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Brașovu, 22 Ianuarie v.
Noulă periculâ, ce l’a urcjitu 

ministrulu ungurescu de culte și 
instrucțiune publică în contra șed- 
leloră nd3tre confesionale, se apro
pia cu pași gigantici.

Proiectulb de lege privitori la 
regularea salarieloră învețătoriloru 
dela șcâlele poporale confesionale 
și dela cele comunale, a trecută 
și prin comisiunea financiară a 
dietei, care în ședința sa dela 1 
Februarie, pe lângă unele modifi 
cărl de stilu de puțină importanță, 
a primită acestu proiectă unanimă 
și în tdtă întregitatea sa.

Cu ocasiunea desbateriloră în 
acestă comisiune, s’au făcută și 
unele enunciațiunl, cari merită 
atențiunea nâstră. După ce rapor- 
torulă Fenyvessy accentuă, că sco- 
pulă proiectului este de-a ridica 
salariele învețătoriloru dela șco- 
lele confesionale la minimulă de 
300 fl., și de-a întreveni statulă 
în locurile, unde confesiunile n’aru 
pute ridica la acestă minimă sa- 
larulă învățătorului: îșl esprimă 
temerea, că statulă îșl va face 
prin acesta o anumită concurență, 
deorece în înțelesulă acestui pro
iectă de lege, elă va ajutora și 
școle de acelea, cari dâcă n’ară 
ave acelă ajutoră, ar trebui se în
cete de-a mai esista! Deârece 
Inse statulă nu este în stare de-a 
susține pretutindenea șcdle de stată, 
raportorulă, pe lângă tâtă teme
rea de „concurență41, se declară 
învoită cu proiectulă și-lu reco
mandă spre primire. I-ar fi plă
cută de altmintrelea, decă s’ar fi 
putută statori minimulă cu celă 
puțină 400 fl., der fiind-că și așa, 
erogațiunile bugetului de culte și 
instrucțiune se urcă cu 1,442 000 
fl. la ană, elă află, că trebue sS 
se mulțumescă de-ocamdată și cu 
minimulă de 300 fl.

Ministrulu Csaky grăbi se 
declare la acestea, că în ce 
privesce temerea de „concurență44, 
elă a meditată asupra cestiunei și 
în deplină cunoscință de causă a 
făcută ceea ce a făcută. „Lucrulă 
stă așa44, $ise ministrulă, „că pe 
basa legală de astădf n'avemu modru 
de-a închide școlele confesionale, ai că- 
roru învățători nu suntă salarisațl 
cum se cuvine. Celă puțină se 
îmbunetățimă situațiunea înveță
toriloră, prin aceea ce se voru îm
bunătăți și raporturile șcdlei.u In ce 
privesce statorirea minimului, mi
nistrulă declară, că stările finan
ciare de adl nu permită a se es- 
tinde la ună minimă mai mare. 
De-altmintrelea și prin minimulă 
prevecțutu în proiectă, se va îm
bunătăți în modă însemnată sârtea 
a 5278 de învețățorl. Nici în alte 
state mai bogate nu trece peste 
suma de 300 fl. minimulă salaru
lui învățătorescă. Mai suntă apoi 
cuinquenaliile, cu ajutorulă cărora 
învățătorulă păte să ajungă cu sa- 
larulă pănă la celă puțină 510 fl. 
Totu atâtă de mare pbte să fiă 
și pensiunea. In ce privesce învă- 
țătărele, cari se bucură de ace
leași favoruri ca și învățătorii, aces

tea suntă aici multă mai bine si
tuate, ca în străinătate.

După aceste enunciațiunl ale 
ministrului Csaky, unu membru 
ală comisiunei făcu observarea, că 
ce va fi cu acei învățători, în nu
măr de vre-o 3000, carinu au diplome 
de cualifîcațiune și cari în sensulu 
noului proiectă nu voră mai pute 
figura ca învățători? Altă mem
bru își esprimă bucuria, că „deși 
acestă proiectă a produsă icî-colo 
sânge rău, acestuia însă nu 'i s’a 
datu espresiune nici dintro parte11. In 
fine ună ală treilea membru ală 
comisiunei declară, că „mai vîr- 
tosă pentru aceea primesce pro
iectulă, deorece elu aperă punctele 
de vedere ale statului.11

Au mai urmată în urmă câteva 
ămuriri ale d-lui Csaky, cu pri

vire la sbrtea învățătoriloră fără 
diplome de cualifîcațiune. Cei ce 
înainte de 1868 au fostă aplicați 
ca învățători, voră pute usa de 
favorurile legei fără nici o difi
cultate ; aceia însă, cari au fostă 
aplicați după 1868, voră ave nea- 
lărată să șl câștige diplome de 
cualifîcațiune, la casă contrară nu 
voră mai pute funcționa ca învă
țători. Cu acestea, desbaterile s’au 
terminată și proiectulă a fostă 
irimită.

Chiar și din aceste scurte enun
ciațiunl ne putemă convinge, că 
scopulă hotărîtă ală ministrului 
Csaky este nimicirea șcăleloră 
nbstre confesionale. In totă de- 
cursulă desbateriloru nu s’a făcută 
nici măcară printr’ună cuvântă 
amintire de șcălele comunale, — 
măcară că și acestea suntă cu
prinse în proiectă, — ci s’a vor
bită esclusivă numai de șcălele 
confesionale, sub cari suntă a se 
înțelege în prima liniă șcălele năs- 
tre românesc! Pe basa legiloră 
de ac|I, ministrulă Csaky „n’are 
nici ună modru de-a’pute închide44 
aceste școle și de aceea a recursă 
la acestă proiectă de lege, prin 
care speră „să îmbunătățescă și 
raporturile școlare.44

Ce însemnă acestă „îmbunătă
țire44, o scimă destulă de bine. 
Pericululu vedemu, că se apropiă, 
adversarii culturei nbstre naționale 
lucreză.

Der 6re noi ce facemă?
Era vorba într’ună timpă, ca 

să se mijlocescă de-ocamdată o 
înțelegere între ambele confesiuni 
ale năstre, ca celă puțină în co
munele mixte, unde și unii și alții 
susțină câte-o șcălă cu câte-ună 
învățătoră rău salarisată, să se 
mulțumâscă a ave o singură școlă 
bună și cu învățătoră bine sala
risată, care să porte caracterulă 
confesiunei aflătore în majoritate.

Luatu-s’a bre vre-o inițiativă în 
privința acesta și ce pași s’au în
treprinsă pănă acum ?

Constatarea periculului nu este 
de ajunsă. Amă dori să vedemă 
acum luându-se și măsurile posibile 
pentru evitarea lui. 

Autonomia catolică ungurescă

Biserica română gr.-unită.
V.

Și erășl, voindă a delinea speoial- 
minte diecesei gr. oat. române de Oradea- 
mare oătră nou înființata metropoliă, 
bulla papală deșii mențiunată conține 
urmâtorele pasage: „Huio novae me- 
tropolitanae aoclesiae Fogarasiensi tam- 
quam suffraganeas, eadem apostolica auc- 
toritate, etiam perpetuo addicimus et 
attribuimus turn . ecclesiam episcopalem 
magnovaradinensem in Hungaria, turn no
vas per nos ereotas episcopales item ec- 
clesias, lugosiensem scilicet et armeno- 
politanam . . . ita, ut metropolitano au- 
tistiti fogarasiensi pro tempore existentă 
juxta swum ritum obsequentes subsint44.

