Miți, ori schi- 
monosindă cu totulă: Marișcă, 
Marișcuță.

Ioană, Iuonă, Iuonașă, Iuonelă, 
Ionelă, seu pe grecesce lenache, 
lone, Nache. Năchiță; Iuonuțu, 
Gnu, Onuță, Nuțu, Nicolae, Ni- 
culiță, Nicula, Naie, Cula, Culiță, 
Liță; mai și pe grecesce: Niculache, 
Lache și mai multe alte esemple.

Schimbări de acestea se în
tâmplă la tote poporele, și cari 
cunoscă de esemplu limba ger
mană, sciu ce se face din numele 

Marie, Catharina, Elisabeta, Franz, 
Friedrich, Iosef (Sepp) și altele.

Cum voesce Academia ma
ghiară și cum vre Ministeriulă să 
traducă și să reguleze voința, li- 
berulă arbitru, plăcerea, seu decă 
vă mai convine: caprițiulă, gus- 
tulă bună seu rău în linia primă 
ală părințiloră și ală popăreloră? 

Suntă destule comune rurale 
de câte 50—100 familii, în cari 
abia vei afla câte 10—15 nume 
bărbătesc! și femeesci, poporațiu- 
nea întregă este cunoscută numai 
după acelea câte-va nume. Popo
rulă nostru îșl mai ajută spre a 
distinge pe unii de alții cu câte 
ună supranume seu nume comică, 
de rîsă, batjocură, care devine 
forte adesea connune (nomen apel- 
lativumf)

Este apoi și ună altă mijlocă, 
de proveniență cum se pare orien
tală, străvechiu milenariu, vene
rabilă, adaugerea la numele pro
priu încă și numele tatălui, ală

deolarar.il
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torii carl întră în țâră pe la acela pnnotă 
ou calea ferată, adeoă la revizia sanitară 
a oălătorilorCi și desinfectarea rufelorO 
murdare ale aceioră călători.

—x —
Domnișora Agata Bârsescu, oelebra 

artistă română, care a jucată pe scena 
Burg teatrului diu Viena, a fostă anga 
jată la teatrulă rurțdi din Berlină.

—x —
Unii dicționar^ franceso-românii. Mi- 

niatrulă oulteioră și instrucțiune) publice 
din România a convenită cu d. profe 
soră Bouifaciu Florescu pentru redac
tarea unui dioționară franco-română. D. 
Forescu se obligă a preda treptată 
întregă manusoriptulă dicționarului pănă 
•a 1 Iulie 1893, așa că imprimarea să 
pfită înoepe oelă puțiuă la 1 Aprilie 1893.

— x —
Candidatura ministrului Hieronymi 

Partida liberală a cercului electorală ală 
Clujului a hotarîtă să susțină candida
tura pentru dietă ministrului Hieronymi.

—x —
Balurile „Societăței Presseiu din Bu- 

curesci. Pentru mărirea fondului său „So- 
oietatea Pressei“ a hotărîtă să dea anulă 
acesta două baluri: Unulă mascată în 
diua de 1 Februarie și marele bală 
anuală deschisă pe la sfârșitulă aceleiași 
luni. Ună programă speoială, detailată, 
cuprincjendă tâte petrecerile, tâte inova 
țiile și tăte originalitățile va apare cu o 
săptămână mai înainte de darea balului.

— x —
Lupii Se vestește din Tikvin, orașă 

în guvernămăntulă Novgorod în Rusia: 
De mai multă vreme orașulă nostru e 
așa cj’ceudă blooată de haite imense de 
lupi, cari împingă cutezarea pănă a în 
tra în orașă și a sfâșia capre, oi și 
une-orl chiar și copii. Nici ună locuitoră 
din Tikvin nu mai ese din casă de câtă 
înermată pănă în dinți. Guvernămentulă 
imperială a poruncită ca ună batalionă 
de infanterie, o sotnie de cazaci și 300 
de vânători să organiseze o venătore 
monstră peutru stârpirea aoestoră fiare — 
fiarele diu Prusia orientală vestescă, oă 
ună tânără pictoră polouesă, Wierzwmski, 
făcendă o plimbare călare prin împreju
rimile orașului Bielstock a fostă ata
cată de o haită de lupi; calulă și călă- 
rețulă au fosta sfâșiațl și mâncați.