Provincia bisencesoă, respective me- 
tropolia română gr. cat. de Alba-Iulia, 
înfiiL țață în aoestă modă, s’a reounos- 
oută și pe terenulti dreptului publică 
prin aceea, că s’a inartioulată în le
gile patriei.

Deci, acoeptâudă Românii uniunea 
cu biserioa Romei, cu modalitatea și sub 
condițiunile indioate, și înființându-se 
provincia lord bisericesoă gr. cat. pe 
basa dreptului espiieată, se vede lămu
rită, cum-oă aoestă biserică, în puterea 
ritului, autonomiei și disoiplinei sate di
ferite, formâză una biserioă cu totulă 
deosebită de oea latină, și, specialminte, 
ea e*te astfeliu una biserioă indepen- 
dintă de soaunulă primațial ală Strigoniu- 
lui, este autorisată . a’șl oonduoe și di
rege trebile sate interne ea însă-șl, fără 
amesteoulă și influința altora, și din 
acâstă posițiune a sa, ooupată față cu 
celelalte biserici ale statului, se nasoe 
individualitatea sa, a oăreia susținere 
zelbsă este datorioța religiosă a ori-cărui 
oredinciosă ală său bine-semțitoră.

De oumva deră, în oerculă biserioei 
universale catolice suntă de-a se intro
duce strămutări corespuncjătâre oerinței 
timpului, se înțelege, că biserica gr. cat. 
română, ca una biserică, care îșl are in
dividualitatea sa propriă, are de a in
troduce acele reforme, conformă orga
nismului, ritului și dreptului său ecole- 
siastică propriu și amăsurată disoiplinei 
și datineloră sale proprii ; însă de6re-oe 
tote acestea suntă lucruri admninistra 
ționall, biserica gr. cat. română nu pote 
faoe, și nici că are motive, oa să facă ou 
alții oausă oomună în regularea aoestoră 
reforme.

Și totuși, cu disprețuia acestoră 
concepte juste și contra posițiunei sate 
independente, basată pe dreptă, cu oca
siunea constituirei adunărei autonomice 
a oatolioiloră maghiari, provinoia gr, cat. 
română, fără de o consultațiune prea
labilă, fu îndesată în anulă trecută în 
cadrulă aoelei constituante, și s’a chiă- 
mată la aoeeașl adunare, nu ca una in
dividualitate independentă, oi nemijlocită 
numai deosebitele sale dieoese prin pri- 
matulă și respective archiepisoopatulă de 
Strigoniu, oarele nu mai are vr’ună dreptă 
nici jurisdicțională, nici administrativă, 
asupra metropoliei române, gr. cat.; și 
acesta a fosta causa, că Românii gr. cat. 
nu au putută lua parte, ou vătămarea
autonomiei loră biserioesol, la aoea adu
nare ; eră în anulă presintă, protestulă 
Româniloră contra acestei procedure

este cu atâtă mai evidentă, ou câtă, — 
tdtă lumea o scie, — trei dieoese, cari 
faoă și constituesoă partea intregitorie 
a provinciei loră biserioesol, niol că au 
alesă deputațl la presanta adunare, oare 
îșl începu aotivitatea, ci a alesă numai 
singură dieoesa oradană, pe carea noi 
subsorișii avemă onorea de a-o respre- 
senta.

Iusă, fiind-că diecesa oradană care, 
în înțelesulă ouvinteloră mai susă citate 
ale bullei papale, este sufragana metro
poliei gr. oat. române de Făgărașiu, res
pective de Alba-Iulia, oa dismembrată 
de oătră oorpulă întregă și fără concur- 
sulă universității biserioei metropolitane 
gr. cat. române, nu pote direge acțiunile 
sate relative la biserioă și nu se pbte su
pune autorității și fapteloră obligătdre 
ale unei provincii biserioesol străine cu 
atâtă mai puțină că, prin o asemenea 
apucătură ilegală, ar lucra oontra sen
sului și ordinațiunei bullei papale, unde 
se (jioe: „et si seous super his, a quo- 
quam, quavis auotoritate, scienter vel 
ignoranter, conțigerit attentari, irritum 
et inane decernimus": subsorișii, ca re- 
presentanțl ai diecesei de Oradea-Mare, 
folosindu-ne de ocasiunea presentă. de- 
clarămă cu totă respectulă : că nu pu
temă și nici că vomă partioipa la aoestă 
adunare autonomică catolică, convooată 
prin primatele archiepiscopă ală Ungariei, 
fără învoirea și oonsensulă universității 
provinciei biserioesol gr. oat. române, oi 
fiind-că deliberațiunea asupra aoestei îm- 
pregiurărl cade în competiuța universi
tății biserioescl gr. oat. române, rugămă 
ou totă respeotulă pre mărita adunare și 
pe escelentissimulă ei președinte, ca să 
oine-voescă a delătura pedeoile, oe au 
sustată pănă acum în contra oonvocărei 
unui oongresă gr. cat. română și a ne 
da mână de ajutoră la convocarea ace
luiași oongresă.

Rămânendă ou ondre cuvenită
Pesta, 2 Noemvre, 1870.

servi umiliți:
Iustinii Popfiu, deputată preoțescă ; 
losifti, Romanii, deputată mirenă ; 
losifa Vulcanii, deputată mirenă, — din 

diecesa gr. cat. de Oradea-mare.

Cu t6te acestea, și în contra es- 
presei declarațiuni, ca Congresulu au- 
tonomicu se nu se amestece în aface
rea și drepturile provinciei metropoli
tane românesci, și cu tdte că din cele
lalte diecese românesci n'a participant 
niminea în acea adunanță, acea cor- 
porațiune catolică, în ședința sa re
deschisă la 9 Martie 1871, a pre
gătita statutele autonomiei catoliciloru 
din Ungaria, în puterea cărora s’a 
statoritu, că archidiecesa și diece
sei e române gr. unite făcu parte 
integrantă a congresului autonomiei 
catolice, în carele au de-a par
ticipa.

Titlulu acestoru statute este: 
A magyarorszăgi hath, egyhăz bnkor- 
mânyzatdnah szervezese (Organisarea 
autonomiei bisericei catolice din 
Ungaria). In acestu titlu nu mai 
figureză numirea de „biserică ma
ghiară44, der nici riturile catoli
cilor 0.

Am de observată, că deputății 
oradani, și înainte și după dechia- 
rațiunea de neparticipare, t6te pro
vocările de chiămare la ședințe,
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cum și statutulă organicei aid adu- 
nanței autonomies, le-au primită, 
ce-i dreptu, din cancelaria ordina- 
riatului dieceaanu, însă în epistole 
venite d'a dreptulH dela primatele 
Ungariei, cu subscrierea lui, și la 
adresa respectivului deputată, fă- 
cendu-se estă-modă ordinariatulă 
diecesanu numai espeditorulu ofi
ciului primațialu.