— x—
Cununie. Cetimă în „Gazeta Buco

vinei11: Marți ia 24 Ianuarie a. c. n. s’a 
serbată în capela Metropolitană, din Cer 
năuțl cununia gentilei d-ș6re Margareta 
de Ser a cin, fiica generalului de divi- 
sie Teodoră cav. de Seraoin ou d-lă 
baronă C. de Lutkendorf, căpitană în 
statulă majoră. Nuni mari au fostă ar
ch i mândri tu Jă Emauuelă Ciuntiuleao din 
Suceava și d-ua Eugenia Olga Morariu. 
Cununia a fostu săvâ-țită de cătră txar-- 
chulă d-lă I ProcopovicI cu asistență 
de preoți, și a fostă presantă mai totă 
inteligența din Cernăuți. După cununie 
s’a servită dejunulă — fiindă familia ge
neralului Seraoiu ca ăspețl la d-lă ș: 
d-na secretare Morariu — îu biblioteca 
reședinței, la care au iua ă parte 40 de 
persoue intre care Eminența Sa I. P. 
S. S. Metropolitulă Silvestru, d lu și 
d-na generală Mayer Marnegg, oon. gu- 
-vernă și alți înaițl ospețl.

moșului, strămoșului, de esemplu 
cum arau cjice: Georgie ală lui 
Ioană, alâ lui Vasilie, ală lui Si- 
mionu alu lui Crăciunu, în locă 
de a cjice simplu Georgie Ioană.

Cam de opt-cjecî de ani în- 
coce s’au făcută în urma unoră 
conspirațiunl de castă mai multe 
încercări prin școle de a schimba 
nume românescl cu altele ma
ghiare, ici colea și cu câte unele 
nemțesc!. Vasilie (grecesce Vasileos, 
care însemneză împeratu seu rege) 
s’a falsificată cu Lâsslo, care este 
slavonă : Vl-ad; din Ioanu s’a făcută 
Jănos, din Georgie — Gyuri, din 
Ștefanii—Pista etc. La unele scă- 
lâmbăturl de acestea au ajutată 
și servilismulH, sâu și spiritulă de 
maimuțăriă, de imitațiune din va
nitate a părințiloru, Intr’aceea ma
sele poporului, sutele de mii de 
familii românesc! s’au sciută apăra 
pănă în cjilele năstre de nomen
claturi împreunate cu scopuri de 
dissoluțiune națională. Numai în

Budapesta, 16 (27) Iaauarie 1893 
(Coresp. particulară a „Gaz. Trans.")

„Cerșitorii puși oălare bată oalulă 
de morte11.— Așa se nimeresoă de bine 
ouvintele acestea ale lui Sohakespeare 
la patria nostră, încâtă ai crede, că în 
modă profetică, când le-a scrisă, i a 
avută în vedere pe îngâmfații noștri 
guvernanți. Căci g6na, carea aceștia în 
duloe frăț etate cu perciunații o întețesoă 
în contra naționalitățiloră, nu este de- 
câtă gona oerșitoriloră puși călare, cari 
în alergarea loră după ilusoria idee de 
stată omogenă, maghiară, se sparie de 
tropotulă cailoră proprii. Fiindu în ast- 
felă de stare șovinismulă întregă în frunte 
cu pressa jidano-maghiară, aiureză min- 
ciuul tendenț.iose.

Așa „Pești Naplo“ sub titlulă „az 
olâh liga Budapesten“ și ou elă întregă 
sinagoga jurnalisticei din oapitală, din 
senină au soornită, că aci ee rflă o ligă 
secretă, oarea numâră 80 membri (se în
țelege studențl români); spune, că dela 
1888 esistă o societate, „Petru Maioră“, 
ai cărei membri suntă Româul și 
Slovaci.

A afirma, că aoi esistă o ligă și 
încă secretă, este o minciună totă așa de 
grosolană, oa și a scrie, oă Societatea 
„Petru Maioră“, carea în treoutulă ei 
are 30 de ani, esistă numai de 4 ani, și 
oă membrii ei suntă și Slovaci. Ase
menea espeotorărl vădesoă asounsulă 
soopă alu pressei jidano-maghiare, prin 
care voescă să acuse Liga, pe Români 
și totă ce e românesoă, ca pe nisce ele
mente turburătdre.