CRONICA POLITICA.
— 22 Ianuarie.

iDtr’una din Cronicele trecute, amă 
făcută amintire despre mergerea lui 
Weckerle la Viena. piarele de ieri ne 
aducă soirea, oă într’adevâră ministrulă 
președinta unguresoă a plecata din ca
pitala ungurâsoă spre capitala austriacă. 
Nici n’a sosită bine d-lă Weckerle iu 
Viena și a și fostă invitată la prâncjulă 
de curte. Semiofioibsa „Pol. Corr.44 scrie 
următorele referitorii la scopulă călăto
riei prim-ministrului ungureaoă : „Wec
kerle a venită la Viena, ca să facă mai 
multe raporturi corbnei. Călătoria minis
trului președinte, în genere, nu stă în 
legătură cu cine soie ce crisă ministerială. 
Dintre proiectele bisericesol ala guver
nului mai ourândă voră fi supuse came
rei, spre desbatere, matricula civilă și re- 
cepțiunea religiei judaice și guvernulă va 
cere grabnioa loră desbatere După des- 
baterea aoestoră proiecte voră veni la 
rendă cestiuul administrative și juridice.14 
In fine 4>ce Cor.44 : „Considerândă,
oă dieta are să săvîrșescă o lucrare așa 
de mare, chiar niol pe lângă condițiile 
cele mai avantagibse nu se pbte reflecta 
la desbaterea altoră proiecte.44

*

Cu tbte străduințele ministrului Gio- 
litti, amenință scandalulu băncei italiene 
a lua ună oaracteră politică „Opinions44, 
organulă lui Rudini ee provboă la soirea 
(jiarului „Tribuna" precum și a cjiarului 
„Folcheti44, care stă aprope de maiorita- 
tea camerei, după cari la perohisițiunea 
domiciliară făcută la directorulă băncei 
romane, Taulongo s’au secvestrată do
cumente, oari prive8că nu numai alege
rile ultime parlamentare, ci și pe cele 
penultime. „Opinione44 oonohide din acbsta 
că dooumentele aoele suntă oompromi- 
țâtbre pentru actualulă ministeră. Tot
odată organulă conducătorului dreptei 
tinere cere, ca dooumentele seovestrate 
să fiă puse în siguranță. Cu acesta se 
aduce în legătură împrejurarea, că mi 
nistrulă de interne a conferită cu pre- 
fectulă poliției în privința aoestoră do
cumente. „Opinione-4 provbcă în fine pe 
ministrulă de justițiă, ca să ia măsuri 
severe cu privire la acâstă afaoere.

Cestiunea română și pressa străină

Piarulu „La Sveglia“, organă 
politică din Parma, în numârulu 
13 dela 21 Ianuarie st. n. cor., 
publică următorulu interesantă ar- 
ticolă, privitoră la naționalitățile 
ce gemu sub jugulă impilătoră ală 
monarchiei sântului Ștefană, sub 
titlulă „Naționalismulu în Austro-Un- 
gariafi :

Monarchia austro ungară trece ao- 
tualminte prin împrejurările cele mai pe- 
riculose pentru esistența sa și dâcă se 
păzesce de furtuna, care se deslănțuesce 
asupră-i din tote părțile și de vânturile 
furioso, cari bată din direcțiuni atâtă de 
opuse, totuși nu voiesoe să înțelegă cum 
oă barca statului nu pbte înainta mai 
departe fără să naufragieze.

Constituțiunea în Austro Ungaria 
este o ilustră minciună. Cetățenii în mo- 
narchiă nu suntă egali înaintea legiloră, 
debrece guvernulă în Austria are prefe
rință pentru Germani, 6r în Ungaria pen
tru Maghiari. Parlamentul^ este o bătae 
de jocă în ambele țări ale monarchiei 
habsburgioe. Dreptulă de întruniri și li
bertatea de a vorbi suntă pe fiă ce <j> 
atinse, ca și cum niol că ar esista. Intre 

Rusia si Austro-Uogaria asistă o singură 
deosebire. In Rusia miniștrii îșl asumă 
responsabilitatea fapteloră loră ; în Aus- 
tro-Ungaria miniștrii lucrâză după ehie- 
fulă loră, fără a’șl da socotelă cuiva de 
cele ce întreprindă. In Austro-Ungaria 
sa scie numai ună singură lucru, anume, 
că nici ună dreptă ală naționalităților^ 
supuse nu este recunoscută și că stă- 
pânulă absolută ală tuturoră afaceriloră 
statului și ală tuturoră bmeniloră este 
Ovreismulă dominantă.

Lucrurile stâudă astfelă, o fierbere 
cât se pdte de viuă domnesoe printre mul
tele și disparatele rasse, cari constituesoă 
schilodulă mosaică austro-ungară și as- 
pirațiunile naționale ale feluriteloră po- 
pore, îșl faoă looă în mijlooulă nemulță- 
inirei generale.

Etă de ce in aeestă momenta, dă 
multă de gândită și mișcarea naționa
listă a Cehiloră, care se desfășură para
lelă cu acea a Croațiloră și a Sloveni- 
loră. Partidulă independentă avândă de 
șefă pe archiepiecopulă Strosemayer, s’a 
contopită ou partidulă dreptă în oapă 
cu StaroevicI și uniunea aoestoră 2 ra
muri ale partidului națională, cari mai 
înainte se combateau reoiprocă, mani
festă acum tendința de a revindeca 
constituirea unui regată Croato-Slove- 
nică, sub auspiciile casei habsburgioe. 
Monarchia dualistă ar trebui deci (după 
aeestă tendință) să devie quadruplistă, 
decă s’ar adăuga la cele 2 de mai susă 
și regatele Boemiei și ale Croației așa 
încâtă în aeestă modă, monarchia ar fi 
stârșită, spre a face looă unei forme fe
deraliste, care la urma urmei va fi sfer- 
șitulă logică și naturală, la care va tre
bui să ajungă, mai ourândă seu mai târ 
(jiu monarohia austro-ungară.

piarele germane din Cisleitania, suntă 
mai multă deoâtă scandalisate și neliniș
tite față ou astfelă de mișcări și țipă 
alarmate, că atari veleități eonstituesou 
ună perioolă tare amenințătoră pentru 
unitatea monarchiei. Unde bre — es- 
clamă de pildă „Neue Freie Presse14 — 
se mai pbte găsi ună atare esemplu de 
tendințe disolvante? Nici în Francia, nici 
în Anglia, nici în ori ce altă parte nu 
au atentată partidele contra unităței sta
tului. piarulă vienesă uită totuși, că 
Austria a trebuită deja să se resemneze 
a deveni bicefală, a adopta dualismulă, 
și că oondițiunile de traiu ale imperiului 
habsburgiloră constituită din rasse și na
ționalități atâtă de diverse, nu suntă de 
comparată cu nici una din acele ale vre
unui altă stată europână, deoâtă decă 
s’ar escepta oreșl cum Turcia. Omoge
nitatea, comunitatea de rassă, de limbă, 
de simțăminte, de interese, pune în si
guranță pe oelelalte țări în contra peri- 
coleloră la care este espusă monarchia 
Austro-Ungară.

O mișoare. care ar tinde la dărîma- 
rea unităței politioe este fbrte greu să 
se întâmple, dbr în schimbă este forte 
facilă și oredemă 6re-șl cum naturală o 
mișcare în contra unui oentralismă ab- 
eorbitoră, oare tinde de a distruge tote 
naționalitățile supuse. — Cu atâtă mai 
multă, decă în Austria lumea se plânge, 
apoi în Ungaria ea tremură de mâniă și 
se sbuciumă de disperare în contra nes 
puseloră perseouțiunl ale elementului 
maghiară în contra Româniloră, Slovaci 
loră, Ruteniloră, Sârbiloră eto.

Mai ou semă în Transilvania lupta 
dintre Maghiari și Români a atinsă nisce 
proporțiunl întradevără neliniștitbre. Pro 
vocațiunile Maghiariloră, violențele, abu- 
surile, brutalitățile de totă soiulă nu mai 
au sfârșită și suntă de astfelă de cate 
goriă încâtă ele voră imprima o pată 
neștersă de infamiă în istoria Europei 
oontimporane și monarchia habsburgioă, 
amenințată cum este în modă conțină 
de domnii Maghiari cu o nouă revolu- 
țiune în felulă aceleia a lui Kossuth, 
lasă pe aceștia din urmă se facă ceea 
ce voescă pe spatele oeloră subjugați 
de dânșii. Austria însă lucrândă astfelă, 
îșl pregătesce' propria sa ruină, debre- 
ce, neadoptându-se nici o măsură de 

îmbunătățire și perseouțiunile contiDuân- 
du-se neînoetată, oei împilați voră sfârși 
prin a pierde ori oe răbdare și rupândă 
lanțurile în care gemă, voră căuta do
bândirea revindecațiuniloră loră legitime 
dela ori cine ar fi.

Or! ce se va întâmpla, aceea ce e 
sigură, e că va sosi in curândă cfiua 
aoeea, în care aspirațiunile naționale 
voră fi și voră trebui să fiă satisfăcute, 
dâr întregă aoestă politioă de oprimare 
feroce în contra tuturoră raseeloră și 
națioualitățiloră imperiului austro ma- 
giară, voră grăbi oatastrofa, debrece să- 
turându-se toți, va produoe ca efectă o 
resistență și o revoltă generală.

SCIKiLE QILEl.
— 22 Ianuarie.

Comitetului Ligei culturale, secțiunea 
BuourescI, conformă nouiloră Statute, 
întrunindu se în ședința din 16 Ianuarie 
v. a. o., s’a constituită iu modalii urmă
tori : Președinte: d. V. A. TJrechiă] 
Vice-președinte: d-nii G. I- Boambă și 
G Frunză ; Seoretară: C. Dumitriu’, Mem
brii: Th. C. Leca și G. D. Ivașcu.

—x —
60 ani de deputăția. D. Gladstone 

ș<-fulă actuală ală cabinetului din Lon 
dra, a sărbătorită la 29 Ianuarie n. 
șese-cțecl de ani de deputăția. In adevărti 
leaderulu partidului liberală euglesă a 
fostă alesă în 1833, Imuar e în 29, pen 
tru prima oră deputată în parlamentul  ̂
englesă (camera Comuneloră), Partisanii 
aceluia, pe cari liberalii englesi îJă nu- 
mescă „Grand, old manu au proiectată o 
imposantă demonstrațiune în onorea sa 
pentru deschiderea parlamentului, adecă 
pentru 31 Ianuarie n. D. Gladstone, oare 
are peste optă-deel de ani de vieță, se 
bucură încă și astăcjl de o sănătate 
deplină.

— x—
Academia română.. Ac|i, Vineri, Aca

demia ține o ședință publică în lo- 
calulă ei din calea Victoriei 135. Ședința 
se va începe, ca de obiceiu, la ora 1 
p. m.

—x—
Romanulă Nataliei și-alH lui Milanti. 

Deja e pe sfîrșite romanulă Nataliei și 
ală lui Milano. Interesanta eroină, Na 
talia, în timpulă din urmă a istorisită 
lucruri discrete unui cjiaristă francesă. 
Mai întâiu a declarată, că pănă acum ea 
n’a voită să primeseă niol ună cjiaristQ, 
fiindcă era obicinuită a-șl considera afa
cerea sa, ca fbrte privată. Aoum însă, 
după ee lumea s’a milostivită a da aten
țiune afaeerei sale private, primesoe bu- 
curosă raporturi de (jiare. Cu Milană 8’a 
întâlnită intâia-șl dată la 13 Iauuarie în 
Biaritz. Visita lui Milano nu a surprins’o, 
fiind că îi era anunțată și din Parish și 
din Belgradă. La începută însă ea cre
dea, că acesta este o apucătură cbrus 
nică a calumniaioriloră sâi, oari îșl bată 
jocă de inima ei de femelă și mumă și 
curl de repețite ori au lățită vestea, că 
ea a scrisă contra lui Milană o carte 
întregă plină de descoperiri seneaționale. 
La începută așa dâră ea s’a îndoită, 
pănă când intr’o fli măestrulă de curte 
ală lti Milană ii anunță, că ea în ou 
rândi’i îșl va vede bărbatule. La acestea 
Natalia declara, că ea nici odată n’a în
cetată a considera pe Milană. oa pe 
bărbatulă său: dovadă pentru acbsta 
suntă și continuele ei protestări centra 
divorțului. Convorbirea Nataliei ou Milană 
a ținută 2 ore întregi, der despre 
r-unte e acestei lungi visite Natalia n’a 
voită sâ spună nirnică cfiadstului fran 
cesă A declarată însă, că ori oe piedecl 
dintre ea și M:lană suntă delăturnte și 
oă ea e pe deplină fericită. In Martie 
va merge la Sinaia, la sora ei prinoesa 
Ghioa, er în Mam va oălctori spre Bel 
gradă, deoă pănă atunci soupștiua va re
trage ordinulă de espulsare.

— x —
Cutremură. O depeșă din Atena (jice, 

că orașulă Zante a fostă distrusă er, de 
ună cutremură de pământă. La prima 
sguduitură, care s’a produsă de diminâță 
mai multe oase s’au dărîmată și tbte 
cele l’alte au fostă atâtă de stricate, în 
oâtă mi voră mai putb fi locuite. Două 
persbne au fostă omorîte și mai multe 
altele rănite. Depeșa adaogă: Panica e 
fbrte mare; sguduitunle continuă. Gu 
vernulă a trimisă ajutore. — Totă erl, 
— ne spune altă depeșă, acesta dm 
Roma, — s’a simțită ună puternioă cu
tremură de pământă și în insula Strom- 
boli, după care a urmată o erupțiune 
vulcanică.

Spîritîștii lai Parîsil. In numără de 
patru sute, spiritiștii din Parish s’au în
trunită într’o societate cu statute, bi
blioteci, eto. Soopulă sooietăței este răs
pândirea soiințeloră ooulte și strângerea 
unui materialo, oare să dovedesuă adevă- 
rulă credinței spiritiste.

— x—
Ună dicționarfi româno-englesîi. — 

Ministerulă de instruoție ală României 
a însăroinată pe d-lă Lolliot ou confec
ționarea unui dicționare româno-englesă 
și engleso-română.

—x —
Cununiă. D lă Nicolae Joja, farma

cistă în Brăila, și d-ra Mana U. lrimia, 
cumnată a d lui Nic. V. Perima din 
Brăila, se voră oununa la 24 Ianuarie 
v. o. Cununia va ave looă la brele 8 
sera în casele d-lui N. V. Perlea. — 
Adresflmh tineriloră miri sincerile nostre 
urări de fericire!