Nisuința acesta a loră însă, ou atâtă 
mai vertosă îi demasohiâză pe ei, ca pe 
msoe turburători ai păoei, atâtă de ne
cesară patriei; îi invedereză de omeni 
ignoranți potențați. Și ignoranți suntă, 
când vorbesoă despre o ligă secretă, când 
acâsta e ounosoută îu tbtă lumea cultă, 
nu ca o instituțiune secretă, ci ca o 
societate cu scopuri nobile de a pro
mova cultura și de a aduce la unitate 
cultura tuturoră Româuiloră. După sco
pula, ce liga română îlă urmăresc, totă 
omulă cuminte pote să vadă câtă de 
rău voitâre și în același timpă ridicu- 
losă pdte fi afirmațiunea, că ligajar ave 
nevoe să fiă secretă. Câtă de barocă pdte 
fi aserțiunea de „ligă secretă11, se inve- 
derăză ch’ar și din faptu'ă, că aprope 
în tdte statele din Europa îșl are liga 
despărțăminte.

Dâcă amă sta să faoemă o oompa 
rațiune intre liga română și societățile 
loră, ca „Magyar egyesulet“, „Kultur- 
egylet“, amă pute esclama cu scriptura: 
amare prăpastia e între aceia și voi.

Ași abusa de titlulă de corespon
dență, deoă ași oăuta să faoă o ase
mănare între ligă și societ.țile amintite 
maghiare. Ună lucru însă deocamdată 
îlă oonstată și anume: pe când liga sco-

unele ținuturi septemtrional! din 
acesta țeră numele bastarde au 
petrunsu și la familii românescl 
dela sate

Urmarea este în mai multe 
cașuri, că în regiunile românescl 
curate seu preponderate româ
nesc!, persone născute din părinți 
români curați judecate fiindu după 
numele loru împrumutată dela sită 
poporă, suntă privite cu 6re-ș! 
care prepusu și neîncredere.

De ocamdată fiă de ajunsă 
aceste reflexiun! fugitive la plă
nuit! ministeriului respectivă de a 
supune la o revisiune numele din 
baptismă ale popbreloră nema
ghiare.

Sibiiu, 28 Ianuariu n. 1893.

Uun bătrânii pățita. 

purile sale căută să și le ajungă prin 
căi morale, pe atunci la „Magyar egye- 
sulet11 se întrebuințăză presiunea. Do
vadă despre acesta suntă o mulțime de 
notari dela sate, cari au fostu constrânși 
în virtutea oficiului lorii să se facă membri. 
Cu Dumnezeu înainte; bată-șl oalulă 
pănă loră omorî. Noi ne cundsoemă da
toriile ndstre, er lumea astăcjl ii ou- 
i'dscepee și scrisurile loră fără mustrare 
le pdte pune în rândulă snâveloră. Lu
mea oultă astăcjl nu se va surprinde niol 
atunci când ar ceti în foile loră, că noi 
Românii suntemă eutorii spirituali ai 
atentateloră din Parisă și că toți suntemă 
nisce carbonari din banda lui Ravachol, 
căci scrisurilor^ loră soiu oâtă crecfă- 
mântă să ie dea.

*
Der acum și alt-ceva. Se împlinescă 

in 31 Ianuarie treizeci de ani, de când d- lu 
Alexandru Romană a ocupată prin decretă 
imperiala catedra de limba română la uni
versitatea din Budapesta. Din inoidentulă 
acesta, tinerimea universitară română 
(nu societatea „Petru Maiorăuși împreună 
cu Slovaci după cum au spusă foile 
jidano maghiare ) va aranja unele festi
vități, intre altele în 11 Februarie și 
uuă banchetă. Meritele Venerabilului 
profesoră se estindă în tdte direcțiunile. 
Ca profesoră a dusă o vieță frumdsă pe 
o carieră spinosă; munca lui ni-a fosiă 
încununată cu râde bogate. De aceea în 
trega Românime va întâmpina cu entu- 
siasmă intențiuuea juuimei academice 
pestane.

Cu altă ooasiuue Vă voi oomunioa 
mai pe largă despre vieța d-lui prof. 
Alexandru Romană.

— r. —-

Crisa ân Fr a racla.
Iu 4,aridă „Figaro11 pledeză depu- 

tatulă Delafosse pentru ideia, că numai 
ună soldată pote restaura afacerile re- 
publicei Cu durere constată dânsulă, 
care aparținuse mai înainte grupului bo- 
napartistă, der de ourândă a recunos
cută status quo. oă nici regatulă nici im- 
periulă n’ar fi putută ține pieptă cu va
lurile mari ale scandalului Pauam».