Sosirea Principelui Ferdinand și a 
Principesei Maria în BucurescT.

A. A. L. L Regale Principele Fer
dinand și Prinoipesa Maria voră sosi în 
România Sâmbăta, 23 Ianuarie, v. la 
orele 1, treoeudă prin Predeală. Iu gara 
Predeală A. A. L. L voră fi întâmpi
nate de d. G. Duca, directorulă gene
rală ală căiloră ferate. A. A. L, L voră 
veni în trenulă regală română, ale că
rui vagbne voră ti splendidă împodobite 
ou flori naturale.

Id gara de nordă A. A. L. L. voră 
fi primite de M. S. Regele înconjurată 
de Casa Sa oivilă și militară, de d-nii 
miniștri, de primarulă Capitalei Bucu- 
resol, care le va oferi pe o tavă de ar
gintă tradiționala pâtie și sare, de mem
brii Corpuriloră legiuitore, de oorpnlă 
diplomatioă, de înalții demnitari ai Sta
tului, de membrii consiliuluicomuuală și de 
dbmnele române.

De la gară M. S. și AA. LL. voră 
merge la Mitropolie, unde la orele 2 și ju
mătate se va oelebra ună Te-Deum de 
oatră I. P. S S. L. L Mitropoliții pri
mată ală Moldovei și de alțl 10 epis- 
oopl și archierei.

După celebrarea Te Deumului, M. S. 
Regele, AA. LL. Begale, d-mi miniștri, 
președinții Corpuriloră legiuitore, I. P. 
S. S. L. L. Mitropoliții voră semna uuă 
documentă scrisă pe pergamentă desti
nată a aminti intrarea in Capitală a
AA. LL. Aeestă documentă a fostă de
senată de soulptorulă Georgescu.

După Te-Deum cortegiulă se reîn- 
tbree la Paiață. Pe seara de onbre a 
Palatului voră fi înșirate fetele din șoo- 
Iele secundare din BuourescI, ținendă în 
mână ghirlande de flori. Sera va fi ilu
minație și retragere cu torțe.

Duminecă, 24 Iauuarie, la orele 9 
dimineța, se va oelebra în 31 de bise
rici din capitală oăsâtoriele a 31 de pă- 
rechl. Printre nuni voră fi d nii miniștrii 
cu domnele. La bra 11 se va oelebra în 
biserica Sf. Spiridonă cununia uneia din 
părechl în fața M S, Regelui, a A. A.
L. L. Regale, cari suntă nași, a celoră 
31 părechl deja cununate, a părințiioră 
și a nuniloră nouiloră însurăței. Servi- 
oiulă diviuă se va celebra del. P. S. S. 
Mitropolitulă primată.

După oununie se va forma oorte- 
giulă; fiă-care păreohe va fi aș> (jată în- 
tr’ună oară ou boi împodobiți cu pan- 
glioe. In oară va fi așezată ună bradă 
ou marca județului. Dela biserică carâle 
voră merge la Ateneu, unde, în sala de 
josă, AA. LL. Regale voră da fiă-cărei 
părechl o zestre într’o frumbsă pungă 
de catifea și le voră face înaltele Loră 
urări. Totă Dumineoă, la brele 3 și jum. 
va fi primită îu audiență la Paiață cor- 
pulă diplomatioă. Sera, la brele 8 și 
jum., va fi representație de gală la Tea- 
trulă Națională, unde se va representa 
piesa: Visulii unei nopți de Sânziene de 
Shakespeare.

Decorurile și costumele au fostă fă
cute anume. Corurile voră fi oonduse de 
d. Wachman ou conoursulă sooietăței 
Liedertafel. De asemenea d. Spetrino și 
baletul ii operei italiano au promisă oon- 
oursulă loră.
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In acostă piesă s’a intercalată ună 
■epilogQ datorită penei d-lui D. C Olă 
nesou. Repreaentația va începe prin o 
«antantă compusă de d. V. A. Ureohiă, 
musica de d. Spetrino.

Luni, 25 Ianuarie, de la Orele 11 — 
1, reoepțiune Ja Paiață a oorpuriloră 
constituite din Stată; după prâci4° v'or0 
fi primite ddmnele române, oarl voră pre- 
sinta A. S. Regale principesei Maria ca
dourile loră.

Marți, 26 Ianuarie, la orele 2 și 
jum. reoepțiune la Paiață a ddmneloră 
din sooietate. Sera, la orele 10, se va 
da balulă primăriei în sala Teatrului 
Națională.

Joi, 28 Ianuarie, mare prâucjă ofi
cială la Paiață.

Luni, 1 Februarie, bală la Paiață.
Joi, 4 Februarie, se va da balulă 

sooietăței Elisabeta, la oare va asista A. 
S. Regală principesa Maria în costumă 
națională româDă.

La afacerea Panama.
Propunerile finale ale judelui de 

instrucție Frangueville privitore la serie 
•înteiu a membriloră parlamentului mai 
■multă compromiși prin afaoarea Panama 
formeză obiectulă dreousiunei 4'lnice ‘n 
pressa din Parisă.

Faima despre sistarea prooedurei 
nu s’a adeverită, căol numai doi foști 
miniștrii, Jules Roche (oomerciu) și The- 
venet (justiție) precum și deputatulă oor- 
sioană Emanuel Arene (publioistă) prin 
o ordonnance de non lieu suntă puși în 
afară de urmărire, pe când față de toți 
ceilalți, așa der și față de Rouvier, se 
continuă acțiunea judiciară.

Deputatulă Jules Roche a fostă în
vinovățită pe basa listei lui Reinaoh, oă 
ar fi primită 20 000 franol. Cec-ulă a 
fostă semnată de cassierulă Sohmidt și 
talonulă purta literile inițiale „I. R*4. 
După onm s’a constatată, oei 20,000 fr. 
au fostă destinați pentru calea ferată de 
audă, unde br. Reinaoh era membru. 
Ambele litere inițiale se potrivescă ou 
ale lui. Senatorulă Theveoet, se dice, că 
ar fi primita 25,000 ir., pentru cari i-a 
dată ohitanță oassierulă (jiarului „Siâole44. 
Aotualulă senatoră Dupuy, atunci admi- 
nistratorulă lui „Siâole** declară însă, oă 
oei 25 000 fr. au fostă plătiți pentru 
„publicitate*4 adecă pentru reolame pu
blicistice. Dep. Eman. Arene putu do
vedi, că oei 20,000 fr., pentru oarl a 
fostă trasă în ceroetare, nu numai, oă 
i-a înoassată ingiaerulă Orsatti, dâr i-a 
și reținută.

înaintea oamerei de punere sub acu- 
sațiune dela curtea de apelă din Parisă 
suntă trimiși, afară de administratorii 
societății Panama Charles Lesseps, Cottu, 
Fontane, oarl suntă aousațl de mituitorl, 
foștii miniștri Rouvier, Proustși Deves, fost 
prefectă de poliție senatorulă Leon Re
nault, senatorulă Grevy, fostulă guver- 
nor ală Algeriei Beral, dep. de la Fau- 
connerie, fostulă ministru Barhaut, foștii 
dep. Sans Leroy și Gobron, oa mituițl.