Republica este impersonală — cjio® 
Delafosse — și d-lă Carnot rămâne mută 
in turnulă seu ou picidre de fildeșă. 
Cum se voră fini der tote uoeste? „Soan- 
dalulă îșl are partea lui aversă și peri- 
colulă său. Partea aversă este desconsi
derarea, ce o întîmpinămă în străinătate. 
Adversarii noștri ne tracteză eu o com
pătimire ofensătore și amioii noștri îșl 
aooperă ochii. Perioululă zace în suspi
ciunea, oare plutesoe asupra puteriloră 
publioe, o face fără apărare și totdeodată 
o dejosesoe. Nu sciu, că ore Cornelius 
Herz, după oum se susține, a fostă uuă 
agentă ală triplei alianțe. Aoesta o sciu 
însă, că celi'i mai crânoeuă agentă des
tructive, care ar fi fostă subvenționată 
de dușmanii uoștri cei mai acerbi, n’ar 
fi putută face pentru națiune ună lucru 
mai înfricoșată și mai funestă, oa a- 
oesta.tt

„Acestă bărbată a uoisă la noi pu
terea guvernului. Ce e dreptă mai suntă 
6menl, cari represintă miniștrii și sub ei 
suntă funcționari, oarl umplu oadrele ad- 
ministrațiunei. Ei posedă titlulă. der nu 
posedă auotoritatea. Poporulă nu-i cu- 
nosce și câud ora va suna, înzadară se 
voră înceroa a se pune în fruntea lui; 
nu-i va asoulta nimenea.“

Ce ar fi îu oasulă unui răsboiu? se 
îutrâbă Delafosse. „Mai înainte de a 
merge înaintea inimicului, ar trebui ca in 
fiăoare inimă să se restaureze încrederea 
și la aoâsta nu esistă altă mijlocă, deoâtă 
să eschidemă totă ce vine dela parla
mentă și să ne încredemă în ocrotirea 
unui soldată. Decă s’ar întreba Franoia, 
atunci 9 din 10 oetățenl ară fi pentru 
ideia acesta, oăol numai astfelă vomă fi 
salvați. Armata este unica instituțiune, 
oare a rămasă încă intactă, credința și 
ondrea militară este unică in contra că
reia n’a pășită nici ună defăimători. “

„Francia — îu< heiă uumitulă depu

tată — e bolnavă de boia parlamenta
rismului. Pentru ca să trăiâscă, trebue 
să i-se presorie : feră !“

ULTIME SOIRI.
Blașiu, 27 Ianuarie. Ministrulii 

ungur eseu de culte și instrucțiune pu
blică prin hârtia sa de dto 17 Ianua
rie n. c. a notificată Capitalului Me- 
tropolitanu din Blașiu, că alegerea de 
Metropolitu s’a fixații pe <pua de 16 
Aprilie st n. 1893.

Totodată miniatrulîî face cu- 
noscutu, că Maiestatea Sa prin 
preaînalta hotărîre de dto 4 Ia
nuarie a numitu comisari reg. la 
sinodulu electorală pe Episcopul^ 
gr. cat. Mihailu Pavelă dela Oradea- 
mare și pe baronulă Josika Samu. 
președintele consiliului de direcți
une alu statului catolică transil
vană.

Bucurescf, 17 Ianuarie. D. Tache 
Ionescu, ministrulă culteloră și in- 
srucțiunii publice, a însărcinată pe 
d-lă Al. Odobescu, membru ală 
Academiei, se organiseze ceremo
nia celoră 32 căsătorii ce se voră 
celebra cu prilejulă sosirei AA. 
LL. RR. Principelui Ferdinandă 
și Principesei Maria. In primulă 
rendu, s’a alesă pentru aceste ce
remonii biserica sf. Spiridonu ca 
fiindu cea mai spațiosă și în ace- 
lașă timpă cea mai frumbsă din 
Capitală. Intr’ensa se voră așe4a, 
ca se formeze o elipsă, 32 mese 
în jurulă cărora se va cânta: Isaia 
dănțuesce. In fața altarului va fi 
ridicată o estradă, de pe care va 
oficia I. P. S. S. Mitropolitulă 
Primată; de pe acestă estradă AA. 
LL. RR. Principele și Principesa, 
Nașii, voră pute privi tâtă cere
monia. La drepta estradei va fi 
tronulă regală. In curte se voră 
așeeja 32 bracjl, înalți de câte 3 
metri; ei voră fi luațl de fîă-care 
păreche la eșirea loră din bise
rică. Fiă-care păreche va lua apoi 
locă în câte ună cară trasă de 4 
boi albi ale căroră ebrne voră fi 
poleite. Cortegiulă se va duce dela 
biserica sf. Spiridonu la Ateneulă 
Română, unde se va servi ună os- 
peță tineiiloră căsătoriți. Altețele 
Loru Regale voră presidă acestă 
ospăță. Fiă-care păreche va primi 
câte o pungă de catifea roșiă cu 
monograma Altețeloră Loră Re
gale și cari voră conține câte 25 
poli, precum și câte ună portretă 
ală principelui și principesei Ro
mâniei. Cu decorarea bisericei a 
fostă însărcinată d. Negrescu, ar- 
chitectulă ministerului instrucției.