Camera de aousațiune e oompusă 
din președintele Bloch și din șâse con
silieri ai ourții de apelă.

țharulă ofioiosă „Temps44 anunță, oă 
.ministrulă de justiția are de gândă, să 
mai alăture pe lângă oamera de aousa- 
ițiunei, mai mulțl membri ai oamerei our
ții de apelă, după oum se făcu și în a. 
1887, când prefeotulă poliției Gragnon 
a fostă aeusată, oă a arsă un actă al pro 
oesului Vilson. Celoră osândiți de ourtea 
de apelă, le stă în dreptă, de a face re
cursă la curtea de casațiă.

* A

Comisiunea de anohetă parlamentară 
a respinsă propunerea numirei unui ra
portă generală. Comisiunea deoise mai 
departe să numescă două subcomisiunl. 
oarl specială voră ave să studieze rolulă, 
ce l’au juoată în afacerea Panama mem
brii parlamentului și ai pressei. Din 
Rheims se telegrafiâză ou data de 31 Ia
nuarie: „Independence de l’Est44 publioă 

uDă ardculă sensațională, în oare se do 
vedesne ou documente, oă campania Pa
nama, e oondusă de contele de Paris.

Corespondența „Gaz. Trans/
(Urmare și fine.)

Blașiu, 29 bn. n. 1893,
Acum întrebă pe „Argus14, oă dre 

oâțl au sorisă în aoâstă materiă, pdte și 
mai aspru, dacâtă „Maria*4, toți au păoă 
tuită și toți au scrisă despre damele din 
Blașiu, ori despre damele oeroului loră, 
și nu despre dame în generalitate?

Nu! Die „Argus14! „Maria14 n’a gre
șită atunol, când a scrisă acea foițf ; der 
ai greșită d-ta forte tare atunci, când 
ai atacată în modă directă oaracterulă 
și purtarea demeloră din Blașiu, și înoă 
fără de niol ună temeiu, d’cendă urmă 
torele: „Acum poftiți, mă rogă, și vă în 
chipuițl efeotulă acestoră vorbe (mai 
’nainte vorbesoe disertantele despre re 
lele, ce le-au produsă oresoerea rea a 
femeii) asupra represeutauțiloră sexului 
frumosă. Vădut’am capete pleoate, fețe 
roșite de indignare, priviri, oe să întâi 
neau din întâmplare, pentru oa să se de 
parte cu atâtă mai îngrabă. Asta du se 
pdte desorie, asta trebue să o fi văzută 
omulă44.

Cine va ceti proposițiunea din urmă 
ou atențiune, și ou puțină spintă ana 
lisatoră, acela — necuuoscândă damele 
din Blașiu — de sigură va ougeta la o 
purtare soandaldsă, oare nu 8e pote des 
orie, și apoi oompătimindu-le, va esolama: 
oe rele, ce uemorale potă fi aoele dame 
a oăroră purtare „nu se pote desorie*41 
Etă, la oe oonclusiune duoă cuvintele 
nesoootite și aruncate, ca inventă, ale 
lui „Argus14. Iată oum vatămă elă oa- 
raoterulă unei întregi societăți, fără a 
rumega, fără a se ougeta, oe 4’0e 
fără a vede, oă prin acesta taie chiar în 
oaraoterulă d-sale.

Dâr nu! Să nu credă On. pnblioă 
așa ceva lui „Argus14 ! Damele din Bla 
șiu suntă totă așa Române bune, totă 
așa dame de oaraoteră, ca și damele ori 
și cărui ținută românesoă.

E învederată dâră, că „Argus14 nu 
p5te trece de critică — nici ohiar de 
slabă oritică — când voiesoe, oa prin 
d.isprețu și prin ună felă de humorii ne- 
calitii, să oorâgă societatea; oi treoe de 
pamfletistă, oare voies’e a faoe de bat 
jocură și de rîsă publiculă îu mijlooulă 
căruia petrece.

Eu însă credă, oă prin frase gdle, 
nu va dovedi niol când nimica, ei-șl va 
arăta totdâuna numai golătatea oăpățînei 
sale. Contra „Măriei44 n’a putută și nu 
va pute argumenta niol când, oă densa 
ar fi sorisă despre damele din Blașiu, 
oeea ce susține „Argus44 în modă o- 
braznioă.

Gitdsoă ori și oine oelea sorise de 
„Maria44 în foița „Gazetei Transilvaniei44 
Nr. 149 din a. tr., și se va oonvinge, oă 
niol printre șire nu se pote ceti, oeea 
ce abrmă „Argus44.

Atâta referitoră la acestă luoru, 
oare credă, că e lămurită.

S? vrdemă acum „destoinicia44 lui 
„Argus44 și în aprețiarea altui lucru, totă 
atâtă de seriosă și totă atâtă de mo- 
mentuosă, înțelegă: deso.ieraa balului 
reunionei femeiloră din Blașiu.

Aoi, după-ce mai înșiră una alta: 
despre sală, despre oostume și altele, â 
rășl nu se pdte răbda să nu-.șl folosesoă 
humorulu necălitu, nu se pdte răbda să 
nu facă puțină batjocură din bală, res
pective din unele persone, oarl se aflau 
acolo. Auutne, face alusiunl sarcastico- 
prdste, ia în zeflemea — der fără temeiu 
— persone, cari din tdte puterile s’au 
nisuită, oa balulă reuniunei să suooedă 
oâtă de bine, dedreoe - mi-se pare 
totă din olioa lui „Argus44 — se au4ea 
4ioendu se înainte de bală : „Ce mai bală 
va fi și acsta?! nu va ave niol o reu 
șită44 eto. eto.

După-oe însă balulă a suocesă biDe, 
a fostă frumosă, la cea oe nu se aștep
tau, oei ce lă huleau înainte, ne aflândă 

de oe se acăța, „Argus44 să apucâ a bat- 
joouri pe arangierl, 4'°®nc^ • „Unulă 
dintre aceștia mai alesă îșl dedea silința 
oa laorulă să puroâdă bine, gesticula din 
răsputeri44. Oare ce vrâ să cjioâ, „Argus44 
prin cuvintele „gestioula din răsputeri?44 
înțelege elă gesturile făcute cu mâna a- 
tuncl, oând oineva arangiază vre-ună 
jooă de salonă? ori gesturile, oarl le 
face cineva în stare anormală? Dâoă în
țelege celea dinteiu, atunci n’a fostă lipsă 
să ia notiță despre ele, nefiindă aoesta 
ună lucru nou, oa să aibă meritulă de a 
fi descoperită de d-sa; ori atunci n’a 
mai vă4ută nici jucândă, niol arangiândă 
joouri? Deoă înțelege oelea de a doua, 
atunci arată o răutate mare nespusă de 
mare, dedreoe ponegresoe balulă oelă 
frumosă și bine suooesă; ’lă degradâză 
la ună simplu bală de nu soiu ce, unde 
potă lua parte omeni în ori oe stare. 
Apoi atari omeni, oarl să-și uite de sine 
mol decum n’au fostă la balulă reuniu
nei. Pdte, oă isousitulă „Argus44 să nu 
fi fostă în stare normală, oă ol numai 
așa a putută să cugete, că asemenea lui 
au fostă și alții.