DIVERSE. •
Chelnărițe moderne. Uaă industriașă 

din Ohardenagor a avută idșa într’ade- 
vără genială de a fonda o berărie unde 
consumatorii suntă serviți de vre o trei- 
cjeel de maimuțe îmbrăoate ca odalisoe. 
Să ’șl procure trei-tjecl de maimuțe de 
genulă fetneesoă, provenindă din pădu
rile Africei centrale, fu luorulă celă mai 
ușoră din lume, sâ le învețe să facă pe 
chelnărițele, ârăși nu fu lucru tocmai greu, 
der să le desvețe de a bea bere, oafea, 
rach uri și alte băuturi, fu luornlă oelă 
mai greu din lume. Și încă sărmanele 
odalisce, suntă silite să rabde tote glu
mele galante ale cavaleriloră ce frec
ventează aoeea berărie, cari facă mare 
h-iză de săriturile și urletele furiose ale 
acestora stăinii chelnărițe.

Se potrivesce. A: „D-lă Tâmpesou 
e înaltă și puternică și uu tăte acestea 
e tare prostău. B: „Acesta nu mă pune 
de locă în uimire. In casele înalte tot- 
dâuna et^giile de de asupra suntă reu mo
bilate !“.

Proprietarii str. Aurei

Rtatoril responsabila: «a-eg wa-iu Muieru.
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Carnala gulețefi SBrașavft

Carsulâ la bursa din Viena

din 29 Ianuarie st. n. 1893

Bwncnote românescl Oump. 9 49 Vend. 9.52
Argintă romănoscă „ 9.45 H 9.48
Napoleon-d'orl - • „ 9.58 n 9.62
Lire turcescl - - „ —.— —
Seris. fono. „Albinau 6°/c —. -

n n n « 101.- n —.—
Im^oriali - - - - n 101 — r» 102 —
GalbinI .... H 5.58 n 5,62—
Ruble rusescl - • » „ 122,50 H 119.—
Mărci germane - • 58.80 »». - .—
Discontulă 6—8% pe ană.

LosurI din 1860 .................... 148,50
Acțiunile băncei austro-ungai e . 999-
Acțiunile băncei de credită austr. 368 50
Acțiunile băncei de credită ungar. 322 20
Galbeni împărătesc! .... 5.63
Napoleon-d’orl ..... 9.62
Mărci liJO împ. germane 59.25
Londra 10 Livres sterlings 120 85

din 28 Ianuarie st. n 1893.
Renta de aurii 4°/0 ...... 114.85
Renta de hârtiă 5u/0 • - • ICI 75
împrumutul^ căiloril ferate ungare

aură --------- 123.—
dto argintii 102.—

Amortisarea datoriei căiloră feratode
ostii ungare [prima «mișune- • 120 50

Amortisarea datoriei căii oră forate de
oști ungare [2-a emisiune | - • —

Amort isareu datoriei căilorti ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - ----

Bonuri rurale-ungara - - 96 85
Bonuri croato-slavono - ------
Despăgubirea pentru dijma do vinii

ungurescă • ...... 97.25
Imprumutulil cu premiulâ unguroscă 149 75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului ... 142.—
Renta de argintii austriacă .... 98 80
Renta de hârtiă austriacă - 98 35
Renta do aurii austriacă 116 35

ocx>oocxxxxxx>ooooooooooooocxxx>
g „Sătmăreana“ |

. institutu de creditu și economii, Societate pe acții, în Seim 

O 
O

8
Numere singuratice 

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

Binevoiți a abona

ceti mai ieftină foie beletristică- 
scientifică-literară, cu ihistrațiuni.