Etă „critica44 lui „Argus44 și suferitori 
la oelă mai frumosă luoru întreprinsă de 
reuniunea femeiloră, spre a-șl mări fon- 
dulă, oe are menire forte frumdsă: cres- 
cerea fetițeloru române. Etă „oritică :u mali- 
țidsă, fără basă, fără lâcă de simță de 
onestitate, să nu-i 4’ofl «cârbosă.

Acei domni tineri, oarl au fostă a 
rangierl, de sigură mai bine soiu, ce-i 
buuaouviințs, și priu urmare soiu cam 
să se porte la ună bală, spre a i ridica 
v^4a și niol decum a i-o soări după oum 
iutențioueză „Argus44. Etă „Argus44 ! Der 
nu: etă Janus, oare pe sine se vede 
bună, morală, ohiămată de-a da leoțiunl 
publicului, oare nu i-le oere, niol n’are 
lipsă de atari bălăeăriturl; er pe alții îi 
țme răi, nemorall, oarl potă fi batjocurițl 
de d-sa, fără nici o oonsiderare. Dâr, 
tote îșl au esplioarea lori; când e vorba 
de clică, nu mai încape bunăouviința și 
resonamentulă. „Argus44 face oritică de 
olicașă, oare voiesoe a-șl bate jooă de 
tdte și de toți, oarl nu aparțină acelei 
ohce, ea „să pdrte frică de „Argus44, după 
oum se esprimă.

Foia „Unirea14 însă pierde multă prin 
publioarea ăstoră felă de critice sarbede 
și personale.

„Unirea44: foiă „seriosă44 ! foiă poli- 
tlao bisericescul Stau la îndoielă, când ci- 
tesoă Argusiadele, că dre nu vrâ să oâș- 
tige pe sema sa abonamentele „Unga
riei*4 lui Gergucz bâosi din Clușiu, îu 
care singură putemă ceti „critici44 de fe- 
lulă celură ce publioă „Argus44.

De ă redaotorulă „Unirei44 ar pricepe 
mai bine soopnlă acestei foi; deoă ar fi 
mai oiroumspeotă și mai neinfluințată în 
redaotarea unei foi ca aoesta, atunol de 
sigură n’ar lăsa să se publice în „Uni- 
r a44 atari scrieri, cum suntă Argusiadele, 
cari și de câtă pasquilele stau mai pe 
josă, toomai pentru că se publioă în „U- 
nirea44. Bine ar face deoă pe viitoră ar 
arunca în oorfa redaoțiunei astfelă de 
hârtii mâDgite cu cernelă negră priD min
ciuni și mai negre. Deoă redaotorulă ar 
judeca mai profundă asupra menirei su
blime, ce trebue să aibă o foiă politioo- 
bisericescă, care chier și prin foiță e ohiă 
mată a propaga eonoordiă, și nu ură, 
învățătură și nu batjocură, iubirea de a- 
prdpelui și nu disprețului, atunol n’ar 
publica în foiletonă luorurl de stradă, 
luorurl băbesol; n’ar publica seoăturl e- 
șite din capă seoă, oi s’ar nisui mai ver- 
tosă a publica acolo materială, din oare 
să tragă folosă oetitorii foii.

Apoi nu cugete nici redaotorulă 
«.Unirii44, nici „Argus44, că în Blașiu nu 
suntă dmenl eu oohl și mai buni, deoât 
ai lui „Argus44; dâr totodată omeni iu
bitori de adevără, nu ougete, oă pe „Ar
gus44 ou-lă vede nimeni, oe face. Oame
nii au ochi și vădă, urechi și audă, ohiar 
și despre „Argus.44 Și apoi, Ddmne, rău îți 
stă oând veiescl a lecționa pe altcineva, 
avendă chiar însuți lipsă de lecțiă !

Că ce a voită, oe a intenționată 

„Argus44 prin celea scrise, se pdte vedâ 
lămurită, din oelea espnee pănă aici. A 
voită și voiesce, după oum forte ooreotă 
se esprimă „Gazeta44: de-a învrăjbi so- 
oietatea din Blașiu44.

Mai bine ar fi, oând din contră 
și-ar da nisuința de a folosi într’altă 
modă societății din Blașiu, și chiar și 
foiței „Unirii44. E păoată de oernâla, oe 
o prădâză și de penele, oe le strică, spre 
a scrie atari scrîntiturl. De încheiere îi 
flică lui „Argus44 : să-și vadă mai înteiu 
bârna în oohiulă său, apoi țandura din 
oohii altuia.

Aminti.

Literatură.
Invitare de prenumerațiune la opul fi 

Toma a Kempis despre imitațiunea lui 
Christosă, tradusă de subsorisulă din 
textulă originală latină. Aoestă opă s’a 
edată mai în tdte limbile din lume în 
mai bine de 1800 de edițiunl. După s. 
Biblie, e cela mai lățită opă, care după 
Baroniu nimeni nu-lă pdte ceti fără 
mare profită spirituală, și oare Bellar- 
min cetindu lă, adese ori din tinerețe 
pănă la adeuol bătrânețe tot-dâuna îlă 
afla a fi opă nou, plăoută și admirabilă. 
Se află tradusă și la sectele aoatolice, 
firesce schimosită după prinoipiile loră. 
Din aoeste oonsiderațiunl am aflată de 
bine să nu lipsesoă niol din literatura 
română, după oe edițiunea oea veohiă de 
ferioitulă episoopă Ioană Bobă, nu se 
mai află.

Opulă va costa 1 fi., octavă mioă 
de 16 —17 cole ou litere garmoudă. Va 
eși oătră finea lui Martie a. o. Doritorii 
de a-lă avâ suntă rugați să trimită la 
subsorisulă 1 fl. 5 or., și-la voră primi 
sub legătură cruoișată fără portă poștală. 
Se va pută procura și pe intențiunl saore. 
Jumătate din venitulă ourată va fi de
stinată pentru scopuri publice.

La subsorisulă se mai află: &) Istoria 
revelațiunii divine 2 tomuri cu preță re
dusă de 4 fi., și broșure singuratioe â 
25 or. în locă de 50 or. b) Predice po~ 
porale pe Dumineci, sărbători și ooasio- 
nale 4 tomuri. Tdte cu preță redusă 3 fl. 
în loou de 4 fl.

Blașiu, 4 Ian. 1893.
Gavrilâ Popii 

canonică.

Soiri telegrafice.
Viena, 3 Februarie. Maiestatea 

Sa FraDciscu Iosifu, a făcutrt o 
visită părechei piinciare române. 
Sera s’a datfl unu dineu de curte 
în ondrea AltețelorO Lorii.

DIVERSE.
Cine a inventată valsulu ?. Popdrele 

îșl dispută ondrea de a fi creată—să 4i- 
cemă așa—acestă dansă fasoinantă, vo- 
luptuosă și adesea fatală tineriloră inimi 
Pănă a4l se atribuia invențiunea valsului 
în doi pași oompatrioțiloră lui Wilhelm 
Tell și Germaniloră celă în 3 pași. O 
ddmnă amerioană reîntdrsă de curendă 
dintr’o călătorie oe a făoută în Afrioa a 
desooperită, că acestă petrecere ooreo- 
grafică a fostă imaginată de struți. Că
lătorea istorisește, că la radele sorelui 
în fie-oare diminâță aoeste pasări, sa a- 
dună și înoepă să jooe ou ună pasă re
gulată cadențată, oare nu e tlt-oeva de 
câtă valsulă. Puțin câte puțin dansatorii 
se esoită, iuțesoă mișcările, se înflăoărâză 
în învârt'turile loră și faoă ca din val- 
sulă în 3 pași ou care ei începă de o- 
bioeiă. sătrdcă la celă în doi pași. Eoă 
așa dar resolvată problema ast-felă ca 
să înceteze orl-ce rivalitate între Elveția 
și Germania. Valsulă este dansulă struți- 
loră, oarl l’au inventată spre a saluta a- 
parițiunea d’asupra firmamentului a stră
lucitorului sdre.

PrOprittHTh Mr. Aurel Mureșhitiu.

RSlîCtOrH rtSPODSHiiltt 1 Ctregoriu Maloru
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Cwsnlâ la bmrsa dlD Vlena.
din 1 Februarie st. n 1893.

Renta do aurii 4°/0 ...... 114.70
Renta de hărtiă 5"/n ... 102 06
împrumutului căiloră ferate ungare

aură 122.75
dto argintă ------- 102.75

Amortisarea datoriei căiloră f erate de
□stă ungare [prima emisune. 120 25

Bonuri rurale-ungare -..................... 96.35
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresc!! • ...... 97.50
Împrumutul!! au premială unguresc!! 149.50
Losurile pentru regulare» Tisei și 8e-

ghedinului ...................... 142.25
Renta de argintă austriacă - - - 98 80
Renta de hârtiă austriacă 98.30
Renta de aură austriacă 116.55
LosurI din 1860 - - 148.-
Acțiunile băncei austro-ungare 1000.-
Acțiunile băncei de credită austr. 371.50
Acțiunile băncei de credită ungar. 323 —
Galbeni împărătesei - 5 66
Napoleon-d'orI 9 62
Mărci 100 împ. germane • - 59.20
Londra 10 Livres sterling e - - 120.85

A N U N O I U.
Pentru o prăvălie de coloniale 

și manufactură în detail din Ro
mânia se caută

UNC comptabilO, 
cu cunoscința limbelorfi română 
și germană.

Oferte, însoțite de referințe, 
suntQ a se adresa la Adminis
trația „Gazetei Transil- 
vaniei.“ 27,1-3

-oo-oo-oo-o-o-o-o-o-o
> prin licitațiune. 1

A Muntele SĂNTILIE (lin județulfi Prahova, România, pro- A 
liJ prietate a Bisericei Sf. Nicolae din Brașov, se va da în arendă LJ 
X pe trei ani consecutivi încependu cu Ianuarie 1893. Licita- -a- 
(țj țiunea se va ține Duminecă în 31 Ianuarie st. v. 1893 la Bise- CJ 
-k rica Sf. Nicolae la 10 ore a. m. X
T Epîtropia parochială a Bisericei Sf. Nicolae jQ 18 4-5. din Brașcvil (Scheiu). r)

1 Arendare

Nr. 16581-1892.

PUBLIC AȚIUNE.
Predânduse pe temeiul premersei re 

visiunl din partea oficiului or&șâneso de 
clădiri noul loo pentru înpuș- 
cat dela polele „Ștejerișului mare“ în 
folosința garnisonei din loo și înoepen- 
duee totu de-odată exercițiile de inpușcat 
pe acest loo, se vede sub scrisul magistrat 
necesitat, deși de altcum din partea mi 
litară sau luat deja masurile preventive 
de asiguranță. pentru scutirea împrejuri- 
mei locului pentru înpușcat cu ocasmnea 
fiecărui exercițiu de inpușcat, de a inter
zice publicului cu totul calcarea costelor 
stejerișului mare, cari limiteză cu câm
pul Ohristianuiui, precum și călcarea ne
mijlocitei împrejurimi, a acestui loc.

Se înterzioe deoi fiecărui, pe lângă 
eventuala arestare și pedepsire poiițiană, 
de a călca aceste părți de păduri, fără 
considerațiune, decă să țină seu nu eser- 
ciții de împușcată. Are sS se urmeze ne
condiționatei îndrumăriloră și disposițiu- 
niloriî orgauelorfi orășenescl forestierale 
și polițiane precum și pazeloră militare 
puse, fă> eriduse publicul!! în spe ialCi 
atentă, oumcă ținerea fiă cărui esercițiu de 
împușcată se aviseză prin arborarea unui 
steagă roșu pe verfuli! stejerișului mare.

Părinții, dirigenții școlari și profesorii 
și învățători, precum și măeștri de me
serii, mai departe toți acei, ai căroră in
divizi subordinați din motivulă necunos- 
cerei acestei publicațiuni prin călcarea 
„ștejerișului mare" fdrte ușoră ’și potă

periclita viața, se reoearcă, că în intere- 
sulă copiiloră, eleviloră loră și în ge
nere în interesului tinerimei neespe:te, 
să propage publicarea acestoră disposi- 
țiuni polițiane de siguranță , dispunendă 

xțk 4^*4 împreunată cu taDloua*i mărețe de
artă, CU pantomine originale de spirite 

pSSy 91 fantome și în
0$ IT 1 MARTIE n. c.

va da unu ciclu de pănă în B» repre- 
a sentațiunl în

sala Slotelnlui „Central i$r. l.“ 
Informațium mai deaprope prin afișurî și programe 

la fimpuiu seu. -șag 26,1-1.

SCSI
renumîtulu teatru mecanicu 

a lui

OSKAR < IERKE

1
I

OOOOOCOOO0OOOOO

„Sătmăreana“ g
institute de credită și economii, Societate pe acții, în Seini 8

Se rp u b I i © ă C©M©ursu
cu termină de 21 Fauru a. c. st. n. pentru ocuparea urmă- 
torelorO posturi:

1. Secretarial salarulu anualO este fl. 600 cuunQ cres- 
cămentu de 10% la ană, pănă la suma de fl. 1000.

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

Confirmarea definitivă a aleșilorh urmeză după unu 
de serviciu.

Ccncurenții cu studii academice comerciali suntu 
feriți.

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

213 3> Os recțîunea.
OOO©OOO©OOOOOOQOOOOOOO0GO

înse

anu

pre-

8o

după posibilitate interdioerea călcărei 
„ștejerișului mareu și împrejurimei sale/ 

Brașovă, în 13 Decemvre 1892.

7,2—6. Magistratul orășenescu.
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Acestu stabilimente este provefjutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortatu cu totu 

felulh de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
orl-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:

1 ♦
♦
♦♦ ♦♦ ♦
+ ♦♦ ♦♦

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURII, ARGINTU ȘI COLORI.

ț
♦♦♦♦♦»♦♦♦*
♦
1♦♦♦♦♦++

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU T0TE SPECIILE DE SERVICIURl,

INDUSTRIALE, de H0TELURÎ și RESTAURANTE.

i

fa

r

V
ii

I

Sf
PROGRAME ELEGANTE. £

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE INMORMENTARl.
WYYYYY'

Comandele eventuale se primesch în biuroultî tipografiei, Brașovă piața mare Nr. 30, 
etagiulil I, cătră stradă. Comandele din afară rugămîi a le adresa la’

Tipografia A. MUREȘIANV, Brașovă.
O»»»»

Tipografia A, MUREȘEANU.