Apare în 1 și 15 Ji a fie-cărei inul. 
Prețul pe anula intreg 4 fl . pe .șese 

luni 2 fl., pe trei luni I fl
Numeri de probă sg trimit gratis.

On. dnl abonanțl vor primi și nril apă 
ruțl până acum. *f
^0^ A se adresa la;

Tipografia „Aurora“ A. Todoran 
în Gherla — Szamosujvâr. 

20,1-3.

Se publică Concursă
cu termină de 21 Fauru a. c. st. n. pentru ocuparea urmă- 
tdrelorii posturi:

1. Secretaria: salarulu anualii este fl. 600 cu unu cres- 
cămentu de 10% la anu, pană la suma de fl. 1000.

2. Cassaril: salarulu anualu este fl. 500 cu unu cres- 
cămentu de 10% la anu pănă la suma de fl. 800. Are inse 
de a presta o cauțiune de fl. 800.

Confirmarea definitivă a aleșiloru urmeză după unu anii 
de serviciu.

Ccncurenții cu studii academice comerciali suntu pre
feriți.

Aleșii potu întră în funcțiune cu l-a Martie a. c. st. n.
Seini, la 20 Ianuarie 1893.

21,1-3. Direcțiunea
OCXXMXWOOOOOCOOQOOOO

A vist d-lorttt abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

sf, binevoiască a scrie pe cuponulii mandatului poștalii și numerii 
de pe fășia sub care au primită (paruld nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa» 
ămuritO și sâ arate și posta ultimă.

Administraț. „fîaz. Trans."

ne liniile orientale ale căii ferate de statil r. u. valabilă din 1 Octomvre 1892.

•• ac.
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Tronu Trenu 
accele

rate persAn.
de

Trenă 
de 

persAn.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

porsân

Viena
Budapesta
Saolnok 
? Ladâny
Oradea-maro

VîezS-Telegd
R6v 
lira tea
Buci a
Cin ci a
Huedin
Stana
Aghiriș
Gârb&u
Nădășel

Clușiu

Apahida
Qhiriș 
Cucerdea
Ui6ra
Vințul de sus
Aiudu

Teiușu

Crăciun elă
Blașiu
Mieăsasa

I

Copșa mică ■

Viediaști
Elisa batopole
Sighișdra 
Hașfalău
Homorodfi
Augustind 
Apața 
,Fel di or a

Brașovu

TimișO 
•'redeald
Bucuresol

) 
I

10.00
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

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
4.07

0.-
9.07
9.37

10.37
11.10
11.32
12.50

1.25
1.43
1.52
2.18

”2.40

4.53
5.32
5.48

“6Î>
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

2.15|IBucurt soi 
Predealu 
TimișG

Brașovu

Feldidra 
Apața 
Augustini! 
Homorodă 
Hașfalhu 
Sighișora 
Elisabetopoli 
Mediașb

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

Copșa mică

Mieăsasa
Blașiu
Crăciuuelh

Tai ușă

8.22
( 8.38
( 8.43

9.14

( 9.48 
( 9.50 
10.06 
10.28
11.04
11.19

7.23112.27
8.09
8.43
9.18

10.05 
Tr. ne

5.15
5.57
6.29

8.35 12.10

Tren 
depers.

11.-
12.26

1.11

12.58
1.15
1.35

( 2.09
( 2.19

3.01
3.31

"975

I
I

1

J 
I

Aiudd
Vințul de
Uiora.
Cucerdea
Ghirișft 
Ap ah i da

Clușiu

Nsdășelii
Ghîrbău
Aghirișh
Stana
B. Huiedin

. Cincia
i Bucia
Brațe a
Rev 
Mezo-Telegd

Oradea mare

SUS

P. ILadăny 
Szolnok
Budapesta
Viena

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

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.23
7.30
1.55

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 ;
I. 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
II. 04

1.16
3.31
6.35
3.00

8.50
5.16
5.57
6.58, 
—I

4.45
"9Ă2

9.4i
10.17

î

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

6.07

6.39
7.08

7.47

8.13
8.38
8.43

10.05
11.46

1.50
7.20

1
Viena 

Budapesta 
Szoisiok

) 
I

Glogovață 
Gyorok 
Paulișfi 
Radna Lipova 
Con op 
Berzova 
SoborșinQ 
Zamh 
Gurass.da
Ilia 
Braniolca 
Deva
Simeria (Piski)

Șiboth
Vinț. de josh 
Alba-Iutia
Teiușu

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. d. per.
2.84
2.54
3.34
3.58
4.20

2.15
9.30
1.05
5.24
5.46
5.57
6.19
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|

Teiușu
Alba lulia
Vinț. de josfi 
Și both 
Orăștia 
Simeria (Piști) 
Deva
Branicloa
Ilia
Gurasada
Zamfi
Soborșinh
Berzova
ConopQ 
EtadnaLipova 
PaulișCi 
Gyorok
GÎogovață

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4.17
4.33
4.55
5.17
5.28
5.54|

Copșamică
Șeica mare 
Loamnes
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

7.05
7 40

Aradii
Szolnok
Budapesta

Viena

5.28
5 50
6.20
7.01
7.20
8.20

11.15
1.20
7.20

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
3.—

Simeria (Pisllî) Pctroțieni || X^etroșenii-lgiiMeria (Piskî)
6.34
6.52
7.40
8.50
8.05
8.19
8.43 Banița
9.12
9.51
9.56)

10.23
10.45
11.11
11.51
12.01
2.2i
4.47
8.40
6.20

Simeria
Streiu
Hațegti 
Pui
Crivadia

PetroșenI

6.- 10.35 4.22 Petroșein 6.- 10.50
6.35 11.23 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 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

Aradia—TămișoB-a. || Tînafișoi’a—Aimdft
8.15
9.46

10.55

...
Aradu 6.15 11.30 5.58 Timișora 8.- 1.11

-1 Vin ga 7.32 12.47 6.46 Vinga 9.02 2.46
Timișfira 8.42 2.04 7.39 Aradu 9.44 3.50

GSIm’âșia—Tnrdft Tiurda—®BrbfSsu

Ghirișu
Turda

7.48 10.35 3.40 10.241 Turda 4.50| 9.30 2.30|
8.08 10.55 4.- 10.44| Ghirișu 5.10| 9.50 2.50|

8.50tZernesci
9.10mrașOV

ÎB urcșia-tLu ■; ft—SSisftrSța Oăstrița—Mureșw-J^wdeșft

Murăști-Ludoșii 
Țagu-.Budateleed . 
Bistrița . - -

4.- Bistrița .......
6.48 Țagu-Budateleofi . . . t
9.59|| Murâșfi-Ludoșă . . . .

1.16
4.15
7.21

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Sihihii— 4J«»|»șa.-8Aih*â

Sibiiu 7.35 4,49 10.17
Ocna 8.02 5.09 10 43
Loamneș 8.30 5 32 11.09
Șâioa-inare 9 05 5.59 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorhoiu - R. -săs.

Cucerdea 2.35 8.20 2.41
Ludoș 3 26 9.11 3.27
Oșorheiu J 5.07 J1.39 5.14

5.50 12.20 5.3
Regii.-săs. 7.15 1.15 7.15

Regii.-sas. -Oșorh.- Cucerdea

Regii.-săs. 344 3.22

Oșorheiu /
5 14 9 35 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
Ceru 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

JIBrasov—IffiAraeâtâ

Brașov
Zernești

iKemestâ—

8.3o
10.28

4.55
6.36

HiițdiiMmi — Odorheiu || ttdorlieiu—Si^OtiKora

Sighișdra. 
Odorheiu .

4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10l!

(Carcii-mairi—-ISieiftu II Kelftii—(Careiii-mairi

Careii-marI ,
Zelău. . .

5.45 Zelău . . . , 
Careii-marI . .11.-

i Numerii tncuadrațl cu linii grbse însemneză drele de nâpte.

Tipografia A. MUREȘIANU.

5.00
6.29

12.20
1.44

î J »• i* >»<>¥—CBt.-Oy o r lieiu.
Brașovfi
Uzond
S.-Georgiu
C.-Oșorheiu

8.50
9.43

10.32
12.54 7.26g

i

1.56
7.031

3.10
4.23
5.03

Ch.Oșorheiu 
S.-Georgiu 
Uzonu 
Brașovu

4.30
6.53
7.00
8.25

2.45
5.30
5.45
7.26


